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Постановка проблеми. Фермерство в сучасній Україні виникло як резуль-

тат абсолютно непродуманих реформ в аграрному секторі економіки і в тих умовах, 

у яких відбувався цей процес, воно було приречене швидше на животіння і 

виживання, ніж на ефективне функціонування. Адже кожне явище (фізичне, хімічне, 

політичне, економічне тощо) для свого розвитку потребує відповідних чинників. 

Якщо вся історія США пов’язана з фермерською формою господарю-вання в 

аграрному секторі економіки, то це зовсім не означає, що саме вона мала стати 

основною в Україні. Тим паче, що в історії України як колишньої республіки 

Радянського Союзу є «чорні» сторінки, коли реальних на той час високоефективних 

фермерів обізвали куркулями і вивезли в Сибір або знищили фізично. Сучасний етап 

розвитку фермерства в Україні демонструє абсолютно низьку участь держави у 

створенні умов для функціонування фермерських господарств, що відповідним 

чином негативно позначилося на цьому процесі. Ситуація в аграрному секторі 

України поки що характеризується домінуванням великих агрохолдингів, які 

спроможні вести бізнес навіть в умовах складної економічної ситуації. Вони не 

мають таких проблем зі збутом продукції, доступністю до кредитів та державної 

допомоги, які мають дрібні фермерські господарства. Тому проблема на сьогодні 

полягає у визначенні реальної ролі фермерства в країні та можливих перспектив його 

розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання становлення та 

ефективного функціонування фермерських господарств в Україні активно дослід-

жували багато науковців, серед яких на особливу увагу заслуговують такі, як 

В. Гарбар, Ю. Губені, В. Збарський, В. Липчук, Ю. Лупенко, П. Макаренко, М. Ма-

лік, Л. Суліменко, Т. Яворська та ін. У їхніх публікаціях певною мірою узагальнено 

передовий світовий досвід становлення та розвитку фермерських господарств, їх 

особливості як організаційної форми господарювання, аспекти державного 

регулювання діяльності. Зокрема розглянуто питання економічної сутності поняття 

сталого розвитку фермерських господарств [1], можливості їх участі в інтегра-

ційних процесах [5] у різних моделях аграрної економіки [6] та процесах кооперації 

[7], ефективності державної підтримки їх розвитку і функціонування [11], а також 
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диференціації сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької 

діяльності та визначення місця фермерських господарств у цій системі [12]. Однак 

існуючий на сьогодні рівень ефективності та інноваційності українських фермер-

ських господарств формує широке поле для подальших наукових досліджень у 

напрямі пошуку раціональних шляхів їх розвитку та визначення місця у перспективі. 

Постановка завдання. Ми ставили завдання окреслити можливі шляхи 

подальшого розвитку фермерських господарств в Україні з врахуванням закор-

донного досвіду, їх місце й роль у виконанні завдань аграрної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Основна офіційна мета створення фермер-

ських господарств в Україні – збільшення обсягів продовольчих фондів держави і 

підвищення добробуту сімей селян на основі їх участі в підприємницькій діяльності 

[8]. Законодавчою базою створення, діяльності та припинення діяльності фермер-

ських господарств є Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України 

«Про фермерське господарство» та інші нормативно-правові акти України.  

Динаміка та успіхи фермерства в Україні. Фермерські господарства в 

Україні стали активно розвиватися на початку 90-х років минулого століття. Якщо в 

1990 р. було зареєстровано лише 82 таких господарства, які у своєму корис-туванні 

мали 2 тис. га сільськогосподарських угідь, то протягом наступних п’яти років їх 

кількість зросла до 34,8 тис., а площа угідь – до 786,4 тис. га. За підсумками 2014 р. 

кількість зареєстрованих фермерських господарств в Україні становила 32,1 тис., що 

на п’яту частину менше, ніж роком раніше, у користуванні фермерів перебувало 4,7 

млн га сільськогосподарських угідь, що більше порівняно з попереднім роком на 6 %, 

або майже на 13 % від загальної площі сільськогосподарських угідь [7]. При цьому 

середня площа сільськогосподарських угідь одного фермерського господарства 

становила у 2014 р. 146,5 га; площа ріллі – 141,4 га. У середньому на одне 

господарство припадало 2,9 працівника, в тому числі 1,8 найманого.  

Станом на 1 липня 2015 р., за даними реєстру Агродержстатслужби Укра-їни, 

кількість зареєстрованих господарств становила 39,5 тисяч. При цьому розміри угідь 

зменшилися. На середину поточного року в користуванні таких господарств 

перебувало 4,4 млн га сільськогосподарських угідь [7]. Сьогодні в Україні є близько 

43 тис. фермерських господарств. Вони обробляють понад 4,5 млн га орної землі. У 

середньому на кожне господарство припадає 105–110 гектарів. Так, на Закарпатті 

фермер може обробляти 3–5 га, а в Одеській, Миколаївській областях – 300–

400 гектарів. Окремі ж фермерські господарства мають до 10 тис. гектарів [10]. 

Наразі більшість фермерів виробляють продукцію для продажу і лише 

частину залишають для власних потреб, на відміну від перших етапів виникнення і 

розвитку фермерства в Україні.  Якщо загальна площа сільськогосподарських угідь 

фермерських господарств становить 4,5 млн га, то під зерновими культурами – 

2,2 млн га, олійними – 1,5 млн га. Фермери також займаються вирощуванням 

цукрового буряку, картоплі, овочів, продовольчих баштанних культур, проте їх 

частка в структурі посівів у фермерських господарствах не перевищує 1 %. Лише 3 % 

фермерських господарств спеціалізується на виробництві тваринницької продукції. 

Частка продукції рослинництва становить 93 %. До того ж обсяги виробництва 

продукції рослинництва зростають, а тваринництва – коливаються. Частка виробни-
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цтва фермерами зерна у валовому виробництві України становить 12 %, соняшнику 

– 19 %, ріпаку – 18 %, сої – 16 %, продукції тваринництва за видами – від 1 до 3 %. 

Отже, фермери відіграють значну роль у забезпеченні потреб внутрішнього ринку та 

формуванні експорту [7]. 

Умови кредитування у нинішній період економічної та політичної неста-

більності в державі є малопривабливими для фермерів. Ставки за кредитами банків-

ських установ зі супутніми послугами перевищують 30 % річних. Система агро-

страхування, яка склалася в Україні, не відповідає сучасним світовим стандартам. До 

2008 року держава ще якось підтримувала агрострахування, у бюджеті закладали 

відповідні кошти, а зараз цього немає. Усю держдопомогу здебільшого перехоп-

люють великі холдинги. А прості фермери мати справу з чиновниками не бажають. 

Допомогти агросектору могло б повернення податкових пільг, переконують 

фермери. Та вони коштували б державі понад 30 млрд грн [3.] 

Фермерство та його державна підтримка в Європі. Сьогодні представ-

ники малого і середнього бізнесу в Європі є середнім класом, який став міцною 

основою для стабільного розвитку економіки. У Євросоюзі налічується понад 20 млн 

підприємств малого і середнього бізнесу, які забезпечують понад половину 

загального обороту і доданої вартості. Кількість зайнятого населення в малому 

бізнесі Європи складає близько 70 %, що істотно знижує рівень безробіття. 

Сільське господарство складає 10 % від загального обсягу ВВП Європей-

ського Союзу, займає велику частину площ і стимулює розвиток сільських тери-

торій. Приблизно 80 % сільськогосподарських підприємств – родинні ферми, що 

стали основою, на якій була побудована єдина сільськогосподарська політика в 

Європі. Фермерство забезпечує населення якісними продуктами, а отже, стає ключем 

до європейської продовольчої незалежності. Малі підприємства досить оперативно 

стали займати ніші, які нецікаві крупним підприємствам. Це значною мірою 

допомагає європейським країнам долати економічний спад.  

Система державної підтримки малих і середніх сільгоспвиробників в Європі 

почала формуватися ще півстоліття тому і була спрямована на усунення 

бюрократичних перешкод для бізнесу. Сьогодні субсидування сільського господар-

ства ЄС – найбільш витратна стаття бюджету, яка складає приблизно 40 % [2]. 

Сільське господарство Німеччини здебільшого базується на дрібних 

родинних фермах, які практично повністю забезпечують внутрішній ринок 

продовольством, враховуючи відносно низьку частку витрат. Для поліпшення 

системи постачання населення свіжими продуктами довкола крупних міст були 

збудовані приміські фермерські пояси, які дають змогу сільгоспвиробникам швид-

ко збувати свою продукцію в містах. Продуктивність аграрного виробництва збіль-

шується через впровадження нових технологій і здійснюється за участю раціо-

нальної політики держави. Розроблено цілий пакет заходів державної підтримки 

фермерства навіть в умовах можливої кризи. Грамотно збудована модель ведення 

дрібного бізнесу вивела ефективність сільськогосподарського виробництва на 

рівень, набагато вищий від середнього в ЄС. Німеччина займає друге місце після 

Франції за обсягом виробництва продукції тваринництва, виробництво молока ж 

займає лідируючі позиції.  

http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20161003-fermerstvo-v-ukrayini-shho-dopomagaye-agrariyam-vyzhyty/


                                                                                                                                                                                                                    

6 
 

 

Нідерланди по праву можна називати еталоном стандартів якості сільсько-

господарського виробництва Європейського Союзу. З огляду на відносно маленьку 

територію в країні переважають невеликі фермерські господарства. Тут вдалося 

збільшити продуктивність і якість сільгосппродукції, поступово використовуючи 

все менше ресурсів. Важливу роль у стійкому розвитку галузі відіграло й саме 

ставлення фермерів до роботи. Вони зосередилися на оптимізації виробництва. 

Запорукою успіху такої системи стало активне впровадження новітніх технологій в 

аграрний бізнес і, знову ж таки, ведення грамотної аграрної політики держави. 

Програми державної підтримки фермерів, впровадження передових досліджень і 

системи контролю якості й безпеки продукції в Нідерландах працюють як годинник. 

Політика уряду в галузі спрямована на відновлення природних ресурсів і 

стимулювання виробництва біопродукції. Останніми роками країна заслужено стала 

провідним світовим виробником сільськогосподарської продукції, займаючи 

лідируюче місце експортера після США [2]. 

Франція – один із найбільших в Європі виробників сільськогосподарської 

продукції, займає одне з провідних місць у світі за поголів’ям великої рогатої худоби, 

свиней, птиці і виробництвом м’ясомолочної продукції. Вирішальну частку продук-

ції дають крупні фермерські господарства з наділом 20–100 га, але чисельно 

переважають дрібні і середні підприємства. За обсягом виробленої сільськогоспо-

дарській продукції Франція займає перше місце в Західній Європі і третє місце у світі 

після США і Канади. Уряд країни так само активно підтримує розвиток дрібних 

фермерських господарств, які мають велику цінність з погляду працевлаштування, 

стійкого використання природних ресурсів і забезпечення населення продоволь-

ством. Влада Франції виділяє колосальні суми на підтримку родинних фермерських 

господарств і в найближчі три роки планує подвоїти фінансування. Так само у 

Франції існує безліч програм підтримки для молодих фермерів, уряд у такий спосіб 

заохочує розвиток сільських територій [4]. 

В Австрії розмір соціального навантаження на 1 га земель складає приблизно 

350 євро. Якщо земельна ділянка менша за 50 га, то середній розмір податку з 1 га – 

50 євро з урахуванням того, що земля – власність фермера. Понад 50 га – фермер 

працює на загальній системі оподаткування. Якщо до цього додати єдиний соціаль-

ний внесок, то отримуємо 400 євро. «Наскрізна» дотація фермерам – близько 500 

євро; 500 євро мінус 400 євро дорівнює 100 євро. (В Україні податок для аграріїв 

четвертої групи зріс до 125 грн з 1 га (раніше був близько 10 грн)! = близько 5 євро). 

Якщо земля в аграрія орендована, то її вартість варіює в межах від 250 євро до 1100 

євро; 65 % австрійських фермерів мають постійні місця праці в інших галузях. А 

фермерство – це додатковий вид діяльності, спрямований на поліпшення власного 

фінансового становища. Оскільки не йдеться про сотні чи тисячі гектарів, то всю 

основну роботу з механізації на цих ділянках здійснюють кооперативи [2]. 

Висновки 

1. Розвиток фермерства на місцях підвищує зайнятість у регіонах, посилює 

конкуренцію і нарощує податкові надходження до бюджету. Фермерські господар-

ства мають велику цінність з погляду працевлаштування, стійкого використання 

природних ресурсів і забезпечення населення визначеними видами продовольства.  
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2. У перспективі фермерські господарства в Україні збережуться і розвивати-

муться як ефективна й конкурентна (за наявності певних умов) форма організації 

ведення виробництва у сільському господарстві, оскільки саме вони об’єктивно 

мають переваги у виробництві цілої низки видів сільськогосподарської продукції, 

про що свідчить практика розвинутих країн світу.  

3. Пріоритетними напрямами розвитку спеціалізації фермерських господарств 

України має бути організація органічного типу вирощування овочів, фруктів, ягід, 

картоплі, нішевих культур олійної та зернової груп. У цьому дрібнотоварні фермер-

ські господарства мають певні переваги над крупними агрохолдингами.  

4. Перехід фермерських господарств від зернової та олійної спеціалізації до 

овочевої і фруктової потребує значних інвестицій у розвиток складського госпо-

дарства, системи гуртових ринків, що допоможе зберегти якість продукції та 

мінімізувати амплітуду коливань цін протягом року.  

5. Об’єктивно необхідним шляхом розвитку фермерів в Україні є різнонапрямна 

кооперація їх діяльності – у сфері матеріально-технічного забезпечення, обслуго-

вування, виконання технологічних процесів та операцій, збуту продукції. Тільки в 

такий спосіб фермери зможуть протистояти домінуванню в аграрній сфері еконо-

міки великих підприємств типу агрохолдингів. Крім того, об’єктивно перспективою 

подальшого розвитку сільського господарства в нашій державі є різні форми 

організації концентрації виробництва, а кооперація якраз і є однією з таких форм. 

Кооперативи позитивно впливатимуть на формування цін на фермерську про-дукцію 

і відповідне збільшення доходів фермерів. 

6. Обов’язковою умовою забезпечення ефективного функціонування фермерських 

господарств є сприятлива державна політика та державна підтримка у сфері 

фінансового та консультативно-наукового забезпечення, як це має місце у розви-

нутих країнах Європи та в США. 
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Черевко Г. Фермерство в Україні: міф чи реальність 

Представлено результати дослідження можливих шляхів подальшого роз-

витку фермерських господарств в Україні з врахуванням закордонного досвіду та 

можливого їх місця і ролі у виконанні завдань аграрної економіки. Проаналізовано 

динаміку та успіхи фермерства в Україні. Представлено результати вивчення та 

узагальнення інформації щодо розвитку фермерства та його державної підтримки в 

Європі. 

Ключові слова: фермерські господарства, ефективність, зарубіжний досвід, 

шляхи розвитку. 

 

Cherevko G. Farming in Ukraine: myth or reality 

The results of research of possible ways of further development of farms in Ukraine 

are presented taking into account foreign experience and possible place and role of farms 

in execution of the tasks of agrarian economy. A dynamics and successes of farming in 

Ukraine are analysed. A dynamics and successes of farming is analysed in Ukraine. The 

results of study and generalization of information about farming development and its 

governmental support in Europe are presented in this article. 

Key words: farms, efficiency, foreign experience, ways of development. 

 

Черевко Г. Фермерство в Украине: миф или реальность 

Представлены результаты исследования возможных путей дальнейшего 

развития фермерских хозяйств в Украине с учетом опыта других стран, а также места 

и роли этих хозяйств в выполнении заданий аграрной экономики. Проведен анализ 

динамики и успехов фермерства в Украине. Представлены результаты изучения и 

обобщения информации относительно развития фермерства и его государственной 

поддержки в Европе. 

Ключевые слова: фермерские хозяйства, эффективность, зарубежный опыт, 

пути развития. 
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УДК 330.342 

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Ю. Губені, д. е. н., О. Корчинська, к. е. н., П. Оліщук, к. е. н.  

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Характеризуючи особливості розвитку суспільства 

у ХХІ ст., особливу увагу варто звернути на повсюдне використання інформа-ційних 

і комп’ютерних технологій. Поява та розвиток новітніх технологій сприяє побудові 

й розвитку нових за формою та структурою господарських і ділових відносин, що 

формує так звану мережеву економіку.  

Дослідження поняття «мережева економіка» в науковій літературі пред-

ставлені досить широким спектром поглядів та визначень, розмаїтих за цілями й 

напрямами її розвитку. При цьому мережева економіка як новий напрям та осере-док 

діяльності суб’єктів господарювання перебуває на етапі формування та розвитку, а 

її значення та наслідки ще малодосліджені.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності дефініції 

«мережева економіка», особливостей її становлення та перспектив розвитку є в полі 

зору багатьох вітчизняних зарубіжних і вітчизняних учених. Варто виокремити праці 

зарубіжних науковців, зокрема П. Дракера, В. Мартіна, Р. Кроуфорда, М. Фрумкіна, 

Дж. Гелбрейта та ін. Що ж до вітчизняних науковців, то варто звернути увагу на до-

слідження А. Чухно, С. Соколенко, В. Андрусіва, І. Кравчука, Л. Кіт, Т. Дзядук та ін. 

Постановка завдання. Досі існують малодосліджені теоретичні та прак-

тичні проблеми, які потребують поглибленого вивчення, особливо стосовно оцінки 

готовності та подальшого запровадження мережевої економіки в Україні, що й стало 

нашим завданням.  

Виклад основного матеріалу. Мережеві відносини характерні для будь-якої 

економіки, проте саме епоха постіндустріального суспільства, використовуючи ін-

формаційні та комунікаційні технології, підвищила роль мереж. Як зазначає І. Крав-

чук, моделі взаємодії, яким сьогодні відповідають реально функціонуючі ринки, 

можна розглянути як системи: 1) «бізнес-бізнес» (B2В), гуртова торгівля, електронні 

біржі; 2) «бізнес-споживач» (B2С), роздрібна торгівля, інтернет-магазини; 3) «біз-

нес-адміністрація» (B2А), ринок державних закупівель; 4) «громадянин-адміні-

страція» (C2А), електронний уряд; 5) «споживач-споживач» (C2С), електронні при-

ватні аукціони [1, с. 46]. У рамках сучасних концепцій мережевої економіки, на 

думку дослідника, можна розглянути взаємодію торговельно-промислових палат 

(ТПП), бізнесу та влади як типову мережеву взаємодію. На теперішній час усі 

держави світу (за винятком Ватикану, Східного Тимора та Науру) мають 

торговельно-промислові палати [2, с. 39]. Такий рівень розповсюдження палат 

фактично об’єднує підприємців усіх країн у глобальну систему. Україна також не 

стоїть осторонь цих процесів: нині на її території створено регіональні торговельно-

промислові палати, членами яких є підприємства і фірми різних форм власності. 

Виникнення мережевої економіки вчені пов’язують з початком викорис-

танням різних інформаційних мереж і класифікують їх за рівнем інтеграції. Так, 
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В. Бугорський поділяє їх у такий спосіб: корпоративні, внутрішньофірмові мережі 

(інтранет); мережі ділового партнерства (екстранет); глобальні мережі (наприклад, 

Інтернет).  

Кожний рівень інтеграції визначає цілком конкретні обмеження для доступу 

в інформаційний простір. Якщо в глобальних мережах таких обмежень практично 

немає, то в корпоративних мережах і мережах ділового партнерства вони присутні й 

відповідають винятково інтересам корпоративних користувачів або учасників 

партнерських об’єднань [3, с. 87; 4, с. 110]. 

На думку багатьох учених, мережева економіка – це якісно нова форма 

економічного порядку, історична фаза розвитку цивілізації, яка починає витісняти 

ієрархічні й ринкові форми з обслуговування економічних  відносин у суспільстві [1, 

с. 45]. 

На думку В. Галайди, мережева економіка – особлива форма економічної 

діяльності, що базується на горизонтальних зв’язках, глобальному електронному 

середовищі, з переважанням як найважливіших елементів продуктивних сил знань, 

інформації стосунків, що забезпечують миттєву реакцію на попит і пропозицію 

(природа мережевої економіки заснована на розмаїтих тісних зв’язках між 

суб’єктами стосунків) [5, с. 27]. 

Натомість С. Дятлов визначає мережеву економіку як системно організо-вану 

багаторівневу просторову структуру взаємин в Інтернеті, телекомунікаційних 

мережах та інших мережевих структурах між економічними агентами, що охоплює 

індустрію створення нових інформаційних технологій та інформаційних продуктів, 

телекомунікаційні і провайдерські послуги, електронний бізнес, електронні ринки, 

електронні біржі, телебанкинг, телероботу, структуру, що розвивається відповідно 

до своїх специфічних цілей і критеріїв ефективності [6]. 

На основі наукових досліджень Л. Кіт формулює власний погляд на термін 

«мережева економіка». Дослідник вважає, що це одна з мережевих форм організації 

соціально-економічної діяльності в рамках моделі ринкової економіки з високим 

рівнем інформатизації, заснованої на активному використанні господарюючими 

суб’єктами, інформаційно-комунікаційними технологіями та глобальною електрон-

ною мережею Інтернет у процесах громадського відтворення [7, с. 188]. 

На нашу думку, в теоретичне обґрунтування терміна «мережева економіка» 

науковець М. Кастельс вкладає правильніше і наближене до сучасних тенденцій 

соціально-економічного розвитку розуміння. Він зазначає, що мережева економіка – 

економіка нового типу – інформаційна та глобальна економіка. Інформаційна, бо 

конкурентоспроможність і продуктивність чинників або агентів у цій економіці 

(регіон, нація, компанія) залежать насамперед від їх спроможності генерувати, 

обробляти й ефективно використовувати інформацію, засновану на знаннях. Гло-

бальна – тому що всі основні види економічної діяльності (виробництво та спо-

живання товарів і послуг), а також їх складові організовуються в глобальному 

масштабі безпосередньо або з використанням розгалуженої мережі, що зв’язує 

економічних агентів [8].  

Оскільки характер мережевої економіки визначається потребами суспільства 

в послугах інформаційного характеру, В. Бугорський та І. Стрілець пов’язують 
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мережеву економіку з виробництвом і розподілом мережевих благ. Ринки мережевих 

благ створюються всюди, де з’являється мережа. Це телефонні послуги, послуги 

Інтернету, програмне забезпечення, банківські послуги, дистанційне навчання тощо. 

Поширюється мережевий маркетинг, мережева реклама. Важливим стає не 

створення блага як такого, а створення мережі, що продукує і поширює таке благо, і 

це принципово відрізняє мережеву економіку від немере-жевої [3, с. 95; 9, с. 186]. 

Отож, дефініція «мережева економіка» виникла в результаті розвитку ін-

формаційних технологій та використання нових організаційних моделей управління 

господарськими процесами. Відсутність єдиного узгодженого теоретико-методо-

логічного підходу до визначення сутності мережевої економіки свідчить про її 

розвиток та подальше формування. Варто також зазначити, що мережева економіка, 

її зміст і форма не залежать від типу та моделі економічної системи, в якій вона 

функціонує. Залежність проявляється лише від стану розвитку економіки. 

Висновки. Діяльність суб’єктів господарювання спрямована на досягнення 

економічного зростання. При цьому особливістю ХХІ ст. є шлях, яким це дося-

гається, адже задля економії витрат і ресурсів (матеріальних, фінансових, інфор-

маційних) необхідно швидко та якісно управляти господарськими процесами. 

Мережева економіка сприяє позитивному розвитку економіки, тому держава може 

досягти успіху за рівноправної інтеграції в глобальне інформаційно-мережеве 

середовище, розробки та впровадження ефективної національної політики. 
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Губені Ю., Корчинська О., Оліщук П. Мережева економіка: теоретичні 

аспекти 
Досліджено основні тенденції формування та розвитку мережевої еконо-

міки. Визначено сутність поняття «мережева економіка». Наведено характеристику 
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чинників формування мережевої економіки. Виявлено елементи, які забезпечують 

швидкість та якість управлінських процесів у діяльності господарюючих суб’єктів.  

Ключові слова: економіка, мережева економіка, економічне зростання, 

інформаційні технології, постіндустріальне суспільство. 

 

Hubenі Yu., Korchynska O., Olishchuk P. Networked economy: theoretical 

aspects 

The basic trends of formation and development of the network economy. The 

essence of the concept of «network economics». The article presents a description of the 

factors forming the network economy. Discovered elements that ensure speed and quality 

management processes in business entities. 

Key words: economics, network economics, economic growth, information 

technology, post-industrial society. 

 

Губени Ю., Корчинская А., Олищук П. Сетевая экономика: 

теоретические аспекты  

Исследованы основные тенденции формирования и развития сетевой эконо-

мики. Определена сущность понятия «сетевая экономика». Приведена характерис-

тика факторов формирования сетевой экономики. Выявлены элементы, которые 

обеспечивают скорость и качество управленческих процессов в деятельности хо-

зяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: экономика, сетевая экономика, экономический рост, ин-

формационные технологии, постиндустриальное общество. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

 

І. Щербата, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Ринок аграрної продукції характеризується 

низькими бар’єрами входження, що створює висококонкурентне середовище. 

Великотоварні підприємства (агрохолдинги) мають значні конкурентні переваги за 

рахунок можливості використання інтенсивних технологій та інновацій. Останніми 

роками спостерігаємо процес нарощування виробництва сільськогосподарської 

продукції у сільськогосподарських підприємствах, в окремих випадках – відрод-

ження деяких галузей виробництва. Однак ці темпи є недостатніми, а виробництво 

продукції сільського господарства переважно зосереджене в господарствах насе-

лення. Ринкові трансформації аграрних підприємств характеризуються структур-

ним дисбалансом аграрного виробництва [5]. Спостерігається різке переважання 

виробництва продукції рослинництва. Виробництво продукції тваринництва 

зосереджене зазвичай в господарствах населення і частково у фермерських госпо-
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дарствах. Жорстка конкуренція з агрохолдингами на традиційному ринку спонукає 

невеликі сільськогосподарські підприємства використовувати незаповнені ринкові 

ніші. Тому існує об’єктивна необхідність диверсифікації сільськогоспо-дарських 

підприємств, що ґрунтується на передислокації наявних ресурсів у нові види 

сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності й сприяє створенню 

можливостей для кращого використання виробничого потенціалу, збільшенню 

прибутків підприємств, виступає мультиплікатором нових робочих місць. Обрані 

стратегії є досить привабливими, забезпечуючи не тільки стабільні зростаючі 

доходи, а й захист від конкуренції. Однак можливості диверсифікації для більшості 

сільськогосподарських підприємств є досить обмеженими. Це зумовлено низьким 

рівнем гнучкості виробничого потенціалу і незадовільним фінансовим станом. Крім 

того, прийняття рішення щодо диверсифікації пов’язане з певними ризиками, які 

необхідно враховувати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідеї диверсифікації підприєм-

ницької діяльності та бізнесу висловлювали чимало вітчизняних і зарубіжних нау-

ковців, зокрема українські вчені-економісти О. Білоус, О. Гаврилюк, У. Головешко, 

Т. Зінчук, В. Ковальчук, Е. Пікалов, О. Хомін, представники західної наукової думки 

– Ж. Вілкін, Ф. Котлер, Т. Лонч, М. Портер, С. Таніч та багато інших. Їх теоретичні 

положення покладені в основу нашого дослідження. Водночас об’єктивним під-

ґрунтям подальшого вивчення ідеї диверсифікації, зокрема щодо сільськогоспо-

дарських підприємств, є визначення можливостей її імплементації як інструменту 

забезпечення повнішого використання виробничого потенціалу сільськогосподар-

ських підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності.  

Постановка завдання. Наше завдання – визначення особливостей дивер-

сифікації сільськогосподарських підприємств та аналіз ризику такого рішення. 

Виклад основного матеріалу. Стратегію диверсифікації традиційно вико-

ристовують як інструмент підвищення доходів господарюючих суб’єктів (як 

сільськогосподарських підприємств, так і домогосподарств), що характеризує по-

требу в доході як основну рушійну силу цього процесу. Ініціювання диверсифікації 

відбувається у двох випадках: по-перше, за умови, коли традиційний вид діяльності 

не забезпечує належного рівня доходів (диверсифікація потреби); по-друге, коли 

існуючий потенціал дає змогу розширювати сферу діяльності (диверсифікація 

можливості) [3]. Проте в кожному разі детермінантою диверсифікованої діяльності 

виступає саме наявний потенціал. Диверсифікація сільськогосподарських підпри-

ємств полягає в урізноманітненні бізнесу входженням у нові сектори ринку і 

розширенням діапазону його діяльності. Основними напрямами диверсифікації є 

диверсифікація продукції та ринку [7]. Будь-яке підприємство може створити таку 

стратегію спорідненої та неспорідненої диверсифікації або поєднати ці два типи 

(комбінувати), яка максимально відповідатиме його потенціалу й відношенню до 

ризиків. 

Сільськогосподарські підприємства зазвичай спеціалізуються на вироб-

ництві зернових та молока, які мають високий (порівняно з іншою продукцією) 

рівень рентабельності. Овочівництво і картоплярство є високорентабельними, од-

нак менш привабливими у зв’язку з високою трудомісткістю й затратністю. 
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Виробництво м’яса великої рогатої худоби та птиці є збитковим, свиней – 

низькорентабельним. Виробництво продукції тваринництва пов’язане з високими 

ризиками, які не готові брати на себе сільськогосподарські підприємства. Вироб-

ництво рослинницької продукції є менш ризиковим і рентабельнішим. Внутрішній 

попит на продукцію тваринництва забезпечують переважно господарства населе-ння 

й частково – фермерські господарства. Міжнародна ринкова кон’юнктура зумовила 

таке реформування аграрних відносин, що рослинництво стало найвигід-нішою 

сферою аграрної діяльності. У структурі аграрного виробництва продукція 

рослинництва має переважаюче значення. Деформація структури аграрного вироб-

ництва зумовлена переходом сільськогосподарських підприємств на виробництво 

переважно високомаржинальних культур. Така структура аграрного виробництва 

відображає насамперед корпоративні, а не національні інтереси і є загальною 

тенденцією в Україні [1, с. 109]. 

Це підтверджує проведений аналіз агровиробництва Сокальського району 

Львівської області. У 2015 р. сільськогосподарським виробництвом в районі 

займалося 120 господарств (у тому числі фермерські та підсобні організацій) та 

20,5 тис. господарств населення. Основними виробниками сільськогосподарської 

продукції, як і в попередні роки, залишаються господарства населення. У 2015 р. 

вони виробили 60 % валової продукції сільського господарства, в тому числі у 

рослинництві близько 49 %, у тваринництві – 82 %. У загальному обсязі частка 

валової продукції сільського господарства, виробленої сільськогосподарськими 

підприємствами, має загальну тенденцію до збільшення. Якщо обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств за 2012–2015 рр. зріс 

на 14,7 %, то в сільськогосподарських підприємствах – на 45,3 %, в тому числі в 

рослинництві на 24,3 % і 60,3 % відповідно, а у тваринництві спостерігається 

зниження виробництва на 0,7 % в усіх категоріях господарств і зокрема на 6,3 % у 

сільськогосподарських підприємствах. Співвідношення між продукцією рослин-

ництва і тваринництва становило у відсотках 67 до 33.  

Виявлені тендеції спонукають великі та середні сільськогосподарські під-

приємства до переходу на багатопрофільне виробництво зі широкою номенк-

латурою продукції. Це забезпечує підвищення стійкості підприємства, можливість 

отримання синергетичного ефекту за рахунок виходу на нові ринки, економії – за 

рахунок ефекту масштабу. У Сокальському районі функціонує 45 крупнотоварних 

сільськогосподарських підприємств, 40 % з яких є багатогалузевими; 22 підпри-

ємства (50 %) спеціалізуються на виробництві тільки продукції рослинництва, на 

розведенні великої рогатої худоби спеціалізуються 2 (4 %), а свиней – 3 підпри-

ємства (6 %).  

Натомість вузькоспеціалізовані підприємства займають нетрадиційні для 

сільського господарства ніші: овочівництво, ягідництво, декоративне садівництво, 

вирощування розсади, розведення гусей, бройлерів, хутрових звірів, риби або 

освоєння випуску нових непрофільних продуктів, але для традиційних споживачів, 

зокрема виробництво екологічної сільськогосподарської продукції, тобто дивер-

сифікують свою діяльність. Такі підприємства вже з’явилися в Сокальському районі. 

Це дає їм змогу задовольнити потребу в нішовому продукті з високим рівнем 
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рентабельності, уникаючи конкуренції з агрохолдингами. Виробництво нетради-

ційної для сільськогосподарських підприємств продукції характеризується високими 

темпами зростання рівня рентабельності, значними перспективами на ринку, тому є 

привабливим для аграрних підприємств у стратегічному розумінні. За даними річних 

фінансових звітів ПАФ «Білий Стік» Сокальського району, зростання рівня 

рентабельності зернових у 2012–2016 рр. становило 4,8 в. п. (з 65,5 % до 70,3 %), а 

риби – 12,4 (з 0,1 % до 13,5 %).  

Процес прийняття рішення складається з кількох етапів [6].  

1. Визначення мети. Метою рішення щодо диверсифікації сільськогоспо-

дарського підприємства є створення або завоювання незаповненої ринкової ніші та 

повніше використання виробничого потенціалу підприємства. 

2. Встановлення критеріїв рішення. Рішення оцінюються за одержаними 

результатами, що є основою для здійснення вибору. 

3. Розробка низки альтернатив, їх порівняння і вибір найкращої з точки зору 

відповідності поставленій меті та встановленим критеріям. Альтернативою є вибір 

продукту, який відповідає виробничому потенціалу підприємства та запитам 

споживачів і користується зростаючим попитом.  

4. Визначення та оцінювання ризику, який може стосуватися підприємства у 

разі вибору конкретної альтернативи. 

Найскладнішим етапом є визначення та оцінка ризиків. На реалізацію 

прийнятих рішень впливає об’єктивна невизначеність, яка може відхилити від мети, 

і фактично отриманий результат не відповідатиме запланованому в момент 

прийняття рішення, що й характеризується категорією «ризик». Це зумовлено 

недостатньою або недостовірною інформацією про майбутнє середовище реалізації 

рішення підприємства. Ризик – це ймовірність загрози втрати підприємством час-

тини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи появи додаткових витрат у резуль-

таті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності [4, с. 23]. В обґрунтуванні 

рішення щодо диверсифікації сільськогосподарського підприємства ризик може 

полягати у виборі асортименту продукції та невизначеності параметрів еконо-

мічного середовища діяльності (цін, попиту тощо) в майбутньому. Важливим чин-

ником ризику сільськогосподарської діяльності є вплив погоди. Тоді завдання 

полягає в прогнозуванні цих параметрів, а ризик – рівень точності таких прогнозів 

та обсяг очікуваних втрат у разі відхилення фактичних значень параметрів від 

прогнозованих. Для прийняття рішень недоцільно мінімізовувати ризик, а погод-

жуватися з прийнятним і контрольованим ризиком. Найефективнішим способом 

уникнення ризику є страхування. 

Висновки. Висока територіальна концентрація крупних агроформувань, у 

користуванні яких перебуває переважна частка сільськогосподарських угідь і ріллі, 

знижує можливість розвитку дрібних товаровиробників. Найбільш ефективні екс-

портно орієнтовані галузі агровиробництва і збуту на зовнішні ринки стали основ-

ними ланками господарювання та метою діяльності лише крупних агрохол-дингових 

компаній. Дрібні сільськогосподарські товаровиробники не в змозі конкурувати з 

крупними агроформуваннями як у виробництві (високі виробничі витрати), так і в 

збуті продукції (недостатньо розвинута інфраструктура). Тому основні ринкові 
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регулятори – попит і пропозиція – не мають належного механізму функціонування 

для дрібних товаровиробників. 

Для підвищення конкурентних переваг сільськогосподарським підприєм-

ствам доцільно обирати горизонтальну диверсифікацію, цільове призначення якої – 

освоєння випуску нових непрофільних продуктів, але для традиційних споживачів. 

Основна типова ситуація для реалізації такої стратегії – висококонкурентне 

середовище, яким є сільське господарство, та можливість використання традицій-

них каналів збуту для просування на ринок нових продуктів. Великим і середнім 

сільськогосподарським підприємствам основною стратегією слід обирати широку 

диверсифікацію виробництва аграрної продукції з метою часткового зниження під-

приємницьких ризиків, малим підприємствам – диференціацію, займаючи незапов-

нену ринкову нішу з виробництва нетрадиційної для сільського господарства 

продукції. 
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Щербата І. Диверсифікація сільськогосподарських підприємств: 

прийняття рішення 

Обґрунтовано використання диверсифікації як основи розвитку невеликих 

сільськогосподарських підприємств. Стратегія забезпечує повніше використання 

виробничого потенціалу підприємства та підвищує його конкурентоспроможність. 

Досліджено основні етапи процесу прийняття рішення щодо диверсифікації. 

Проведено якісний аналіз ризику, який зумовлений невизначеністю функціо-

нування економічного середовища підприємства.  

Ключові слова: диверсифікація, сільськогосподарське підприємство, ризик, 

прийняття рішень. 

 

Shcherbata I. Diversification of agricultural enterprises: decision making  

The article argues use of diversification as a base for development of small 

agricultural enterprises. Strategy supports better use of production potential of an enterprise 

and improves its competitive capacity. The research studies principal stages of making of 
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the decisions concerning diversification. The work gives quality analysis of risks, caused 

by ambiguity of performance of enterprise economic environment. 

Key words: diversification, agricultural enterprise, risk, decision making.  

 

Щербата И. Диверсификация сельскохозяйственных предприятий: 

принятие решения 

Обосновано использование диверсификации как основы развития неболь-

ших сельскохозяйственных предприятий. Стратегия обеспечивает полноценное 

использование производственного потенциала предприятия и повышает его конку-

рентоспособность. Исследовано основные этапы процесса принятия решения отно-

сительно диверсификации. Проведено качественный анализ риска, который обус-

ловленный неопределенностью функционирования экономической среды пред-

приятия. 

Ключевые слова: диверсификация, сельскохозяйственное предприятие, 

риск, принятие решений. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Г. Брик, к. е. н., О. Шийка, магістр 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність у сільському господарстві 

передбачає використання новітніх досягнень науки і техніки. Застосування інновацій 

в аграрних формуваннях сприяє зростанню продуктивності праці, економії різних 

видів ресурсів, скороченню витрат і зниженню собівартості аграрно-продовольчої 

продукції, нарощуванню обсягів і підвищенню ефективності сільськогосподар-

ського виробництва. Інноваційний потенціал формує спроможність аграрних під-

приємств конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках і досягати високих 

фінансово-економічних показників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні теоретичні положення 

щодо сутності й значення інноваційних процесів та особливостей і закономірностей 

їх прояву в сільськогосподарських підприємствах висвітлені у працях багатьох 

науковців (А. І. Гордійчук [1], В. В. Кириченко [2], О. В. Кот [3], В. В. Лаврук [4], 

О. І. Янковська [5; 6] та ін.). Незважаючи на значний доробок учених, існує потреба 

в подальшому пошуку ефективних шляхів впровадження інновацій у діяльність 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств.  

Постановка завдання. Нашим завданням було дослідження особливостей 

впровадження інновацій в усіх напрямах діяльності вітчизняних сільськогоспо-

дарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В агропромисловому комп-

лексі зосереджено понад половину виробничих фондів, виробляють майже 50 % 

ВВП, зокрема третину товарів народного споживання, прямо або опосередковано 
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формується 70 % зведеного бюджету країни. У нинішніх умовах доля реформ і 

майбутнє України багато в чому залежать від агропромислового комплексу. 

Основною ланкою останнього є сільське господарство. Використання наявних 

ресурсних можливостей України для виробництва сільськогосподарської продукції 

може забезпечити значний експортний потенціал країни. 

Сучасний розвиток будь-якого підприємства чи галузі неможливий без 

впровадження та використання інновацій. Інноваційний розвиток передбачає 

широке й постійно зростаюче застосування у сільському господарстві досягнень 

інтелектуальної діяльності [1]. Це стосується запровадження новітніх наукових 

розробок у всі сфери сільськогосподарського виробництва. 

Враховуючи особливості формування і розвитку інноваційного процесу у 

сільському господарстві, доцільно виділити чотири типи інновацій: селекційно-

генетичні; техніко-технологічні та виробничі; організаційно-управлінські та 

економічні; соціально-екологічні. Для детальної характеристики кожного з типів 

інноваційних процесів необхідно провести їх аналіз у розрізі кожного з типів 

інновацій [4, c. 23]. 

До селекційно-генетичних інновацій слід віднести нові сорти і гібриди 

сільськогосподарських рослин, нові породи, типи тварин і птиці; створення рослин і 

тварин, стійких до несприятливих чинників навколишнього середовища.  

До техніко-технологічних та виробничих інновацій належить віднести нові 

технології вирощування сільськогосподарських культур, індустріальні технології у 

тваринництві, нові види добрив та засобів захисту рослин, біологізацію та 

екологізацію землеробства; ресурсоощадні технології виробництва та зберігання 

харчових продуктів. 

До організаційно-управлінських та економічних інновацій слід віднести: 

розвиток кооперації та формування інтегрованих структур; форми технічного 

обслуговування та забезпечення ресурсами; форми організації, мотивації праці та 

управління; створення інноваційно-консультативних систем у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності. 

До соціально-екологічних інновацій відносять: формування системи кадрів 

науково-технічного забезпечення АПК; поліпшення умов праці, вирішення проблем 

охорони здоров’я, освіти та культури трудівників села; оздоровлення та поліпшення 

якості навколишнього середовища [3, с. 34]. 

Інновації у завершеному вигляді становлять собою готові до впровадження 

технології, які вже на виробництві спроможні підвищити ефективність будь-якого 

виду підприємницької діяльності. Впровадження інновацій сприяє зростанню 

продуктивності праці, економії різних видів ресурсів, скороченню витрат та 

зниженню собівартості продукції [2]. Впровадження інноваційних технологій є 

одним з основних чинників підвищення конкурентоспроможності агропромис-

лового комплексу та економіки країни загалом. 

Для України характерна залежність економічного зростання від експорту 

сировини й агропромислової продукції з низьким ступенем переробки, який усуває 

або значно знижує інноваційну складову виробництва. Непідготовленість більшості 

підприємств до сучасних економічних реалій можна пояснити тим, що минуле було 
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практично повністю визначене плановими завданнями, зовнішнє середовище не 

стимулювало, а часто навіть перешкоджало формуванню інноваційних моделей 

управління [6]. Через це за входження підприємства, не орієнтованого на інновації, 

в нове динамічне середовище виникає конфлікт, що змушує оперативно підлаш-

товуватися під зміни, які вже відбулися, або формувати специфічні механізми 

управління, котрі дають змогу прогнозувати майбутні зміни й адекватно на них 

реагувати, тобто створювати механізми управління інноваціями [5]. 

Висновки. За результатами дослідження доходимо висновку, що розвиток 

інноваційної діяльності в сільському господарстві України – важливий напрям 

нарощування конкурентних переваг, оскільки аграрна галузь економічно розвину-

тих країн поступово перетворюється на наукомістку галузь виробництва. Для ста-

більного розвитку сільського господарства, зміцнення економічної й технологічної 

безпеки галузі необхідне впровадження новітніх прогресивних технологій. Вико-

ристання інновацій і техніко-технологічних розробок в аграрній галузі дасть змогу 

підвищити результативність її діяльності. За рахунок інтенсивних технологій можна 

досягти збільшення виробництва валової продукції, поліпшити її якість, скоротити 

витрати ресурсів, що у свою чергу сприятиме зростанню ефективності й 

прибутковості. 
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Брик Г., Шийка О. Інноваційні процеси в сільському господарстві 

Досліджено особливості впровадження інновацій у вітчизняних сільсько-

господарських підприємствах. Виявлено проблеми розвитку інноваційних процесів 

у сільському господарстві. Виділено чотири типи інновацій в аграрному секторі: 

селекційно-генетичні; техніко-технологічні та виробничі; організаційно-управ-

лінські та економічні; соціально-екологічні. Встановлено, що впровадження інно-

вацій у діяльність сільськогосподарських підприємств важливою умовою нарощу-

вання конкурентних переваг.  

Ключові слова: інновації, інноваційні процеси, інноваційний потенціал, 

сільськогосподарські підприємства.  
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Bryk G., Shyika O. Innovative processes in agriculture 

Features of innovation in domestic agricultural enterprises are researched. 

Problems of development the innovative processes in agriculture are revealed. Identified 

four types of innovation in the agricultural sector: breeding and genetics; technical, 

technological and production; organizational, managerial and economic; social and 

environmental. It was established that the introduction of innovations in activities of 

agricultural enterprises important condition is the existence of innovative potential. 

Key words: innovation, innovation processes, innovation potential, agricultural 

enterprises. 

 

Брик Г., Шийка О. Инновационные процессы в сельском хозяйстве 

Исследованы особенности внедрения инноваций в отечественных 

сельскохозяйственных предприятиях. Выявлены проблемы развития инновацион-

ных процессов в сельском хозяйстве. Выделены четыре типа инноваций в аграрном 

секторе: селекционно-генетические; технико-технологические и производственные; 

организационно-управленческие и экономические; социально-экологические. Уста-

новлено, что внедрение инноваций в деятельность сельскохозяйственных пред-

приятий – важное условие наращивания конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: инновации, инновационные процессы, инновационный 

потенциал, сельскохозяйственные предприятия. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Н. Зеліско, к. е. н. 
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Постановка проблеми. Протягом останнього десятиліття збільшувалися 

обсяги вітчизняних та іноземних інвестицій у сільське господарство, хоча частка їх 

у загальному обсязі інвестицій залишається малою. Європейські країни – основне 

джерело прямих іноземних інвестицій. Великі європейські, а також американські 

компанії планують значно збільшити свої інвестиції в агробізнес наступними 

роками, незалежно від політичної непевності. Інвестори з Китаю та країн Перської 

затоки також починають робити значні інвестиції у цей сектор. Хоча Україна швидко 

поліпшила свій рейтинг щодо ведення бізнесу, залишаються слабкі місця на деяких 

напрямах, зокрема у сфері державного регулювання. Нещодавно розроб-лена 

Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр. 

має допомогти використати потенціал нашої держави на шляху стиму-лювання 

інтеграції з ЄС. 

Доступ до фінансування залишається обмеженим, особливо для малих 

сільськогосподарських підприємств. У 2013–2014 рр., згідно зі Звітом про глобаль-
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ну конкурентоспроможність (Global Competitiveness Report), 16,7 % респондентів 

визначили доступ до фінансування перешкодою номер один для ведення бізнесу (в 

опитуванні з вибором однієї відповіді), випередивши корупцію та неефективність 

державного управління. Події 2014 р., що зменшили ліквідність і посилили зовнішні 

ризики, ще більше стримали доступ до фінансових ресурсів. Як відомо, частка 

банківського сектору складає 95 % активів фінансового сектору. Великі 

постачальники факторів виробництва, виробники, роздрібні продавці та експортери 

найчастіше користуються банківським кредитом як механізмом доступу до 

фінансування, хоча високий рівень і волатильність відсоткових ставок поряд із 

нестачею інформації щодо кредитоспроможності позичальника гальмують розви-ток 

банківського кредитування. Усе більшого поширення набувають альтернативні 

механізми фінансування: схеми лізингу, векселі та державне фінансування у формі 

форвардних закупівель з боку Державного аграрного фонду. Натомість більшість 

невеликих підприємств не має доступу до фінансування і не користується наявним 

інструментарієм через відсутність застави. Їх інвестування є жорстко обмеженим, 

навіть якщо вони можуть отримати кредит від кредитної спілки, зазвичай під великі 

відсотки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями залучення коштів і 

створення інституційного підґрунтя для забезпечення розвитку сільського госпо-

дарства за ринкових умов господарювання займалася велика когорта економістів: 

В. Амбросов, С. Дем’яненко, Ю. Лупенко, О. Могильний, О. Олійник, П. Саблук, 

В. Юрчишин та ін. Проте аналіз економічної літератури та інвестиційної діяльності 

підприємств свідчить, що проблема ще не знайшла достатнього теоре-тичного 

обґрунтування та практичного вирішення, багато аспектів, пов’язаних з активізацією 

інвестиційної діяльності як фактора розвитку сільського господарства, залишаються 

поза увагою. 

Постановка завдання. Дослідити інвестиційні процеси у сільському гос-

подарстві, визначити заходи щодо їх активізації та підвищення ефективності 

використання – такі завдання стояли перед нами. 

Виклад основного матеріалу. У 2015 р. інвестиції в сільське господарство 

склали близько 1 млрд доларів. Загалом іноземні інвестиції в галузь надходять з 

понад 60 країн світу. Агропромисловий сектор України є одним із найбільш 

інвестиційно привабливих. Сьогодні існують перспективи розширення двосторон-

нього інвестиційного співробітництва з Китаєм, Кореєю, Японією, Індією, Іраном, 

Об’єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією в галузі сільського 

господарства. 

На тлі відносної незмінності обсягів інвестицій в економіці України капі-

тальні інвестиції у сільське й лісове господарство за січень-березень 2016 року 

порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли майже на 57 %. За 

прогнозами Інституту аграрної економіки, пріоритетність інвестування сільського 

господарства, яку спостерігаємо з 2010 р., досягне максимуму у 2015–2017 роках. 

Потім вона поступово послаблюватиметься до 2025 р. і тоді, за розра-хунками 

науковців, співвідношення між інвестиціями в основні галузі агропродовольчого 

підкомплексу – сільське господарство та харчову промисловість – набуде рівноваги 
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1:1. Після 2025 р. потреба в заміні наявних і створенні додаткових потужностей 

харчової промисловості переважить потреби сільського господарства, що зумовить 

відповідну зміну інвестиційних пріоритетів. 

Отже, наразі в умовах пріоритетності інвестицій у сільське господарство слід 

створювати найкращі умови для її прояву, що дасть змогу досягти максималь-ного 

макроекономічного ефекту. 

Окрім необхідності підвищення рівня інвестиційної привабливості аграрної 

сфери, існує низка чинників, які специфічні для кожного виду інвестора й 

негативний вплив котрих стримує розвиток інвестиційної діяльності у сільському 

господарстві. До основних чинників, які стримують участь приватного і 

банківського капіталу в інвестиційній діяльності аграрного сектору економіки, 

можна віднести:  

– низький рівень прибутковості і фінансової стійкості сільськогосподар-

ських підприємств, кредитування яких банкам не вигідне; 

– відсутність стабільних і передбачуваних умов функціонування сільсько-

господарських товаровиробників на середньострокову перспективу (3–5 років); 

– необхідність ведення фінансово-економічного моніторингу та оператив-

ної реалізації бізнес-планів інвестиційних проектів; 

– низька спроможність сільськогосподарських підприємств сприймати 

інвестиції, пов’язані з недостатньою якісною оцінкою інвестиційних проектів. 

Організація управління інвестиційною діяльністю становить собою систему 

принципів і методів розробки і прийняття управлінських рішень, пов’язаних із 

вибором конкретних об’єктів інвестування, залученням необхідного обсягу інвес-

тиційних ресурсів, оптимізацією джерел їх надходження, а також забезпеченням 

максимально можливої ефективності використання безпосередньо у процесі 

реалізації інвестиційної діяльності [4; 5]. 

Підвищення ефективності системи управління інвестиційною діяльністю 

починається із формування цільової підсистеми, яка становить собою певну сукуп-

ність цілей, для досягнення яких і формується ця система управління [6]. 

Основними цілями системи управління інвестиційною діяльністю сільсько-

господарських підприємств є:  

– визначення економічної ефективності інвестиційного проекту з метою 

встановлення доцільності його реалізації;  

– забезпечення можливості залучення підприємством необхідного обсягу 

інвестиційних ресурсів для реалізації інвестиційного проекту;  

– формування механізмів і реалізація заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності [7]. 

Зазначені цілі системи управління інвестиційною діяльністю можуть бути 

реалізованими через механізм управління джерелами залучення інвестиційних 

ресурсів. Для прийняття управлінських рішень доцільно провести порівняльний 

аналіз інвестиційних проектів із врахуванням вартості капіталу за кожним варіантом 

можливих джерел його залучення. 

Висновки. Аналіз особливостей вітчизняного економічного середовища в 

аграрній сфері дав змогу виявити проблеми інвестиційної привабливості аграрного 
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сектору. Якщо й надалі інвестори виводитимуть свої капітали з України, то згодом 

переконати їх у доцільності повторного нарощення інвестицій у вітчизняний АПК 

буде дуже важко. В Україну й надалі можуть надходити спекулятивні чи офшорні 

інвестиції, а стратегічний інвестор, якого так потребує аграрний сектор й економіка 

загалом, залишатиметься лише в наших планах та концепціях на папері. Важливо 

відмовитися від політики концентрації інвестиційних ресурсів у столиці та ще 

кількох обласних центрах України. Доцільно заохочувати потенційних інвесторів до 

вкладення своїх капіталів у депресивні регіони, які відчувають брак інвести-ційних 

ресурсів. Входження агропромислового комплексу в ринок стримується низьким 

рівнем розвитку його інфраструктурної ланки, яка не забезпечує ритмічний, 

пропорційний і збалансований розвиток агропромислового виробни-цтва. Нині 

інфраструктура АПК не в змозі задовольнити різнопланові за характе-ром потреби 

основного виробництва, не володіє внутрішньогалузевою техно-логічною єдністю, 

яка їй притаманна і необхідна. Саме виробнича інфраструктура як діюча динамічна 

система з розвинутими взаємозобов’язаннями і є основою безперервного 

функціонування АПК. Створення розвинутої інфраструктури АПК, форсування 

розвитку її оновлених підрозділів, забезпечення ними вимог основного виробництва, 

встановлення взаємозв’язку між основними й обслуговуючими сфе-рами і в 

результаті цього досягнення збалансованості діяльності в АПК є однією з важливих 

умов стабілізації економіки аграрного сектору.  
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Зеліско Н. Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу в 

сільськогосподарських підприємствах 

Визначено основні напрями удосконалення інвестиційного процесу в сіль-

ськогосподарських підприємствах. Окреслено основні напрями державного регулю-
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вання інвестиційної діяльності. Розглянуто роль та місце інвестиційної діяльності в 

системі управління підприємством. Вказано на важливість впливу інвестиційних 

процесів на прибутковість в аграрному секторі і напрями їх активізації. Розгляда-

ється процес інвестиційної діяльності та чинники, які впливають на ефективність 

цього процесу на рівні держави, галузі й окремого підприємства. Доведено, що 

факторний аналіз ефективності інвестицій ‒ основа для розвитку науково обґрун-

тованої інвестиційної політики держави з метою вдосконалення управління інвес-

тиційним процесом. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність, 

сільськогосподарське підприємство, державне регулювання. 

 

Zelisko N. Directions improve the organization of the investment process on 

farms 
In the article the basic directions of improvement of the investment process in 

agricultural enterprises. The basic directions of state regulation of investment activity. In 

the article the role and place of investment in the system management. An important 

influence on the profitability of the investment processes in the agricultural sector and its 

development trends. The process of investment activity is considered, complex factors that 

influence efficiency of the given process at a level of the state, branch and the separate 

enterprise are revealed and proved 

It is proved, that the factorial analysis of the efficiency of investment is the basis 

for development of scientifically proved investment policy of the state with the purpose of 

increasing the productivity of management of investment process. 

Key words: investments, investment process, investment, agricultural enterprise, 

government regulation. 

 

Зелиско Н. Направления усовершенствования организации инвести-

ционного процесса на сельскохозяйственных предприятиях 

Определены основные направления усовершенствования инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных предприятиях. Указаны основные направления 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Рассмотрены роль 

и место инвестиционной деятельности в системе управления предприятием. Ука-

зано на важность влияния инвестиционных процессов на прибыльность в аграрном 

секторе и направления их активизации. 

Рассмотрено процесс инвестиционной деятельности, выявлены и обосно-

ваны комплексные факторы, что влияют на эффективность данного процесса на 

уровне государства, отрасли и отдельного предприятия. Доказано, что факторный 

анализ эффективности инвестирования является основой для разработки научно 

обоснованной инвестиционной политики государства с целью повышения резуль-

тативности управления инвестиционным процессом. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционная 

деятельность, сельскохозяйственное предприятие, государственное регулирование. 
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Постановка проблеми. Особливе місце в структурі організаційно-еконо-

мічного механізму займають господарські зв’язки, під якими розуміють «… систему 

економічних відносин розподілу, обміну і споживання, що виникають між учасни-

ками просування товарів від виробництва до споживання» [3, с. 86] і в які госпо-

дарства населення для забезпечення стадії обміну вступають зі суб’єктами ринку. У 

сучасних умовах ефективність функціонування організаційно-економічного меха-

нізму збуту сільгосппродукції господарств населення значною мірою визначається 

якраз раціональністю та ефективністю їх зв’язків зі суб’єктами ринку, що забезпе-

чують просування продукції до кінцевого споживача. Як зазначає В. Апопій, «у 

механізмі зв’язків слабко взаємоузгоджені як економічні важелі, так і економічні 

стимули. Не знайдені також прийнятні економічно-організаційні методи форму-вання 

та підтримання зв’язків» [1, с. 172]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні проблеми формування та 

розвитку інтеграційних систем в агропромисловій сфері досліджували провідні 

українські вчені, зокрема В. Апопій, О. Бородіна, Н. Міценко, Н. Мішеніна та ін. 

Водночас окремі аспекти становлення та розвитку інтеграційних систем потребують 

подальшого вивчення, що засвідчує актуальність теми. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визначення і 

пропозиція таких інструментів, які б дали змогу підвищити конкурентоспро-

можність дрібних товаровиробників за рахунок пропонування сільгосппродукції в 

таких обсягах і з такими якісними параметрами партій, що відповідали б вимогам 

ринку та окремих контрагентів – покупців продукції господарств населення або 

посередників у торгово-технологічному ланцюжку товаропросування. 

Виклад основного матеріалу. Як показало проведене нами обстеження, 

дрібнотоварний характер виробництва сільгосппродукції у господарствах населення 

призводить до того, що основною формою їх господарських зв’язків з оптовими 

покупцями продукції є разові угоди купівлі-продажу продукції. Їх домінування 

ускладнює механізм збуту продукції, оскільки щоразу виникає необхідність пошуку 

гуртових покупців, що утруднює планування виробництва, відсутні також будь-які 

гарантії збуту вирощеної продукції. Поява останніми роками на ринку значної 

кількості посередників сприяє також збільшенню ланковості й ускладненню тор-

гово-технологічного процесу товаропросування сільськогосподарської продукції. У 

результаті зменшується частка виробників продукції (господарств населення) у 

кінцевій роздрібній ціні. 

Підвищення дієвості організаційно-економічного механізму збуту ми 

пов’язуємо з розвитком агропромислової інтеграції та кооперації і відповідно з 

https://teacode.com/online/udc/33/338.436.html
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поширенням інтеграційних та коопераційних зв’язків господарств населення зі 

суб’єктами ринку агропродовольчої продукції. Річ у тім, що невеликим за обсягом 

діяльності господарствам населення виходити самостійно на ринок засобів вироб-

ництва і продукції сільського господарства дуже складно. Виходом зі ситуації є не 

безпосереднє збільшення розмірів ферм, а кооперування виробництва і вертикальна 

інтеграція завдяки укладанню послідовного ланцюжка угод, створенню системи 

сільськогосподарських кооперативів та інших інтеграційних формувань. Отож, 

необхідною умовою залучення в обіг товарних ресурсів сільгосппродукції госпо-

дарств населення має бути застосування інтеграційного механізму розвитку малих 

форм господарювання в АПК, оскільки інтеграційні зв’язки є системоутворю-

вальними, адже вони виступають основою складних інтегрованих господарських 

агропромислових формувань у вигляді об’єднань чи комплексів [1, с. 96].  

Інтеграційний механізм у системі АПК може проявлятися через розвиток 

процесів агропромислової інтеграції (під якою традиційно розуміють процес орга-

нічного злиття промислового і сільгоспвиробництва, що забезпечує підвищення 

економічної ефективності агропромислового виробництва) та кооперації, яка є 

сучасною формою співпраці самостійних підприємств на основі об’єднання частини 

їх матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для спільного створення і 

подальшого використання виробничих, невиробничих об’єктів або системи послуг 

[5, с. 256]. 

В агропромисловому комплексі господарства населення можуть кооперува-

тися з метою об’єднання зусиль і коштів для спільного створення виробничих 

об’єктів, збутових, технічних і агрономічних служб, організації будівельних робіт [4, 

с. 91]. Реалізувати інструментарій інтеграційних механізмів можна також через 

участь у так званих агропродовольчих ланцюгах, котрі виступають як економічні 

системи, створені на основі інтеграції взаємопов’язаних (за типом лінійної 

структури) і взаємодіючих між собою (на основі взаємовигідних господарських 

зв’язків) груп економічних суб’єктів – виробників, переробників, торговців, 

сервісних компаній, які об’єднуються між собою довкола наскрізного виробничо-

логістичного ланцюга «…з метою підвищення продуктивності та створення доданої 

вартості на основі розуміння спільної вигоди і справедливого розподілу досяг-нутого 

результату» [2, с. 74]. 

Як зазначає О. Бородіна, «…створення стійких зв’язків між дрібнотовар-

ними виробниками і підприємствами агропродовольчої індустрії гарантує останнім 

сталий розвиток їх бізнесу, а сільським домогосподарствам – доступ до вигідних 

ринків» [2, с. 74]. Автор стверджує, що додана вартість в агропродовольчих 

ланцюгах «…продукується поєднанням джерел постачання різних видів сировини 

відповідно до динаміки попиту на агропродовольчу продукцію через ринкове 

співробітництво між різними учасниками у сфері виробництва і реалізації 

переробленої продукції. Формування агропродовольчих ланцюгів означає встанов-

лення ділових контактів, що сприяють співпраці між його учасниками з метою 

створення корисного для споживачів продукту та надання господарствам населення 

допомоги у встановленні довгострокових, стабільних зв’язків із ринками, на яких 

реалізується продукція з більш високою доданою вартістю. Кожен учасник агро-
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продовольчого ланцюга переслідує певні комерційні інтереси та може приймати 

рішення й брати зобов’язання, які впливають на цінність готової продукції для 

споживача» [2, с. 75]. 

Для господарств населення в сучасних умовах можливості реальної участі в 

агропродовольчих ланцюгах можуть бути реалізовані через два принципові підходи: 

укладання індивідуальних договорів партнерства з виробничими, перероб-ними або 

збутовими підприємствами; формування колективних партнерських сто-сунків через 

створення  маркетингових, логістичних груп та інших неформальних організацій або  

кооперативів, асоціацій, інших формальних організацій. 

В Україні найуспішнішими в цьому плані традиційно називають проекти 

«Розвиток полуничних кооперативів» (реалізовані спільно ГК «Данон» та 

СОК «Лосятинське молочне джерело») та Програму «Маєток». Остання реалізована 

АПГ «Пан Курчак», є прикладом успішної співпраці потужної вертикально інтегро-

ваної компанії та індивідуальних сільгоспвиробників локального рівня (окремих 

господарств населення), які на договірній основі без створення формальних 

організаційно-правових структур за спільного використання ресурсів агропромис-

лової компанії забезпечили стабільне постачання за ринковими цінами високо-

якісної м’ясної продукції, вирощеної селянськими домогосподарствами.  

Попри це в сучасних умовах у населення, зокрема в тієї його частини, яка 

працює в дрібних агрогосподарствах, існує певна недовіра до складних організа-

ційно-правових форм, що пов’язано як із психологічними, так і з правовими та 

фінансовими проблемами. У зв’язку з цим, на наш погляд, для господарств насе-

лення глибина інтеграційних процесів може обмежуватися створенням так званого 

простого товариства. За договором простого товариства сторони (учасники) беруть 

зобов’язання об’єднати свої внески та спільно діяти з метою одержання прибутку 

або досягнення іншої мети; при цьому спільна діяльність може здійснюватися зі 

створенням юридичної особи на основі об’єднання вкладів учасників (просте 

товариство) або без цього.  

Вважаємо, саме форма простого товариства без об’єднання вкладів учасни-

ків у сучасних економічних умовах може бути найбільш реальним та масовим 

способом організації взаємодії зі збуту товарних ресурсів сільгосппродукції 

господарств населення з переробними, заготівельними, торговельними підприєм-

ствами, мережевими торговельними компаніями, закладами сегмента HoReCa та 

іншими суб’єктами господарської діяльності. 

Висновки. На наш погляд, механізм залучення в обіг товарних ресурсів сіль-

госппродукції, який базується на концепції агропромислової інтеграції, спро-

можний забезпечити для господарств населення стійкі конкурентні переваги, які 

полягають у: забезпеченні стабільного доступу на ринок і встановленні довготер-

мінових ділових зв’язків із дрібними та середніми підприємствами переробної 

промисловості; досягненні економії за рахунок масштабів виробництва як під час 

придбання виробничих ресурсів, так і в процесах реалізації сільгосппродукції; 

створенні нових робочих місць і вирішенні соціально-економічних питань; отри-

манні доступу до нових технологій у сферах виробництва, маркетингу, логістики, 

організаційних відносин тощо. 
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Федик О. Інтеграційний механізм розвитку системи збуту сільськогос-

подарської продукції господарств населення 

Обґрунтовано основні напрями розвитку агропромислових інтегрованих 

систем, спроможні забезпечити сталий розвиток господарств населення. Доведено, 

що інтеграційний механізм спрямований на створення і реалізацію умов забезпе-чення 

збільшення обсягів реалізації виробленої в господарствах населення продукції через 

побудову ефективної системи її збуту. 

Ключові слова: господарства населення, сільськогосподарська продукція, 

система збуту, інтеграційний механізм. 

 

Fedyk O. Integration mechanism of development marketing of agricultural 

goods produced by households 

The basic directions of development of agricultural integrated systems that can 

ensure sustainable development of households are determined. It is proved that integration 

mechanism is aimed at creating conditions for realization and increasing in sales the 

households products through an effective system of marketing. 

Key words: households, agricultural products, marketing, integration mechanism. 

 

Федык О. Интеграционный механизм развития системы сбыта сель-

скохозяйственной продукции хозяйств населения 

Обоснованы основные направления развития агропромышленных интегри-

рованных систем, способных обеспечить устойчивое развитие хозяйств населения. 

Доказано, что интеграционный механизм направлен на создание и реализацию 

условий обеспечения увеличения объемов реализации произведенной в хозяйствах 

населения продукции путем построения эффективной системы ее сбыта. 

Ключевые слова: хозяйства населения, сельскохозяйственная продукция, 

система сбыта, интеграционный механизм. 
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Постановка проблеми. Питання ефективного використання земель сільсь-

когосподарського призначення завжди було актуальним. Не є винятком у цьому 

плані й використання меліорованих земель, у покращання яких інвестовано відпо-

відні кошти, які в умовах ринку повинні мати належну віддачу. Надзвичайної 

актуальності набула ця проблема у зв’язку зі змінами клімату, що зумовлюють 

необхідність елімінування впливу погодних умов і забезпечення стабільності 

врожаїв. Отже, ефективне використання меліорованих земель і збереження 

родючості ґрунтів мають вирішальне значення як для забезпечення продовольчої 

безпеки, так і сталого розвитку землеробства в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні засади 

визначення економічної ефективності меліорації ґрунтів в аграрному секторі й 

обґрунтування комплексної меліорації земель досліджують останнім часом 

І. Айдаров [1], В. Андрійчук [2], А. Кучер [3; 4] та ін. Економічні засади визначення 

ефективності аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і розмірів 

землекористування висвітлено в праці Т. Пасічника зі співавторами [5] та ін. Учені 

також обґрунтовують економіко-організаційні аспекти меліорації земель [6] та 

ефективність біопрепаратів у системі біологічного землеробства на меліорованих 

землях [7]. Найбільше уваги дослідники приділяють зрошуваному землеробству. 

Так, науково-прикладні аспекти сталого розвитку зрошення земель в Україні об-

ґрунтовано в праці С. Балюка, М. Ромащенка [8]. У працях О. Нечипоренка обґрун-

товано напрями інноваційного розвитку зрошуваного землеробства в Україні [9]; 

організаційно-правові засади ефективного розвитку зрошуваного землеробства [10] 

й організаційно-управлінські трансформації в ньому [11], а також особливості 

господарювання на зрошуваних землях [12]. Питання інвестиційного забезпечення 

розвитку зрошуваного землеробства в Україні розглянуто в праці М. Хвесика, 

Л. Левковської, В. Мандзик [13]. Незважаючи на це, питання, пов’язані з оціню-

ванням стану, тенденцій та ефективності меліорації ґрунтів в Україні, залишаються 

недостатньо вивченими й потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Наше завдання – дослідити стан, тенденції та 

ефективність меліорації ґрунтів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз динаміки площі осушених і 

зрошуваних сільськогосподарських угідь в Україні (табл. 1) свідчить, що протягом 

2010–2015 рр. загальна площа осушених угідь залишалася майже незмінною, вод-

ночас площа зрошуваних угідь дещо (на 0,4 %) зменшилася. При цьому в сіль-

ськогосподарських підприємствах площа осушених угідь зросла за аналізований 

період на 6,3 %, досягнувши у 2015 р. 989 тис. га, з яких 840 тис. га – із закритим 
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дренажем, що на 8,1 % більше, ніж у 2010 році. Натомість за аналізований період 

площа зрошуваних угідь у сільськогосподарських підприємствах скоротилася на 

1,1 % і становила у 2015 р. 1521 тис. га, тобто у підприємствах сконцентровано 

70,2 % зрошуваних угідь. У загальній площі сільськогосподарських угідь частка 

осушуваних становила 7,1 %, а зрошуваних – 5,2 % і були ці показники незмінними 

протягом досліджуваного періоду.  

Таблиця 1 

Площа осушених і зрошуваних сільськогосподарських угідь в Україні, тис. га 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2015 р. до  

2010 р., % 

Осушені сільськогосподарські угіддя 

Усього 2956 2955 2955 2955 2955 2955 100,0 

у т. ч. у с.-г. підприємствах 930 905 927 923 959 989 106,3 

з них із закритим 

дренажем 
777 760 782 778 812 840 108,1 

Частка у загальній площі 

с.-г. угідь, % 
7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 - 

Зрошувані сільськогосподарські угіддя 

Усього 2175 2173 2167 2165 2166 2166 99,6 

у т. ч. у с.-г. підприємствах 1538 1524 1541 1527 1521 1521 98,9 

Частка у загальній площі 

с.-г. угідь, % 
5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 - 

Джерело: складено й розраховано на основі даних [14, с. 68]. 

Примітка. Дані за 2014–2015 рр. наведено без урахування території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та інших територій України, на яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

Зазначимо, що далеко не всю площу поливних земель сільськогосподарські 

підприємства використовують за призначенням. Так, наприклад, у 2015 р. площа 

политих зрошуваних земель, з якої зібрано урожай у сільськогосподарських під-

приємствах, становила 295,8 тис. га, що дорівнює 19,4 % від загальної площі зро-

шуваних сільськогосподарських угідь, які перебували в користуванні підприємств 

(табл. 2).  

Тобто можна припустити, що фактично неполитими залишалися 1225 тис. га 

меліорованих земель. Цей факт уже сам по собі певною мірою пояснює відносно 

невисоку роль меліорованих земель у формуванні валових зборів основних сільсь-

когосподарських культур.  

Водночас, за дослідженнями О. Нечипоренка, у 2015 р. загальна площа фак-

тично политих земель становила 473 тис. га, з яких майже 80 тис. га зволожували 

краплинним способом. При цьому вчений зазначає, що майже третина зрошуваних 

площ перебуває в приватній власності та близько 70 % – в оренді [11].  

Аналізуючи динаміку зібраних политих площ, зазначимо, що площа під 

пшеницею зросла на 7,0 %, цукровим буряком – у п’ять разів (але вона залишається 

дуже малою), соняшником – на 95,1 %, соєю – на 10,1 %. Водночас площа під 

картоплею скоротилася на 39,7 %, овочами відкритого ґрунту – на 15,9 %, плодово-

ягідними насадженнями (у плодоносному віці) – на 18,4 %. У структурі посівних 
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площ у 2015 р. найбільшу питому вагу займали зернові та зернобобові культури – 

36,8 %, соя – 36,6 % та соняшник – 16,2 %.  

Таблиця 2 

Виробництво основних сільськогосподарських культур  

у сільськогосподарських підприємствах України на политих зрошуваних землях 

Сільськогосподарська культура 
2

0
1
0

 р
. 

2
0

1
1

 р
. 

2
0

1
2

 р
. 

2
0

1
3

 р
. 

2
0

1
4

 р
. 

2
0

1
5

 р
. 2015 р. 

 до 2010 р., 

% 

Валовий збір, тис. т 

Зернові та зернобобові  515,8 646,9 547,3 836,5 453,5 571,4 110,8 

у т. ч.: пшениця 166,4 192,3 100,4 200,2 146,2 241,9 145,4 

жито 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 66,7 

ячмінь 63,5 66,1 49,8 67,8 70,1 62,2 98,0 

Цукровий буряк 8,3 1,1 11,2 134,8 5,4 86,6 1043,4 

Соняшник 46,2 62,6 57,9 93,1 75,8 126,5 у 2,7 р.б. 

Соя 288,1 325,1 308,1 325,6 334,3 359,9 124,9 

Картопля 95,5 136,2 130,9 109,7 91,7 87,3 91,4 

Овочі відкритого ґрунту 565,9 986,0 966,7 761,5 937,2 918,0 162,2 

Плоди та ягоди 104,5 85,7 120,5 140,6 68,9 94,2 90,1 

у т. ч. виноград 50,3 71,4 53,4 87,1 46,0 38,2 75,9 

Урожайність, ц/га 

Зернові та зернобобові  41,2 51,9 41,3 51,4 46,2 52,5 127,4 

у т. ч.: пшениця 35,5 44,9 25,6 35,7 44,6 48,2 135,8 

жито 25,8 21,9 29,7 25,2 31,4 55,2 у 2,1 р.б. 

ячмінь 26,1 36,7 25,5 27,7 33,4 37,3 142,9 

Цукровий буряк 328,0 269,7 433,2 509,5 598,8 572,8 174,6 

Соняшник 18,8 21,3 17,3 22,0 19,4 26,4 140,4 

Соя 29,2 29,9 26,1 31,8 30,6 33,2 113,7 

Картопля 151,3 210,6 179,1 197,3 235,1 230,3 152,2 

Овочі відкритого ґрунту 250,9 368,6 400,3 399,0 444,3 483,9 192,9 

Плоди та ягоди 138,0 107,8 139,2 153,6 111,4 151,7 109,9 

у т. ч. виноград 73,5 88,5 64,7 91,8 114,6 87,4 118,9 

Зібрана площа, тис. га 

Зернові та зернобобові  125,2 124,6 132,5 162,8 98,2 108,9 87,0 

у т. ч.: пшениця 46,9 42,8 39,2 56,0 32,8 50,2 107,0 

жито 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 - 

ячмінь 24,3 18,0 19,5 24,5 21,0 16,7 68,7 

Цукровий буряк 0,3 0,0 0,3 2,6 0,1 1,5 у 5,0 р.б. 

Соняшник 24,6 29,4 33,5 42,4 39,2 48,0 195,1 

Соя 98,5 108,5 118,1 102,4 109,2 108,4 110,1 

Картопля 6,3 6,5 7,3 5,6 3,9 3,8 60,3 

Овочі відкритого ґрунту 22,6 26,8 24,2 19,1 21,1 19,0 84,1 

Плодово-ягідні насадження (у 

плодоносному віці) 
7,6 8,0 8,7 9,2 6,2 6,2 81,6 

у т. ч. виноград 6,8 8,1 8,3 9,5 4,0 4,4 64,7 

Джерело: складено й розраховано на основі даних [14, с. 94]. 

Отже, фактично підтверджується висно-вок про те, що товаровиробники 

перейшли на вирощування культур, які менше залежать від зрошення, наприклад, 

зернові колосові, незначний (1–2 ц/га) приріст урожайності яких на поливі зазвичай 
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не покриває витрат на воду [12]. Нетиповим можна вважати те, що 

сільськогосподарські підприємства на фактично зрошуваних площах перевагу 

віддають тим культурам, які потенційно можуть принести значно менший дохід з 

одиниці земельної площі.  

У динаміці зібраних площ осушених земель (табл. 3) найбільш істотні зміни 

спостерігали щодо сої, зібрана площа якої протягом 2010–2015 рр. збільшилася в 

4,6 раза і становила у звітному році 135,2 тис. га, а також щодо соняшнику, площа 

якого зросла у 2,6 раза й становила у 2015 р. 42,6 тис. га. Зібрана площа інших 

культур на осушених землях скорочувалася, при цьому темпи скорочення були дуже 

різними. Економічну зацікавленість підприємств на осушених землях, зважа-ючи на 

структуру зібраних площ, викликають переважно зернові та зернобобові, а також 

технічні культури, а саме соя та соняшник, питома вага яких у структурі зібраних 

площ у 2015 р. становила відповідно 68,0 %, 23,3 і 7,3 %. У структурі зібраної площі 

зернових і зернобобових товаровиробники перевагу віддають пше-ниці, частка якої 

становить майже третину.  

Аналізуючи динаміку врожайності основних культур на осушених землях, 

спостерігаємо тенденцію до підвищення технологічної ефективності використання 

цих земель, особливо під такими культурами, як ячмінь, пшениця, жито, цукровий 

буряк та соняшник, урожайність яких за аналізований період зросла відповідно у 

2,2 раза, 1,9, 1,7, 1,6 та 1,5 раза. Водночас урожайність сої та картоплі у звітному році 

порівняно з базовим знизилася, хоч до цього вона мала тенденцію до підви-щення. 

Дослідження свідчать, що на динаміку валового збору основних культур на 

осушених землях більше впливав екстенсивний чинник, ніж інтенсивний, оскільки, 

наприклад, попри зростання врожайності цукрового буряку на 64,5 %, через 

зниження зібраної площі на 75,7 % валовий збір скоротився на 59,7 %. Водночас, хоч 

урожайність сої у звітному році була меншою, ніж у базовому, завдяки 

екстенсивному чиннику її валовий збір збільшився в 4,5 раза. Загалом валовий збір 

зернових і зернобобових культур на осушених землях за аналізований період зріс на 

70,7 % і останніми роками становив у середньому 2,2 млн т, що більш ніж утричі 

переважав валовий збір цих культур на зрошуваних землях.  

Цікаво також те, що врожайність культур на осушених землях за рахунок 

вищих темпів її приросту останніми роками зрівнялася з аналогічними показниками 

на зрошуваних землях, особливо це проявилося на прикладі зернових і зернобобо-

вих, урожайність яких, наприклад, у 2015 р. становила 51,3 і 52,5 ц/га відповідно (у 

2010 р. ці показники становили 27,4 і 41,2 ц/га). 

Важливою складовою хімічної меліорації ґрунтів є їхнє вапнування та гіп-

сування, про динаміку яких в Україні свідчать дані табл. 4. Проведені нами роз-

рахунки свідчать, що площа провапнованих ґрунтів у 2015 р. становила 88,1 тис. га, 

що на 20,4 % більше, ніж у 2010 р., але на 16,3 % менше, ніж у 2012 р., коли 

вапнування було проведено на площі 105,3 тис. га. Обсяг внесення вапняного 

борошна та інших вапнякових матеріалів протягом 2010–2015 рр. був у межах 4,11–

5,15 т/га із загальною тенденцією до підвищення. На відміну від цього, обсяг 

внесення гіпсу та інших гіпсовмісних порід протягом аналізованого періоду на 

одиницю земельної площі скорочувався й становив у 2015 р. 2,25 т/га, що на 57,6 % 
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менше, ніж у 2010 році. Площа угідь, на якій проведено гіпсування ґрунтів, мала 

тенденцію до зростання й у 2015 р. становила 7,1 тис. га, що на 61,4 % більше, ніж у 

2010 році. 

Таблиця 3 

Виробництво основних сільськогосподарських культур 

у сільськогосподарських підприємствах України на осушених землях 

Сільськогосподарська 

культура 

2
0

1
0

 р
. 

2
0

1
1

 р
. 

2
0

1
2

 р
. 

2
0

1
3

 р
. 

2
0

1
4

 р
. 

2
0

1
5

 р
. 2015 р. 

до 

2010 р., 

% 

Валовий збір, тис. т 

Зернові та зернобобові  1188,7 1703,3 1976,5 2240,1 2468,0 2029,0 170,7 

у т. ч.: пшениця 482,6 633,9 642,0 569,5 817,4 824,3 170,8 

жито 47,6 61,9 67,8 63,8 37,2 23,9 50,2 

ячмінь 120,8 114,6 129,0 100,5 149,8 146,7 121,4 

Цукровий буряк  675,1 943,5 666,2 322,7 530,0 271,9 40,3 

Соняшник 24,2 47,9 72,2 93,7 116,0 93,2 у 3,8 р.б. 

Соя 51,1 63,4 103,1 123,6 243,8 229,5 у 4,5 р.б. 

Картопля 42,4 79,2 66,3 72,3 68,0 27,5 64,9 

Овочі відкритого ґрунту 9,7 20,3 22,0 11,8 8,9 7,0 72,2 

Урожайність, ц/га 

Зернові та зернобобові  27,4 40,1 43,0 46,7 56,2 51,3 187,2 

у т. ч.: пшениця 25,2 35,9 36,4 33,7 46,4 47,6 188,9 

жито 12,5 16,1 18,1 16,8 20,7 21,4 171,2 

ячмінь 20,5 29,0 31,9 28,7 44,8 44,7 у 2,2 р.б. 

Цукровий буряк  299,2 333,8 411,5 392,6 470,7 492,2 164,5 

Соняшник 14,6 17,7 17,6 18,9 22,2 21,9 150,0 

Соя 17,4 16,4 18,4 19,3 24,3 17,0 97,7 

Картопля 182,4 227,8 208,7 224,2 257,1 154,7 84,8 

Овочі відкритого ґрунту 121,9 161,9 319,4 146,5 205,0 163,7 134,3 

Зібрана площа, тис. га 

Зернові та зернобобові  433,0 425,2 459,3 479,5 438,9 395,8 91,4 

у т. ч.: пшениця 191,3 176,3 176,6 169,0 176,2 173,2 90,5 

жито 38,1 38,5 37,4 38,1 18,0 11,2 29,4 

ячмінь 58,9 39,6 40,4 35,1 33,4 32,9 55,9 

Цукровий буряк  22,6 28,3 16,2 8,2 11,3 5,5 24,3 

Соняшник 16,6 27,0 40,9 49,6 52,3 42,6 у 2,6 р.б. 

Соя 29,4 38,6 56,0 64,0 100,2 135,2 у 4,6 р.б. 

Картопля 2,3 3,5 3,2 3,2 2,7 1,8 78,3 

Овочі відкритого ґрунту 0,8 1,3 0,7 0,8 0,4 0,4 50,0 

Джерело: складено й розраховано на основі даних [14, с. 95]. 
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Таблиця 4 

Вапнування і гіпсування ґрунтів в Україні 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

2015 р.  

до 

2010 р, 

% 

Проведено вапнування ґрунтів, 

тис. га  
73,2 78,3 105,3 97,8 97,2 88,1 120,4 

Внесено вапняного борошна та 

інших вапнякових матеріалів, 

тис. т  
340,8 340,0 432,4 487,3 417,8 454,1 133,2 

Внесено вапняного борошна та 

інших вапнякових матеріалів, 

т/га  

4,66 4,34 4,11 4,98 4,30 5,15 110,7 

Проведено гіпсування ґрунтів, 

тис. га 
4,4 7,2 6,3 6,2 6,7 7,1 161,4 

Внесено гіпсу та інших 

гіпсовмісних порід, тис. т 
23,4 19,9 24,0 22,5 24,1 16,0 68,4 

Внесено гіпсу та інших 

гіпсовмісних порід, т/га 
5,32 2,76 3,81 3,63 3,60 2,25 42,4 

Джерело: складено й розраховано на основі даних [15–20, с. 50]. 

Отже, площа угідь, на якій проводили вапнування та гіпсування ґрунтів, мала 

тенденцію до збільшення, причому середній обсяг внесення вапна на 1 га зростав, а 

обсяг внесення гіпсу скорочувався.  

Проаналізуємо рівень інтенсивності використання меліорованих земель у 

сільськогосподарських підприємствах (який свідчить і про інтенсивність вико-

ристання земельних ресурсів загалом), визначивши такі показники (виражені у 

відсотках) (табл. 5): 

 ступінь меліорованості як відношення площі меліорованих земель 

(зрошуваних, осушених) до загальної площі сільськогосподарських угідь; 

 ступінь господарського використання меліорованих земель як відноше-

ння фактично використаних у сільськогосподарському виробництві земель зі зро-

шувальною чи осушувальною мережею до їх загальної площі; 

 рівень відносної продуктивності меліорованих земель як відношення 

середньої врожайності конкретних культур на меліорованих землях (відповідно 

зрошуваних чи осушених) до середньої врожайності відповідних культур загалом у 

сільськогосподарських підприємствах. 

 Проведені дослідження свідчать, що ступінь меліорованості земель протя-гом 

аналізованого періоду був незмінним і становив 12,3 %. Ступінь господар-ського 

використання зрошуваних земель був дуже низьким, коливаючись у межах 18,3–

22,5 %. На порядок вищим, але також недостатнім, був ступінь госпо-дарського 

використання осушених земель, який тримався у межах 54,3–65,6 %. За нормальних 

умов господарювання цей показник має дорівнювати 100 %, тобто потенціал 

меліорованих земель мав би використовуватися повністю. Показники рівня 

інтенсивності до певної міри характеризують фактичні умови використання 
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меліорованих земель, які склалися в Україні, в тому числі через незадовільний 

технічний стан інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських систем. 

Таблиця 5 

Інтенсивність і відносна продуктивність використання меліорованих земель 

у сільськогосподарських підприємствах України 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Ступінь меліорованості, % 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

Ступінь господарського використан-

ня зрошуваних земель, % 
18,5 19,9 21,1 22,5 18,3 19,4 

Ступінь господарського використан-

ня осушених земель, % 
54,3 57,9 62,2 65,6 63,2 58,8 

Рівень відносної продуктивності зрошуваних земель, % 

Зернові та зернобобові  149,3 133,1 123,7 119,5 97,3 119,9 

у т. ч.: пшениця 131,5 132,4 89,2 102,6 106,4 120,8 

жито 173,2 111,7 134,4 113,5 120,3 212,3 

ячмінь 132,5 148,6 118,1 115,9 105,7 120,7 

Цукровий буряк 116,5 72,7 103,0 121,5 122,2 127,8 

Соняшник 122,1 112,1 99,4 96,5 94,6 114,8 

Соя 180,2 145,9 151,7 153,6 139,7 178,5 

Картопля 88,5 97,2 93,3 89,2 91,7 116,0 

Овочі відкритого ґрунту 121,2 131,4 127,6 127,8 128,3 133,2 

Плоди та ягоди 361,3 262,9 270,8 240,0 207,4 214,3 

у т. ч. виноград 155,1 147,7 121,6 129,5 150,0 123,6 

Рівень відносної продуктивності осушених земель, % 

Зернові та зернобобові  99,3 102,8 128,7 108,6 118,3 117,1 

у т. ч.: пшениця 93,3 105,9 126,8 96,8 110,7 119,3 

жито 83,9 82,1 81,9 75,7 79,3 82,3 

ячмінь 104,1 117,4 147,7 120,1 141,8 144,7 

Цукровий буряк  106,3 90,0 97,8 93,6 96,0 109,8 

Соняшник 94,8 93,2 101,1 82,9 108,3 95,2 

Соя 107,4 80,0 107,0 93,2 111,0 91,4 

Картопля 106,7 105,1 108,7 101,4 100,3 77,9 

Овочі відкритого ґрунту 58,9 57,7 101,8 46,9 59,2 45,0 

Джерело: розраховано на основі даних [14, с. 94–95; 21, с. 34, 54]. 

 

Результатом цього є значно нижчий від бажаного рівень відносної продук-

тивності меліорованих земель. Так, наприклад, за правильної експлуатації меліоро-

ваних земель досягають високої ефективності їхнього використання, зокрема, з 

гектара зрошуваних земель одержують у 2,5–3,5 раза більше продукції, ніж із гектара 

богарних [2, с. 246]. Однак, як свідчать показники рівня відносної продук-тивності 

зрошуваних земель, за деякими культурами в окремі роки врожайність була навіть 

нижчою, ніж у середньому в Україні. Найбільшої відносної техноло-гічної 

ефективності в середньому за аналізований період досягнуто на зрошуваних землях 

під час вирощування плодів і ягід та жита, а на осушуваних землях – за вирощування 

ячменю. За показниками відносної продуктивності низькоефективно використо-
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вують зрошувані землі за вирощування картоплі, осушувані землі – за вирощування 

овочів відкритого ґрунту й жита, оскільки врожайність цих культур на зазначених 

землях навіть нижча за середні показники.  

Крім розглянутих показників інтенсивності й відносної продуктивності, для 

аналізу й оцінювання економічної ефективності використання меліорованих земель 

в Україні, спираючись на праці [2, с. 245–246; 3], було визначено такі основні 

статичні показники: 

1. Умовний приріст урожаю окремих сільськогосподарських культур, який 

визначають за формулою: 

,бм УУΔУ   

де ΔУ  – приріст урожаю культури; мУ  – урожайність відповідної культури 

на меліорованих землях, ц/га; бУ  – урожайність відповідної культури в середньому 

в сільськогосподарських підприємствах України, ц/га (в ідеалі тут слід вико-

ристовувати показники врожайності на богарних землях за інших однакових умов, 

проте наявне інформаційне забезпечення не дає змоги визначити ці показники, тому 

за основу взято їхні середні значення, що є дещо умовним, тому й показники названо 

умовними); 

2. Умовний додатковий дохід (приріст доходу) від меліорації земель, який 

визначають за формулою: 

 ,ЦΔУΔД м   

де 
мΔД  – умовний додатковий дохід (приріст доходу), грн/га; Ц – середня 

ціна реалізації додатково одержаної продукції в сільськогосподарських підприєм-

ствах України, грн/ц. 

Аналіз показників умовної ефективності використання зрошуваних земель у 

сільськогосподарських підприємствах України (табл. 6) свідчить, що вирощування 

культур за зрошуваного землеробства було не завжди економічно ефективним. Так, 

наприклад, через відносно нижчу (за середню) в окремі роки врожайність зернових і 

зернобобових (2014 р.), цукрового буряку (2011 р.), соняшнику (2012–2014 рр.) та 

картоплі (2010–2014 рр.) на зрошуваних землях вирощування цих культур вияви-

лося неефективним з економічного погляду. Водночас найбільший умовний додат-

ковий дохід на зрошуваних землях забезпечувало вирощування таких інтенсивних 

культур, як овочі відкритого ґрунту (10,9–47,0 тис. грн/га) та плоди і ягоди (19,9–

47,7 тис. грн/га). Порівняно з іншими відносно високий умовний додатковий дохід 

(передусім за рахунок цінового чинника) на зрошуваних землях забезпечувало 

вирощування сої (2,7–10,8 тис. грн/га), чим і пояснюється її значна питома вага в 

структурі зрошуваних зібраних площ. У динаміці спостерігали переважно підви-

щення умовного додаткового доходу на одиницю зрошуваних земель, проте відбу-

валося це частіше не за рахунок зростання умовного приросту врожаю (техно-

логічної ефективності), а завдяки підвищенню цін реалізації продукції, що навряд чи 

можна визнати позитивним. Своєрідним винятком із такої ситуації можна вважати 

овочі відкритого ґрунту, умовний приріст урожаю яких за аналізований період 
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збільшився у 2,7 раза, тобто відбувалося істотне підвищення як технологічної, так і 

економічної ефективності.  

Таблиця 6 

Умовна ефективність використання зрошуваних земель  

у сільськогосподарських підприємствах України 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Умовний приріст урожаю на зрошуваних землях, ц/га 

Зернові та зернобобові  13,6 12,9 7,9 8,4 -1,3 8,7 

у т. ч.: пшениця 8,5 11,0 -3,1 0,9 2,7 8,3 

жито 10,9 2,3 7,6 3,0 5,3 29,2 

ячмінь 6,4 12,0 3,9 3,8 1,8 6,4 

Цукровий буряк 46,5 -101,2 12,6 90,1 108,6 124,6 

Соняшник 3,4 2,3 -0,1 -0,8 -1,1 3,4 

Соя 13,0 9,4 8,9 11,1 8,7 14,6 

Картопля -19,7 -6,1 -12,9 -23,9 -21,3 31,7 

Овочі відкритого ґрунту 43,9 88,1 86,6 86,7 97,9 120,5 

Плоди та ягоди 99,8 66,8 87,8 89,6 57,7 80,9 

у т. ч. виноград 26,1 28,6 11,5 20,9 38,2 16,7 

Умовний додатковий дохід на зрошуваних землях, грн/га 

Зернові та зернобобові  1526 1773 1221 1090 -234 2534 

у т. ч.: пшениця 924 1469 -481 123 505 2321 

жито 864 295 998 337 681 6489 

ячмінь 615 1628 616 550 307 1703 

Цукровий буряк 2225 -5222 538 3584 5367 9826 

Соняшник 1027 746 -36 -239 -423 2574 

Соя 3382 2756 3046 3848 4046 10883 

Картопля -4199 -1240 -1469 -4437 -4630 7723 

Овочі відкритого ґрунту 10925 18413 16664 19977 24615 47036 

Плоди та ягоди 23817 19874 22406 24071 14016 47687 

у т. ч. виноград 7538 8614 3851 6847 12621 10772 

Джерело: розраховано на основі даних [22, с. 6]. 

 

Показники умовної ефективності використання осушених земель у сільсько-

господарських підприємствах України (табл. 7) свідчать, що ці землі часто викорис-

товують низькоефективно або й неефективно. Так, наприклад, через відносно нижчу 

врожайність овочів відкритого ґрунту в усі досліджувані роки (крім 2012 р.) викорис-

тання осушуваних земель з економіч-ного погляду було, за інших рівних умов, 

неефективним. Характерно, що, на відміну від зрошуваних земель, вирощування 

картоплі на осушуваних землях забезпечувало одержання умовного додаткового 

доходу, однак його розмір щороку зменшувався й уже у 2015 р. цей вид діяльності 

також виявився умовно неефективним. На відміну від картоплі, умовна тех-

нологічна й економічна ефективність вирощування ячменю на осушуваних землях з 

року в рік зростала, чого не можна зазначити про жито й інші культури. Отже, є 

нагальна необхідність підвищення ефективності використання осушених земель у 

сільськогосподарських підприєм-ствах, для чого потрібно застосовувати відповідні 
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інновації. До відносно дешевих агрозаходів відносять використання біопрепаратів. 

Так, у результаті дослідження ефективності біопрепаратів у системі біологічного 

землеробства на меліорованих землях Волинського Полісся встановлено, що 

інокуляція насіння біопрепаратами сприяє поліпшенню агрохімічного складу 

ґрунтів. Визначення показників еконо-мічної ефективності виробництва 

сільськогосподарських культур показало, що най-вищий рівень рентабельності 

сформувався за біологічної системи землеробства з інокуляцією насіння 

бактеріальними препаратами: біограном за вирощування кукурудзи 51 %, 

ризогуміном за вирощування пелюшки – 71 % і мікрогуміном за вирощування 

ячменю ярого – 117 %. Застосування бактеріальних препаратів є економічно 

доцільним заходом, що дає змогу знизити собівартість і підвищити прибутковість 

виробництва продукції, оскільки препарати мають невисоку вартість [7]. 

Таблиця 7 

Умовна ефективність використання осушених земель  

у сільськогосподарських підприємствах України 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Умовний приріст урожаю на осушених землях, ц/га 

Зернові та зернобобові  -0,2 1,1 9,6 3,7 8,7 7,5 

у т. ч.: пшениця -1,8 2,0 7,7 -1,1 4,5 7,7 

жито -2,4 -3,5 -4,0 -5,4 -5,4 -4,6 

ячмінь 0,8 4,3 10,3 4,8 13,2 13,8 

Цукровий буряк  17,7 -37,1 -9,1 -26,8 -19,5 44,0 

Соняшник -0,8 -1,3 0,2 -3,9 1,7 -1,1 

Соя 1,2 -4,1 1,2 -1,4 2,4 -1,6 

Картопля 11,4 11,1 16,7 3,0 0,7 -43,9 

Овочі відкритого ґрунту -85,1 -118,6 5,7 -165,8 -141,4 -199,7 

Умовний додатковий дохід на осушених землях, грн/га 

Зернові та зернобобові  -22 151 1484 480 1567 2184 

у т. ч.: пшениця -196 267 1194 -150 842 2153 

жито -190 -448 -525 -607 -694 -1022 

ячмінь 77 583 1628 695 2254 3673 

Цукровий буряк  847 -1914 -388 -1066 -964 3470 

Соняшник -242 -422 71 -1166 653 -833 

Соя 312 -1202 411 -485 1116 -1193 

Картопля 2430 2257 1901 557 152 -10695 

Овочі відкритого ґрунту -21178 -24787 1097 -38204 -35552 -77951 

Джерело: розраховано на основі даних [22, с. 6]. 

 

Слід погодитися з тим, що підвищення ефективності зрошуваного земле-

робства в Україні можливе за умови проведення всеохопного інноваційного процесу. 

Найкращим варіантом вирішення питання, враховуючи фінансову кризу та світовий 

досвід іригації, на думку О. Нечипоренка, буде поступова реабілітація зношеної 

інженерної інфраструктури з дещо випереджальною передачею сільгосп-

товаровиробникам управління внутрішньогосподарською мережею, а не типова 

модель реалізації одноразових великомасштабних реабілітаційних проектів, після 
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яких часто відбувається розвал інфраструктури як такої, що залишається залежною 

лише від можливостей держави. Вважаємо прийнятною запропоновану вченим 

модель інноваційного процесу забезпечення розвитку іригаційної галузі, що перед-

бачає групування інновацій за сферою застосування: організаційно-управлінські 

(нові методи й форми організації поливного господарювання); технологічні (нові 

технології поливів та обробітку ґрунту, запровадження сучасних інформаційних 

систем, альтернативних джерел енергії тощо); технічні (освоєння кращих світових 

зразків поливної та ґрунтообробної техніки, спрямованих на збереження ресурсів та 

екологобезпечне використання); економічні (нововведення у фінансовій та обліко-

вій сферах організації штучного зволоження полів, оцінка результатів господа-

рювання); соціальні (зміна умов праці та проживання на територіях зрошуваного 

землеробства, вирішення проблем зайнятості населення, прогресивна підготовка 

кадрів); правові (нові нормативно-правові акти, що визначають статус поливних 

земель і регулюють процес організації ефективного їх використання); екологічні 

(виведення сортів рослин, стійких до хвороб і шкідників, для зведення до мінімуму 

застосування хімічних засобів боротьби з ними, а також сортів, що успішно 

вегетують на засолених ґрунтах у посушливих і заболочених районах та ін.) [9]. 

Комплексний підхід до вибору й застосування інновацій може забезпечити не лише 

підвищення технологічної та економічної ефективності меліорації ґрунтів, а й 

одержання синергетичного ефекту від використання меліорованих земель. 

Висновки. На основі дослідження стану, тенденцій та ефективності 

меліорації ґрунтів в Україні з’ясовано, що: 1) протягом 2010–2015 рр. загальна площа 

осушених угідь залишалася майже незмінною, водночас як площа зрошу-ваних угідь 

дещо зменшилася; ступінь меліорованості земель протягом аналізо-ваного періоду 

був незмінним і становив 12,3 %; 2) площа угідь, на якій проводили вапнування та 

гіпсування ґрунтів, мала тенденцію до збільшення, правда, середній обсяг внесення 

вапна на 1 га зростав, а обсяг внесення гіпсу скорочувався; 3) у сільськогоспо-

дарських підприємствах ступінь господарського використання зрошуваних земель 

(18,3–22,5 %) був дуже низьким, недостатнім був і ступінь господарського вико-

ристання осушених земель (54,3–65,6 %), адже за нормальних умов господарювання 

цей показник має дорівнювати 100 %, тобто далеко не всю площу земель зі зро-

шувальною чи осушувальною мережею використовують за призначенням; 4) показ-

ники рівня інтенсивності й відносна продуктивність використання меліорованих 

земель залишаються невисокими, а в окремих випадках навіть нижчими, ніж у 

середньому в сільськогосподарських підприємствах України; 5) аналіз показників 

умовної ефективності використання зрошуваних та осушуваних земель у сільсько-

господарських підприємствах України свідчить, що вирощування культур за зро-

шуваного землеробства було не завжди економічно ефективним, а осушені землі з 

економічного погляду, за інших рівних умов, часто використовують низькоефек-

тивно або й неефективно; 6) є нагальна необхідність підвищення ефективності 

використання меліорованих земель у сільськогосподарських підприємствах через 

застосування організаційно-управлінських, технологічних, технічних, економічних, 

соціальних, правових та екологічних інновацій. Комплексний науково обґрунто-

ваний підхід до вибору й застосування інновацій може забезпечити не лише під-
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вищення технологічної та економічної ефективності меліорації ґрунтів, а й одержа-

ння синергетичного ефекту. Тому перспективи подальших досліджень у зазначеному 

напрямі можуть передбачати обґрунтування науково-методичних засад визначення 

ефективності використання розглянутих інновацій для меліорації ґрунтів. 
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Анісімова О. Стан, тенденції та ефективність меліорації ґрунтів в 

Україні 

Визначено стан, тенденції та ефективність меліорації ґрунтів в Україні. 

Проаналізовано інтенсивність і відносну продуктивність використання зрошуваних 

та осушуваних земель у сільськогосподарських підприємствах України. Визначено й 

проаналізовано показники умовної ефективності використання зрошуваних та 

осушуваних земель у сільськогосподарських підприємствах. За результатами дослід-

ження доведено необхідність підвищення інтенсивності, відносної продуктивності й 

економічної ефективності використання зрошуваних та осушуваних земель у 

сільськогосподарських підприємствах України. Для цього слід запроваджувати 

організаційно-управлінські, технологічні, технічні, економічні, соціальні, правові та 

екологічні інновації.  

Ключові слова: меліорація ґрунтів, зрошення, осушення, вапнування, гіпсу-

вання, ефективність, урожайність, дохід. 

 

Anisimova О. State, trends and efficiency of soil reclamation in Ukraine  

The state, trends and effectiveness of soil reclamation in Ukraine were determined. 

It was analyzed the intensity and relative productivity using irrigated and drained lands in 

agricultural enterprises of Ukraine. Indicators of relative using efficiency of irrigated and 

drained lands in farms were defined and analyzed. 

The necessity of increasing intensity, relative productivity and economic efficiency 

of irrigated and drained lands in agricultural enterprises of Ukraine was defined. For this 

purpose it should be introduced organizational and managerial, technological, technical, 

economic, social, legal and environmental innovations. 

Key words: soil reclamation, irrigation, drainage, lime, gypsum, efficiency, 

productivity, income. 

 

Анисимова О. Состояние, тенденции и эффективность мелиорации почв 

в Украине 

Определены состояние, тенденции и эффективность мелиорации почв в 

Украине. Проанализированы интенсивность и относительная производительность 

использования орошаемых и осушаемых земель в сельскохозяйственных предприя-

тиях Украины. Определены и проанализированы показатели условной эффектив-

ности использования орошаемых и осушаемых земель в сельскохозяйственных 
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предприятиях. По результатам исследования доказано необходимость повышения 

интенсивности, относительной производительности и экономической эффектив-

ности использования орошаемых и осушаемых земель в сельскохозяйственных 

предприятиях Украины. Для этого следует внедрять организационно-управлен-

ческие, технологические, технические, экономические, социальные, правовые и 

экологические инновации. 

Ключевые слова: мелиорация почв, орошение, осушение, известкование, 

гипсование, эффективность, урожайность, доход. 

Стаття надійшла 28.04.2017 

 

УДК 339.5(477)(510):631.145 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН.  

ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗЯХ АПК 

 

Р. Федів, здобувач 

Львівський національний аграрний університет  

 

Постановка проблеми. Стабільне економічне зростання Китаю протягом 

останніх десятиліть сприяє посиленню інтересу до цієї країни як однієї з провідних 

економічних потуг. Китай є важливим торговельно-економічним партнером для 

України і на сучасному етапі, і, можливо, на перспективу. Отже, на сучасному етапі 

актуалізуються питання динаміки розвитку, зокрема історичних передумов та 

поточної ситуації, у такій галузі двосторонніх відносин України та Китаю, як АПК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Члени української асоціації 

китаєзнавців у своїх працях значну увагу приділяють історії, філософії, дипломатії, 

внутрішній та зовнішній політиці КНР, особливостям її економічного розвитку і 

відносинам, у тому числі торговельно-економічним, з іншими державами світу, 

зокрема Україною. Серед дослідників економічної сфери відносин України з Китаєм 

виокремимо А. Гончарука, Є. Гобова, А. Кіктенко, О. Воловича та ін.  

Постановка завдання. Ми зосередимо свою увагу на особливостях розвитку 

та аналізі поточного стану справ і перспективах подальшого поглиблення співпраці 

України та КНР в аграрній сфері.  

Виклад основного матеріалу. Відносини двох держав протягом перших 

років після їх офіційного встановлення розвивалися через формування та ухвалення 

відповідних політичних і загальногалузевих документів, які заклали основи 

нормативно-правових відносин між країнами. Зокрема, 30 травня 1993 р. уряди 

України та КНР підписали Угоду про заохочення і взаємний захист інвестицій, а 

12 жовтня того самого року Торговельно-промислова палата України та китайський 

Комітет сприяння розвитку торгівлі підписали угоду про співробітництво [4].  

Важливими для поглиблення співробітництва й партнерства між Україною та 

Китаєм були Київська декларація від 6 вересня 1994 р. за підсумками першого візиту 

голови КНР до України, а також Пекінська декларація про розвиток і поглиблення 

відносин дружби і співробітництва між нашими державами від 4 грудня 1995 р., 



                                                                                                                                                                                                                    

43 
 

 

прийнята за підсумками першого візиту президента Л. Кучми до Китаю. Відносини 

двох країн у цей час значно активізувалися та поглибилися. Зростала двостороння 

торгівля між країнами.  

Економічному співробітництву мали сприяти: міжурядова угода про 

уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень стосовно 

податків на доходи і майно від 18 жовтня 1996 р.; міжурядова угода про 

співробітництво в галузі оцінки відповідності продукції, що експортується та 

імпортується, від 1 квітня 1997 р.; угода про співробітництво в галузі митних питань 

від 18 червня 1998 р.  

Уже у новому столітті, 22 жовтня 2002 р., між Ексімбанком України та 

Ексімбанком КНР загальною рамковою угодою було започатковано співробіт-

ництво; 14 жовтня 2003 р. між Державною службою експортного контролю України 

та Міністерством комерції КНР підписано угоду про застосування імпортних 

сертифікатів [4].  

Окрім того, варто зазначити, що відносини між обома державами активно 

розвивалися і на рівні перших осіб. У липні 2001 р. Президент КНР Цзян Цземінь 

удруге відвідав Україну. Відповідно 21 липня 2001 р. була прийнята Декларація про 

зміцнення дружби і співробітництва між Україною та КНР у XXI столітті. У 

відповідь Президент України Л. Кучма 17–20 листопада 2002 р. відвідав Китай з 

офіційним візитом. У ході цього візиту було підписано важливий Протокол про 

співробітництво в галузі авіаційної техніки між Міністерством промислової політики 

України та Комісією з оборонної науки, техніки та оборонної промисловості. Під час 

другого президентського терміну Л. Кучма відвідав Китай ще раз, загалом утретє за 

час свого президентства. Тоді укладено Угоду про співробітництво між Українським 

союзом промисловців та підприємців і Радою з питань розвитку та торгівлі 

Спеціального адміністративного району Сянган (Гонконг), котрий є своєрідним 

офшорно-посередницьким центром, через який інколи здійснюється торговельно-

економічна співпраця з партнерами з так званого Континентального Китаю.  

У 2003 р. було поглиблено співпрацю України та Китаю в питанні 

сертифікації імпорту та експорту. Зокрема, 14 жовтня зазначеного року були 

підписані Угода між Державною службою експортного контролю України та 

Міністерством комерції КНР про застосування імпортних сертифікатів та 

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою експортного контролю 

України та Міністерством комерції КНР щодо налагодження співробітництва в 

галузі експортного контролю.    

Відносини України та КНР протягом 1992–2005 рр. розвивалися у бік 

поглиблення та розширення співпраці у правовій, безпековій, торговельно-

економічній, науково-технічній, культурній та інших сферах. Ще після Київської 

(1994) та Пекінської (1995) декларацій відносини між Україною та Китайською 

Народною Республікою вийшли на рівень, який на той час видавався непоганою 

основою для подальшого оформлення їх у вигляді стратегічного партнерства.  

Утім варто зазначити, що динаміка українсько-китайських торговельно-

економічних відносин протягом 1996–2005 рр. була нерівною. Зокрема, у 1996 р. 

товарообіг між Україною та Китаєм сягнув 858,3 млн дол. США, при цьому експорт 
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України до КНР склав 768,1 млн дол. США, а імпорт в Україну був лише на рівні 

90,2 млн дол. США. Отож, у зазначеному 1996 р. активне сальдо торговельного 

балансу нашої країни у відносинах з КНР склало 677,9 млн дол. США. Проте надалі 

товарообіг між Україною та КНР почав падати і досяг мінімального обсягу у 2002 р., 

коли склав 494,6 млн дол. США, при цьому українська сторона зберігала активне 

сальдо у торгівлі з Китаєм – 146,4 млн дол. США [6, с. 404]. Україні та Китаю вдалося 

досягти і навіть дещо перевищити обсяги двостороннього товарообігу, зафіксо-

ваного у 1996 р., тільки у 2004–2005 роках. При цьому обсяг українського експорту 

до Китаю вийшов на зазначений рівень ще пізніше.  

Політичне тло українсько-китайських відносин було відносно рівним, за 

винятком ситуації, коли у серпні 1996 р. до Києва з приватним візитом прибув віце-

президент, прем’єр-міністр Тайваню Лянь Чжань. Незважаючи на це, Україна доволі 

чітко дотримувалася політики «одного Китаю», офіційно не визнаючи Тайвань 

(Республіку Китай), тому цей інцидент не спричинив погіршення україно-китай-

ських відносин.  

Ситуація у відносинах змінилася у 2004–2005 роках. Після Помаранчевої 

революції відносини України та Китаю «стали на паузу». Китайська сторона 

поспішно привітала з перемогою кандидата, який у подальшому програв під час так 

званого переголосування другого туру виборів. Описаний інцидент не призвів до 

якогось видимого погіршення відносин між Україною та Китаєм. Двостороння 

торгівля між країнами продовжила своє зростання. Утім політичні відносини на 

найвищому рівні перейшли у стан стагнації. Третій Президент України не відвідував 

Китай протягом свого президентства. Не було й офіційних зустрічей і на рівні МЗС. 

Протягом квітня 2003 – квітня 2010 рр. між Україною та Китаєм фактично не було 

діалогу на рівні голів держав. Український міністр закордонних справ не відвідував 

КНР упродовж шести років – з липня 2004 р. до липня 2010 року. Була лише одна 

зустріч голів МЗС у рамках 60-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2005 р. 

[1, с. 15]. 

На тлі зниження активності політичних відносин українсько-китайська спів-

праця на загал продовжувала розвиватися. Зокрема, у сфері правового поглиблення 

комерційних і комерційно-правових відносин 26 травня 2006 р. було підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моні-

торингу України та Центром моніторингу та аналізу у сфері боротьби з відмиванням 

коштів Китаю щодо співробітництва у сфері обміну фінансовою інформацією, 

пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансуванням тероризму. Ще однією складовою співпраці України та Китаю в 

економічній сфері та її фінансовій частині став Меморандум про взаєморозуміння 

між Національним банком України та Комісією з регулювання банківської 

діяльності Китаю щодо співробітництва у сфері банківського нагляду від 30 січня 

2007 року. 

Важливу для розвитку відносин у сфері сільського господарства угоду між 

Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства 

КНР було підписано 12 квітня 2007 року. У подальшому торговельно-економічні 

відносини України та Китаю все більше почали переміщуватися у площину співпраці 
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у сфері сільського господарства та проектів у галузі АПК. Якщо починаючи з 90-х 

років минулого століття Україна експортувала до Китаю переважно мінеральну 

сировину, зокрема залізну руду та металобрухт, то у 2005–2010 рр. назріли зміни у 

бік активізації саме експорту сільськогосподарської продукції. 

Шістнадцятого грудня 2005 р. Україна та КНР підписали протокол про 

доступ на ринки товарів та послуг у рамках вступу України до Світової організації 

торгівлі. Вступ України до СОТ відбувся у першій половині 2008 року. І хоча 

торгівля між Україною та КНР у 2009 р. скоротилася у зв’язку з економічною кризою 

до 4,168 млрд дол. США (з 6,148 млрд дол. США у 2008 р.), та вже у 2010 р. 

відновилася до 6,016 млрд дол. США [1, с. 25]. 

У вересні 2010 р. відбувся візит четвертого президента України до КНР, 

зокрема в Пекін, а також до Спеціального адміністративного району Сянган. Поруч 

зі спільною заявою стосовно всебічного підвищення рівня співробітництва між 

Україною та КНР 2 вересня, в рамках візиту, відбулося підписання Угоди про 

створення спільної Ділової ради між Торговельно-промисловою палатою України та 

Китайським комітетом сприяння міжнародній торгівлі, а також 3 вересня було 

підписано Угоду про співробітництво між Державними Ексімбанком України та 

Ексімбанком КНР. У розвиток цієї угоди 18 квітня 2011 р. між Державним агент-

ством з інвестицій та управління національними проектами України й Експортно-

імпортним банком КНР було підписано Меморандум про взаєморозуміння. 

Практично одразу після цього, 20 квітня 2011 р., уряди обох держав уклали Угоду 

про створення Комісії зі співробітництва [4].  

Наслідком такої активізації відносин України і КНР став візит президента 

Китаю Ху Цзіньтао до Києва у червні 2011 р., у ході якого 20 червня 2011 р. була 

ухвалена Спільна декларація про встановлення та розвиток відносин стратегічного 

партнерства між нашими державами. Стратегічне партнерство – це один із видів 

дипломатичних відносин, які у Китаї поділяють на: прості дипломатичні відносини, 

відносини добросусідства й дружби, відносини партнерства й співпраці. Саме 

останній вид відносин передбачає спільне партнерство, конструктивне партнерство, 

всебічне співробітництво і партнерство, стратегічне партнерство, стратегічну 

взаємодію та партнерство й, зрештою, всебічне стратегічне співробітництво та 

партнерство. Згодом, у розвиток відносин України та КНР, важливою складовою 

стратегічного партнерства мало стати поглиблення співпраці в аграрній сфері, 

зокрема зростання обсягів торгівлі сільськогосподарськими товарами – переважно 

збільшення відповідного українського експорту до КНР, залучення китайських 

інвестицій в українське сільське господарство та АПК загалом, розвиток відповідної 

транспортно-логістичної інфраструктури в Україні для виконання відповідних 

контрактів на постачання продукції АПК з українських підприємств до Китаю та 

інших країн.  

У руслі розвитку відносин у сфері АПК 20 серпня 2011 р. між Міністерством 

аграрної політики та продовольства України і Експортно-імпортним банком Китаю, 

а також Китайською національною корпорацією машинної індустрії та генеральних 

підрядів (CMCEC) було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо 

співпраці з питань розвитку сільського господарства в Україні.  
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Розвитку українсько-китайської торгівлі загалом повинно було слугувати 

укладення Угоди між Національним банком України та Народним банком Китаю про 

своп-розрахунки на суму 15 млрд юанів, або відповідно до тодішнього обмінного 

курсу національної валюти 19 млрд гривень. Термін дії угоди складав три роки. 

Своп-розрахунки давали змогу уникнути використання валют інших держав, 

зокрема вільноконвертованих валют, передусім долара США, під час проведення 

деяких операцій двосторонньої торгівлі. Утім використання такого способу розра-

хунків з боку приватного бізнесу виявилося доволі обмеженим. За твердженнями 

деяких джерел з українського боку, представники Народного банку Китаю заявили 

про свою згоду на те, щоб повністю перейти на своп-розрахунки у двосторонній 

торгівлі, але українська сторона на цю пропозицію не пристала. Станом на 2012 р. 

15 млрд юанів було еквівалентно 2,36 млрд дол. США, що відносно обсягів україно-

китайської торгівлі у 2011 р. складало трохи менше 30 % загальної вартості 

двостороннього товарообігу [8]. У 2010–2012 рр. у двосторонній торгівлі з Китаєм 

зростав дефіцит для України, котра купувала на 3,4–6,12 млрд дол. США продукції 

більше, аніж експортувала до КНР [1, с. 25]. Такий дисбаланс, якщо б він не був 

виправлений у подальшому, за переходу лише на своп-розрахунки змушував би 

українську владу шукати інші інструменти розрахунків у торгівлі з Китаєм, адже у 

китайських партнерів залишалася б невикористана гривня, яку можна було б вкласти 

або в українські активи у вигляді інвестицій, або в українські боргові зобов’язання, 

або ж наперед оплачувати певний український експорт до Китаю, тож Київ не 

акцептував варіант повного переходу на своп-розрахунки. Попри все перехід на 

своп-розрахунки був свідченням поглиблення українсько-китайського торгового 

співробітництва. 

Представники Міністерства аграрної політики та продовольства України 

28 червня 2012 р. відвідали КНР та підписали з Експортно-імпортним банком Китаю 

Меморандум про співпрацю, згідно з яким наша держава мала б отримати кредит у 

3 млрд дол. США на розвиток сільського господарства. Меморандум потребував 

подальшої конкретизації у формі відповідної кредитної угоди під державні гарантії 

України. Після схвалення парламентом уряд України надав відповідні гарантії 

підписанту з українського боку – Державній продовольчо-зерновій корпорації 

України (ДПЗКУ), а 9 листопада 2012 р. Міністерство аграрної політики та 

продовольства України та Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та 

карантину Китайської Народної Республіки підписали Протокол фітосанітарних 

вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР. Підписання зазначеного 

протоколу фактично відкрило шлях для постачання української кукурудзи до Китаю. 

За припущеннями ЗМІ, в умовах нерозголошення відповідна кредитна угода між 

ДПЗКУ та Ексімбанком КНР була підписана 26 грудня 2012 року. Таємничість умов 

підписання цієї кредитної угоди могла бути спричинена намаганнями з українського 

боку змінити умови останньої, не конкретизуючи напрямів інвестування кредитних 

коштів.  

При цьому 1,5 млрд дол. США все ж таки мали бути спрямовані на подальшу 

реалізацію інвестиційних проектів у галузі українського АПК. Інша частина кредиту 

була своєрідним авансовим платежем за майбутні поставки збіжжя в Китай. Частину 
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кредитних коштів Україна спрямувала на форвардне фінансування поставок куку-

рудзи до КНР. Утім тільки незначна частина дрібних і середніх фермерських 

господарств могла скористатися можливостями форвардного фінансування з боку 

ДЗПКУ. Умови кредитної угоди передбачали, що у 2013 р. Україна мала поставити 

до 4 млн т кукурудзи. Обумовлені були й подальші обсяги поставок зерна [3].  

Укладення зазначеної кредитної угоди сприяло розвитку співпраці України 

та Китаю. З огляду на обумовлену суму у 3 млрд дол. США ця угода була свідченням 

поглиблення стратегічного партнерства між Києвом та Пекіном. Водночас вона була 

індикатором зацікавленості Китаю до сільського господарства України та її АПК. 

Налагодження стабільного постачання зернових з України до КНР, можливо, сприя-

ло б і виходу іншої продукції українського агропромислового комплексу на ринки 

Китаю.  

Тридцятого серпня 2013 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння 

між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Комі-

сією з регулювання цінних паперів КНР. Меморандум – це доволі загальний доку-

мент, скоріш про наміри, а не конкретні подальші дії, проте з огляду на кредит з боку 

КНР та укладення угоди про своп-розрахунки у двосторонній торгівлі співпраця в 

питаннях цінних паперів та фондового ринку, очевидно, показує інтерес КНР до 

інвестування в Україну та її активів. Тодішня українська влада була у пошуках 

подібних інвестицій з огляду на внутрішньо- та зовнішньополітичні виклики, які 

перешкоджали фінансовій підтримці України з боку Міжнародного валютного 

фонду, а заявлена декларація на підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС та 

Договору Асоціації спричиняли труднощі з доступом на ринки країн Митного союзу. 

Перебуваючи в таких умовах, тодішній Київ розглядав Китай як важливе, а десь 

навіть частково й альтернативне джерело потенційної виручки, якщо не від 

дефіцитної торгівлі, то від інвестицій та кредитів з КНР.  

У 2012 р. товарна структура українсько-китайської двосторонньої торгівлі 

виглядала приблизно так: на 80,9 % український експорт до Китаю складався із 

залізної руди, а от машини, механізми та устаткування складали 4,5 %, жири, масло 

та олія – 4 %; китайський імпорт до України складався з машин, устаткування та 

механізмів на 36,3 %, текстильні вироби – 11 %, метали та вироби металообробки – 

8,5 %, взуття та інші аксесуари – 8,1 %, пластмаси і каучук – 7,1 % [2]. Варто зазна-

чити, що за весь період українсько-китайських торговельно-економічних відносин з 

1992 р. до 2016 р. максимальних обсягів товарообігу було досягнуто у 2013 році. Тоді 

він загалом склав 10,627 млрд дол. США: експорт України був на рівні 2,726 млрд 

дол. США, а імпорт з КНР склав 7,9 млрд дол. США. Отож, дефіцит у торгівлі з 

Китаєм для України у зазначеному році склав 5,174 млрд дол. США [1, с. 25].  

Українсько-китайські відносини після їх активізації на найвищому політич-

ному рівні у 2010 р. протягом першої половини другого десятиріччя XXI ст. характе-

ризувалися подальшим посиленням аграрної складової міждержавного співробіт-

ництва. Активізувалися комерційні відносини як на рівні державних і контрольо-

ваних державою підприємств, так і на рівні приватного бізнесу. Так, у квітні 2012 р. 

між компанією «Ukrlandfarming» та китайською машинобудівною корпорацією 

«SINOMACH» було підписано Меморандум про наміри щодо можливого надання 
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українській компанії 4 млрд дол. США на модернізацію виробничих потужностей. 

На той час «Ukrlandfarming» був найбільшим агрохолдингом в Євразії і на сьогодні 

залишається найбільшим агрохолдингом в Україні. До його складу входить найбіль-

ший у Євразії та другий у світі виробник яєць та яєчних продуктів – холдинг 

«Авангард». Реалізовувати зазначену суму на оновлення виробничих потужностей 

мали намір за допомогою компанії, що входить до складу «SINOMACH», – «CAMC 

Engineering Co., Ltd.», яка була заснована з дозволу міністерства торгівлі КНР за 

спільною ініціативою відомих зовнішньоторговельних компаній, проектних 

інститутів, підприємств машинобудування та будівельних організацій Китаю. 

Основна діяльність компанії полягає у виконанні функцій генерального підряду 

міжнародних проектів в Китаї і за його межами, а також в експорті устаткування і 

матеріалів, трудових ресурсів для проектів за кордоном, імпорті та експорті 

розмаїтої продукції й технологій. Географія діяльності компанії «САМС Engineering 

Co., Ltd.» охоплює країни Південно-Східної Азії, Південної Азії, Середньої Азії, 

Близького Сходу, Африки і країн Карибського басейну. Розглядали можливість 

будівництва компанією в Україні елеваторів, потужностей з виробництва свинини і 

птиці, модернізації цукрових заводів й створення спільного підприємства зі збирання 

сільськогосподарської техніки на базі ЗАТ «Агромаш ІФ» в місті Івано-Франківську 

[14]. 

Згодом, у липні 2013 р., між зазначеними компаніями було підписано 

Меморандум про будівництво в Полтавській області комплексу з вирощування 

великої рогатої худоби потужністю 7 тис. голів. Вартість проекту сягала 400 млн дол. 

США. Реалізацію цього проекту планували завершити у 2017 р. [2]. Утім втілення 

зазначених проектів опинилося під загрозою після ускладнення економічної ситуації 

в Україні в умовах воєнних дій. Компанія «Ukrlandfarming» зіштовхнулася зі 

значними фінансовими труднощами, і протягом 2016 р. – на початку 2017 р. її 

мажоритарний власник шукав стратегічних інвесторів. 

З китайського боку компанії також демонстрували зацікавленість до само-

стійних інвестицій в український АПК. Зокрема Сіньцзянський виробничо-буді-

вельний комплекс планував створити на території Дніпропетровської області 

виробничу мережу свиноферм потужністю до 100 тис. т м’яса на рік. Підприємство 

мало б стати найбільшим виробником свинини в Україні, а сума інвестицій 

оцінювалася у 2,6 млрд дол. США [2]. 

До того ж наприкінці 2013 р. під час візиту президента України до КНР було 

підписано низку важливих документів для розвитку та поглиблення співпраці між 

нашими державами. Зокрема 5 грудня 2013 р. було підписано Договір про дружбу і 

співробітництво між Україною та КНР. Із-поміж різних договорів, угод, меморан-

думів та декларацій для розвитку відносин саме у галузі АПК особливе значення 

мали два протоколи від 5 грудня 2013 р. між Міністерством аграрної політики та 

продовольства України і Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та 

карантину КНР, які стосувалися фітосанітарних та інспекційних вимог щодо 

відповідно експорту сої та ячменю з України до КНР. Підписання цих протоколів 

додало відповідні культури до кукурудзи, яку наша держава з 2012 р. експортувала 

до Китаю.   
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Після подій Революції Гідності, анексії Криму та дестабілізації на Сході 

України відносини між офіційними Києвом та Пекіном були поставлені на паузу. 

Китай 2 березня 2014 р. офіційно підтримав суверенітет, незалежність і 

територіально цілісність України, але все ж таки з обмовкою, що існують певні 

причини подій в нашій державі. Окрім того, представник МЗС КНР пізніше уточнив, 

що, на думку китайської сторони, українська криза має складні історичні передумови 

й зумовлена сучасними реаліями [1, с. 18]. 

Реалізація кількох спільних інвестиційних проектів між Україною та Китаєм 

у 2014 р. опиналася під загрозою. Ситуація виявилася непростою і щодо виконання 

умов поставок української кукурудзи відповідно до кредитної угоди 2012 р., що 

загрожувало Україні штрафними санкціями з боку КНР. І тільки завдяки організо-

ваним зусиллям з обох боків та дипломатії і взаєморозумінню до середини 2015 р., 

виконавши відповідні контрактні вимоги, вдалося врегулювати зазначене питання 

двосторонніх відносин. З огляду на подальші фінансові труднощі опинилися під 

загрозою і домовленості, закріплені відповідними меморандумами від 2012 та        

2013 рр. між компаніями «Ukrlandfarming» та «CAMC Engineering Co., Ltd.». 

Протягом 2014 р. між Україною та КНР не було офіційних контактів на найвищому 

політичному рівні. Товарообіг між країнами у 2014 р. знизився майже на 20 %, 

щоправда український експорт до КНР продовжував зростати. Через девальвацію 

національної валюти попит на китайський імпорт знизився, а отже, для України 

навіть суттєво зменшилося негативне сальдо двосторонньої торгівлі.  

Попри відсутність офіційних зустрічей на рівні президентів та прем’єрів, 

зростання нестабільності щодо перспектив виконання уже попередньо задуманих 

інвестиційних проектів, співробітництво в галузі АПК продовжувало розвиватися. 

Так, у вересні 2014 р. компанія «Cofco Agri Ukraine», що належить китайській 

компанії «Cofco Corporation» розпочала будівництво терміналу з перевалки зернових 

та олійних культур на території Миколаївської області. У травні 2016 р. будівництво 

було завершено. Китайський інвестор вклав у цей проект 75 млн дол. США. 

Комплекс складають два зерносховища, станції для розвантажування автомобіль-

ного та залізничного транспорту, експрес-лабораторія та інше обладнання й 

відповідна інфраструктура. Уже у 2016–2017 рр. за допомогою потужностей 

терміналу компанія має намір експортувати близько 2,6 млн т продукції, зокрема 

2,3–2,4 млн т зерна. Варто зазначити, що компанія «Cofco Agri Ukraine» володіє в 

Україні чотирма елеваторами, два з яких на Дніпропетровщині, один у Херсонській 

області і ще один на території Донеччини (оскільки останній розташований на 

непідконтрольній території, то відповідно й не працює). Окрім того, компанія 

володіє заводом із виробництва олії у Маріуполі. Материнська компанія «Cofco 

Corporation» є багатопрофільною державною організацією, яка займається закупів-

лями, трейдингом та глибокою переробкою зерна. Утім, у власності компанії також 

перебувають готелі, торговельні центри та виноградники. Вона є однією з найбіль-

ших державних компанії Китаю, з активами у розмірі 71,9 млрд дол. США та 

потужностями зі зберігання зерна у 31 млн т та його переробки – 89,5 млн тонн. 

Представлена у 140 країнах світу. У 2015 р. «Cofco» здійснила купівлю гонконгської 

компанії «Noble Agri», за рахунок чого примножила свої активи в Україні [5].  
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На жаль, в українсько-китайських відносинах в аграрній сфері було виявлено 

і деякі зловживання та можливу корупційну складову. У 2015 р. стало відомо, що 

Державна продовольчо-зернова корпорація України своїми діями поставила під 

загрозу виконання контракту на постачання зерна до Китаю. На отримані від Китаю 

3 млрд дол. США кредитних коштів у 2012–2013 рр. ДПЗКУ поставила до КНР зерна 

на суму лише 153 млн дол. США. Водночас в обхід домовленостей з Китаєм, проте 

на китайські гроші, ДПЗКУ відправила до Швейцарії зернових на 61,9 млн дол., до 

Ефіопії – на 28 млн дол., до Єгипету – на 26,3 млн дол., до Ірану – на 24 млн дол., до 

Монако – на 14 млн дол., до Кенії – на 11 млн дол., до Філіппін – на 1,5 млн дол. і 

навіть сирійським повстанцям – на 325 тис. дол. США. Проблемні питання вдалося 

вирішити під час особистих зустрічей, проведених представниками Міністерства 

аграрної політики та продовольства з представниками КНР, що перешкодило 

скандалу стати міжнародним [9].  

Зацікавленість з боку Китаю у постачанні українських зернових – кукурудзи, 

ячменю, а також у купівлі сої та економічний інтерес до інвестицій в український 

АПК згладили суперечності, які могли виникнути між нашими країнами в процесі 

реалізації укладених контрактів. Прагнення Китаю до збільшення та підтримки 

значних запасів зернових, харчових олій та інших видів сировини сприяє виділенню 

значних коштів міністерством фінансів КНР на зазначені цілі, зокрема 24,7 млрд дол. 

США у 2015 році. Відповідно зростає попит з китайського боку на українську 

соняшникову олію. У квітні 2015 р. Китай збільшив імпорт олії з 35 тис. т за 

аналогічний період 2014 р. до 81 тис. тонн. Основним постачальником у зазначений 

період залишалася Україна, яка в цей час відвантажила 75 тис. т продукції, що понад 

як удвічі більше, аніж у квітні 2014 році. Усього ж за 2014–2015 маркетинговий рік 

Китай закупив 286 тис. т олії, або на 24 тис. т більше, ніж у попередньому році. При 

цьому імпорт олії з України в зазначений період зріс на 12 тис. т – до 266 тис. тонн. 

Як бачимо, Україні вдалося зайняти домінуючі позиції на китайському ринку 

соняшникової олії [9].  

Протягом 2015–2016 рр. на найвищому політичному рівні між Україною та 

Китаєм відбулося кілька контактів. Зокрема, у січні 2015 р. під час проведення 

Міжнародного економічного форуму в Давосі Президент України П. Порошенко 

зустрівся з прем’єр-міністром КНР Лі Кецяном. За підсумками цієї зустрічі було 

пролонговано дію валютного свопу між Україною та КНР на 15 млрд юанів. Це був 

перший контакт такого рівня між керівництвом країн після подій 2013–2014 років. 

Весною 2016 р. очільник нашої держави зустрівся з головою КНР Сі Цзінпінем в 

кулуарах саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні. Під час зустрічі було обговорено 

загальні питання двосторонніх відносин. Триваліша зустріч між лідерами обох країн 

відбулася на черговому Міжнародному економічному форумі у січні 2017 р., що 

стало свідченням виходу на новий рівень відносин партнерства і співпраці між 

Україною та Китаєм. 

Одним з останніх прикладів українсько-китайської співпраці в галузі АПК 

став Меморандум про взаєморозуміння, підписаний асоціацією «Укрсадпром» з 

китайською державною корпорацією «China Haisum Engineering Co., Ltd.». Згідно з 

цим документом китайська державна компанія має намір протягом наступних двох 
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років інвестувати в українське садівництво та ягідництво 515 млн дол. США. За 

словами керівництва «Укрсадпрому», інвестиції в галузь, в якій зайнято близько 

1 млн осіб, можуть сприяти конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках. 

Крім того, зі слів голови асоціації, остання у 2016 р. ініціювала переговори щодо 

узгодження протоколів фітосанітарних норм між Україною та Китаєм для початку 

експорту українських фруктів та ягід на китайський ринок. Інвестиції з китайського 

боку мають бути спрямовані на будівництво фруктосховищ та модернізацію 

виробничо-логістичного комплексу та комплексів із переробки фруктів та ягід. 

Представник китайської корпорації Гонг Чжюн у свою чергу зазначив, що їх 

цікавить потенціал України у вирощуванні зернових та інших культур, переробці 

продукції, а також будівництво логістичних комплексів [10].  

Варто зазначити, що експорт фруктів та ягід, а також овочів має значний 

потенціал. Із підвищенням рівня соціально-економічного розвитку Китаю зростає й 

рівень доходів його громадян, що впливає на зміну їхнього повсякденного раціону. 

Зміна раціону китайців супроводжується зниженням споживання зернових, 

натомість, з-поміж іншого, зростає споживання фруктів. У 2012–2013 рр. в 

середньому Китай імпортував фруктів, овочів та горіхів на 6,4 млрд дол. США [12]. 

Зрештою, ще однією галуззю, яка потенційно цікава для українських 

виробників продукції АПК, є м’ясо-молочна. У 2012–2013 рр. Китай щороку 

імпортував м’ясо-молочної продукції на 9,6 млрд дол. США [12]. Наприкінці вересня 

2015 р. 18 українських компаній отримали ветеринарні сертифікати на експорт 

молока та молочної продукції до Китаю. У грудні 2015 р. до них приєдналися ще 

чотири українські підприємства. У січні 2016 р. такі сертифікати отримали ще два 

підприємства. Серед підприємств-експортерів є такі, як «Старокостянтинівський 

молочний завод», ТОВ «ТЕРРА ФУД», «Охтирський сиркомбінат», «Славутський 

маслоробний комбінат», «Миргородський сироробний комбінат», «Дубномолоко», 

«Клуб сиру», «Ічнянський молочно-консервний комбінат» та ін. Продукція на 

експорт до Китаю – це переважно сухе молоко, молочна сироватка та сир [11].  

Серед переліку товарів, які входять до щоденного раціону жителів КНР, 

протягом 1990–2012 рр. відносно найбільше у кількісних показниках зросло 

споживання саме молока, як серед міських жителів з 4,63 кг/день у 1990 р. до 

13,95 кг/день у 2012 р., так і серед жителів китайського села – з 1,1 кг/день у 1990 р. 

до 5,29 кг/день у 2012 р. [13].  

Після так званого меламінового скандалу у 2008 р. репутація деяких місцевих 

виробників молока серед китайських споживачів була підірвана. На сьогодні на 

китайському молочному ринку доволі серйозно представлені іноземні виробники. 

Найпопулярнішим рідким молоком у Китаї є ультрапастеризоване, яке складає 76 % 

від загального обсягу відповідного ринку. Молоко традиційної пастеризації 

користується меншою популярністю з огляду на нетривалі терміни зберігання від 5 

до 15 днів. Традиційно сильні позиції в Азії були у сухого молока, втім, за даними 

економічного експерта В. Лисенка, протягом останніх 15 років ситуація змінюється. 

Як відомо, 70 % молока або доставляють додому, або продають у спеціалізованих 

магазинах. На внутрішньому китайському ринку молочні продукти переважно 

доволі дорогі. Зокрема, станом на початок 2016 р. літр молока в Китаї в середньому 
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коштував 20–24 юаня (приблизно 80–100 грн – відповідно до середньозважених 

коливань курсу валют 4–4,2 грн/юань), 1 кг масла – 150–170 юанів (600–700 грн.), 

сиру – 200 юанів (800–840 грн). На китайському ринку представлені виробники 

молочної продукції з Європи, Австралії, Нової Зеландії та ін. Літр німецького молока 

у Китаї в середньому коштує 16 юанів (приблизно 65 грн.), австралійського – 18 

юанів (75 грн.), новозеландського – 20 юанів (понад 80 грн). На китайському ринку 

також присутні польські молочні продукти. Вони менш популярні у Китаї, але й 

дешевші – 8 юанів/1 літр (32–33,6 грн). З огляду на зазначені цінові позиції 

українські виробники могли б мати конкурентні цінові переваги у збуті своєї 

продукції в КНР, проте якісні, а також такі суб’єктивні характеристики, як 

популярність, репутація та сприйняття бренду, сприяють підтримці позицій 

німецьких, австралійських та новозеландських виробників на китайському ринку. 

Втім українські виробники вже почали виходити на китайський ринок молочної 

продукції. У 2012 р. експортували до Китаю згущеного молока на 1,2 млн дол. США, 

сирів та йогуртів – на 3,3 млн дол. США. У 2013 р. згущеного молока відправили вже 

на 1,6 млн дол. США, а сирів та йогуртів – на 1,8 млн дол. США, що сприяло набуттю 

потрібного досвіду та вивченню вподобань китайського споживача [7]. 

Висновки. Протягом 25 років дипломатичних відносин між Україною та 

КНР було напрацьовано значну нормативно-правову базу для розвитку співпраці у 

різних сферах і галузях. Економічна співпраця протягом зазначеного часу стала 

важливою складовою та мотивуючим елементом розвитку двосторонніх відносин. 

Українсько-китайські торговельно-економічні взаємини не були рівними, і обсяги 

товарообігу змінювалися, зростаючи на початку і всередині 90-х років та знижу-

ючись протягом 1996–2002 рр., і надалі знову зростаючи. Узгодження умов 

торговельних відносин у 2005 р. через підписання протоколу доступу на ринки один 

одного сприяло вступу України до СОТ. Із 2007 р. починають активізуватися 

українсько-китайські відносини співпраці у сфері сільського господарства. У 2011 р. 

відносини України та Китаю вийшли на рівень стратегічних уже офіційно. Почав 

розкриватися потенціал відносин через нові проекти у торгівлі та інвестиціях.  

Подальше розширення номенклатури експортних товарів в галузі АПК дає 

змогу Україні розпочати диверсифікацію та перехід від експорту сільськогосподар-

ських товарів з низькою доданою вартістю до експорту товарів харчової промис-

ловості – продукції м’ясо-молочної галузі, зокрема молока, сирів, яєчних жовтків, 

йогуртів, згущеного молока та ін.  
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Федів Р. Розвиток українсько-китайських відносин. Особливості торго-

вельно-економічної співпраці та реалізації спільних проектів у галузі АПК 

Досліджено передумови виникнення сучасних економічних відносин 

України та Китаю. Висвітлено особливості розвитку відносин в економічній сфері з 

1992 р. до 2017 року. Розглянуто умови активізації відносин саме у сфері сільського 

господарства починаючи з другої половини 2000-х років. Присвячено чимало уваги 

динаміці та перспективам розвитку торгівлі сільськогосподарськими товарами й 

товарами харчової промисловості, а також проаналізовано можливості їхнього 

експорту на ринки Китаю. Наведено приклади інвестицій та реалізації проектів 

китайського бізнесу у галузі українського АПК.  
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угода, продукція АПК, державні корпорації. 

 

Fediv R. The development of the Ukrainian-Chinese relations. Details of the 

trade-economic cooperation and joint projects realization in the field of Agribusiness 

In the article are researched the preconditions for the modern economic relations 

appearance between Ukraine and China. There are explored specific aspects of the relations 

development in the economic sphere from 1992 to 2017. The preconditions for activation 

of the relations in the agricultural sphere, beginning since the second half of 2000s, are 

considered. In the article are paid much attention to the dynamics and prospects of 

development of trade with agricultural goods and the food industry goods and also are 

analyzed the opportunities for its exporting onto the markets of China. There are 

exemplified Chinese businesses’ investments and projects implementation in the field of 

the Ukrainian Agribusiness. 

Key words: trade-economic relations, investments, credit agreement, products of 

Agribusiness, state corporations. 

 

Федив Р. Развитие украинско-китайских отношений. Особенности 

торгово-экономического сотрудничества и реализации общих проектов в 

отрасли АПК  

Исследовано предпосылки возникновения современных экономических 

отношений Украины и Китая. Освещено особенности развития отношений в эконо-

мической сфере с 1992 г. по 2017 год. Рассмотрено условия активизации отношений 

именно в сфере сельского хозяйства начиная со второй половины 2000-х годов. 

Уделено особое внимание динамике и перспективам развития торговли сельско-

хозяйственными товарами и товарами пищевой промышленности, а также проанали-

зировано возможности их экспорта на рынки Китая. Приведены примеры инвести-

ций и реализации проектов китайского бизнеса в отрасли украинского АПК.  

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, инвестиции, кредит-

ное соглашение, продукция АПК, государственные корпорации.  
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ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  

В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

 

Я. Смалюх, аспірант  

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки 

залишається актуальним питанням. Більшість сільськогосподарських підприємств 

постає перед проблемою накопичення власного капіталу для здійснення або 

модернізації виробництва. Внаслідок цього сформований раніше ресурсний потен-

ціал з кожним роком вичерпується. Зараз у сільському господарстві переважно функ-
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ціонує велика кількість інвестиційно малопривабливих, застарілих виробничих 

потужностей, неспроможних випускати високоякісні продукти відповідно до вимог 

міжнародних стандартів. Тому закономірно виникла й існує реальна проблема 

пошуку джерел надходження фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки. 

Аналіз остатніх досліджень і публікацій. Питанню залучення інвестицій в 

аграрний сектор економіки присвячено багато праць учених-економістів, зокрема 

П. Гайдуцького, М. Герасимчука, С. Гуткевич, М. Дем’яненка, І. Караваєвої, М. Кісі-

ля, П. Лайка, П. Саблука, О. Шпичака та ін. Однак, незважаючи на такий науковий 

доробок, деякі питання, пов’язані з особливостями інвестування в аграрний сектор, 

залишаються недостатньо вивченими і потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Ми ставили за мету вивчення основних проблем 

інвестування аграрного сектору економіки України та чинників, що їх зумовлюють. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиції – це всі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших 

видів діяльності для отримання прибутку або досягнення певних соціальних ефектів 

[4, с. 228]. Вони є засобом для одержання вигід (у вигляді доходу або прибутку) 

насамперед для інвестора, інакше буде просто відсутня мотивація для їх здійснення.  

Агропромисловий комплекс країни має всі необхідні передумови для 

широкого залучення як власних, так і іноземних інвестицій, а саме: родючі 

чорноземні ґрунти, розвинуту транспортну інфраструктуру, вигідне географічне 

розташування, наявність робочої сили, ненасиченість продовольчого і ресурсного 

ринків. Проте існує низка причин, які перешкоджають надходженню інвестицій в 

аграрний сектор України. 

Основні перешкоди можна віднести до макро-, мезо- та мікрорівня (див. 

рис.). Проблеми, які відносяться до макрорівня, пов’язані з тим, що сьогодні 

інвестори, які все-таки наважуються інвестувати в аграрний сектор, вимагають 

законодавчих гарантій, великі корпорації та інвестиційні компанії – урядових 

гарантій та пільг. Проте механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо 

відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові засоби для забезпечення 

дотримання законних прав інвесторів та врегулювання спорів [1, с. 31].  

На різних рівнях влади діють закони та правила, що часто суперечать один 

одному. Додатковим джерелом нестабільності є надання законам та інструкціям 

зворотної сили. Така практика серйозно турбує іноземних інвесторів, особливо коли 

законодавство зачіпає вже існуючі капіталовкладення [5, с. 117]. 

Щодо проблем на мезорівні, то очевидно, що низька інвестиційна приваб-

ливість сільського господарства в регіонах України, небажання вкладати кошти в 

його розвиток, окрім суто економічних причин, зумовлені незацікавленістю чи 

байдужістю місцевої влади до залучення інвестицій. Інвестиційний рейтинг регіонів 

України свідчить про низький професійний рівень місцевих чиновників, які 

відповідають за створення інвестиційного клімату, доводить низьку ефективність 

зусиль місцевої влади для підвищення інвестиційної привабливості територій. 

Слабкі інвестиційні позиції окремих регіонів не дають змоги розширювати 

сільськогосподарське виробництво, відповідно не розвивається соціальна сфера. 
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Регіони стають утриманцями щодо держави і не мають економічних стимулів 

розвивати свій агропромисловий комплекс [3]. 

 

 
 

Рис. Основні проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки*. 

*Розробка автора. 
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Головна роль у процесі підвищення інвестиційної привабливості аграрного 

сектору в регіонах України має належати державі, яка володіє для цього необхідними 

коштами бюджету та позабюджетних фондів і здатна в масштабах усієї країни 

визначити перспективні напрями та об’єкти інвестування.  

Проблематика мікрорівня стосується сільського господарства із несприят-

ливим інвестиційним кліматом. Невисоку інвестиційну привабливість аграрних 

підприємств можна пояснити специфікою сільського господарства: високою капі-

таломісткістю та порівняно низькою фондовіддачею, сезонністю виробництва та 

значною тривалістю виробничого циклу, залежністю від природно-кліматичних 

умов, високою ризикованістю, повільним оборотом коштів, низьким рівнем техноло-

гічної оснащеності та рентабельності [2, с. 156]. 

Сучасні аграрні підприємства вимагають значних капітальних вкладень. 

Питання пошуку й залучення в їх господарський комплекс фінансово-матеріальних 

ресурсів набувають особливої актуальності через необхідність оновлення наявних 

виробничих потужностей та основних фондів, впровадження новітніх технологій, 

освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції, нарощування потенціалу й 

створення нових робочих місць. 

Отже, основними перешкодами в залученні інвестицій в аграрний сектор 

економіки країни є: високі ризики, пов’язані зі специфікою сільського господарства 

(кліматичні умови, тривалість виробничого процесу), екологічним аспектом та 

економічною ситуацією в країні загалом; низька інвестиційна привабливість галузі 

та аграрних підприємств, нерозвинена інфраструктура; високий рівень кредитних 

ставок комерційних банків; неусталена політика державного втручання та регулю-

вання, яка не додає впевненості потенційним інвесторам. Окреслення основних 

проблем інвестування аграрного сектору дає підстави для пошуку способів їх 

вирішення, що сприятиме підвищенню ефективності вкладених інвестицій в 

розвиток сільського господарства. 

Висновки. Наша держава докладає зусиль для того, щоб активізувати процес 

залучення інвестицій, але, незважаючи на це, багато роботи залишається і на 

майбутнє. Інвестори добре усвідомлюють, що для створення привабливого інвести-

ційного клімату зі стабільними, несуперечливими та прозорими правовими рамками 

потрібен час. Тому чимало потенційних інвесторів готові до посилення своєї 

присутності та діяльності в Україні, якщо процеси реформ динамічно продовжувати-

муться і буде видно, що держава в особі центральних і місцевих органів виконавчої 

влади оперативно й цілеспрямовано працює над усуненням згаданих перешкод. 

Бібліографічний список 
1. Величко О. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності / О. В. Величко // Фінанси 

України. – 2000. – № 10. – С. 29–35. 

2. Гуткевич С. А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере : [монография] / 

С. А. Гуткевич. – К. : ИАЭ УААН, 2000. – 266 с. 

3. Інвестиційна політика в аграрному секторі України: проблеми та заходи щодо їх 

вирішення. Проект «Аграрна політика для людського розвитку» [Електронний ресурс] / за 



                                                                                                                                                                                                                    

58 
 

 

ред. Б. Супіханова. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/agro/pub/ua/ 

P2003_01_043_03.pdf. 

4. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. – К. : Знання, 2006. – 490 с. 

5. Шараєнко О. Розробка державної політики. Аналітичні записки / О. Шараєнко // 

Вдосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. – К., 

2011. – 248 с. 

 

Смалюх Я. Проблема залучення інвестицій в аграрний сектор економіки 

Розглянуто сутність і значення інвестицій. Проаналізовано ситуацію щодо 

проблем залучення інвестицій у сільське господарство України. У результаті дослід-

ження виявлено та узагальнено ключові проблеми залучення інвестицій в аграрний 

сектор економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Охарактеризовано основні 

чинники.  

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, аграрний сектор еконо-

міки, аграрні підприємства. 

 

Smalyuh Yа. The problem of attracting investment in the agricultural sector  

This article is intended to research the actual problem of attracting investment in 

the agricultural sector. The article examines the nature and value of investments. Analyzed 

the situation on the problems of attracting investment in agriculture of Ukraine. The study 

identified and summarized key issues of attracting investment in the agricultural sector at 

the macro, meso and micro levels. The characteristic main factors. 

Key words: investments, investment, agricultural sector, farms. 

 

Смалюх Я. Проблема привлечения инвестиций в аграрный сектор 

экономики 

Рассмотрены сущность и значение инвестиций. Проанализирована ситуация 

по проблемам привлечения инвестиций в сельское хозяйство Украины. В результате 

исследования выявлено и обобщено ключевые проблемы инвестиционного привле-

чения в аграрный сектор экономики на макро-, мезо- и микроуровнях. Дана характе-

ристика основных факторов. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, аграрный 

сектор, аграрные предприятия. 

Стаття надійшла 22.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.undp.org.ua/agro/pub/ua/%20P2003_01_043_03.pdf
http://www.undp.org.ua/agro/pub/ua/%20P2003_01_043_03.pdf


                                                                                                                                                                                                                    

59 
 

 

РОЗДІЛ 2 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
 

 

 

УДК 657.44:658.155 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Постановка проблеми. Основною метою діяльності підприємств усіх форм 

власності незалежно від галузевої належності, виду діяльності та інших чинників є 

отримання доходів у розмірі, достатньому для покриття витрат і подальшого 

розвитку виробництва. Проте сучасні умови господарювання й стан економіки 

України зумовлюють поступове зменшення кількості прибуткових підприємств і 

відповідно збільшення збиткових. Причинами цього є порушення пропорцій у 

розвитку промисловості та сільського господарства, зниження купівельної спромож-

ності споживачів, підвищення податкового тиску та ін.  

Для ефективного управління діяльністю підприємства керівники, власники, 

менеджери повинні мати відповідну інформацію, на основі якої приймають рішення. 

Достовірна, точна, оперативна та повна інформація формується у системі бухгалтер-

ського обліку. Вагоме місце в управлінні сучасним сільськогосподарським суб’єктом 

господарювання займає бухгалтерський облік фінансових результатів, який поклика-

ний створити належні умови менеджерам для здійснення відповідного контролю 

виконаних господарських операцій, не лише оперативно реагуючи на зміни, що 

відбуваються на самому підприємстві, а також передбачаючи й уникаючи небажаних 

ситуацій, пов’язаних зі змінами в зовнішньому середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теорії і практики 

обліку фінансових результатів діяльності підприємств значний внесок зробили             

І. Бєлий, Ф. Бутинець, С. Голов, М. Дем’яненко, В. Жук, Г. Кірейцев,                                 

М. Ковальчук, М. Кужельний, Л. Лавріненко, Ю. Литвин, О. Лишиленко, Є. Мних, 

В. Моссаковський, В. Лінник, В. Сопко, Л. Сук, П. Саблук, Н. Ткаченко,                           

Л. Шатковська, В. Шевчук, В. Ярмоленко та ін. Однак низка проблем залишається 

невирішеною, оскільки становлення нормативної бази обліку і звітності й теоре-

тичне обґрунтування цих процесів перебуває на стадії формування та розвитку. 

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значущість обліку 

доходів, витрат і фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств та недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління 

спонукають до глибшого аналізу.  
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Постановка завдання. Нашою метою було теоретичне обґрунтування поло-

жень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення найважливіших аспек-

тів методики й організації обліку фінансових результатів діяльності сільськогос-

подарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах господарювання одним із 

найважливіших показників, що характеризує ефективність фінансової діяльності 

підприємства, є фінансовий результат: прибуток чи збиток. Основна мета діяльності 

підприємства в умовах глобальних економічних перетворень – одержання макси-

мального прибутку за мінімальних витрат. Це пов’язано з тим, що саме від фінан-

сових результатів, їх правильного обліку, контролю, аналізу та аудиту залежать 

фінансово-майновий стан, ефективність діяльності підприємства та можливість його 

подальшого розвитку і розширення [2]. 

Позитивний фінансовий результат є частиною доходу суспільства і викорис-

товується для подальшого розвитку діяльності підприємства, поліпшення матеріаль-

ного становища працівників [3]. Основою для правильного визначення фінансового 

результату є науково обґрунтована організація та методика його обліку. Але попри 

те, що принципи, організація й методика обліку, порядок формування облікової 

політики підприємств України відповідають міжнародним стандартам фінансової 

звітності, все-таки існує низка невідповідностей в окремих концептуальних підходах 

щодо визнання фінансових результатів. Саме тому актуальним є питання форму-

вання методичних підходів до визначення фінансових результатів у системі 

бухгалтерського обліку [5]. 

В умовах ринкової економіки питання обліку фінансових результатів є одним 

з основних у системі як фінансового, так і управлінського обліку суб’єктів господа-

рювання. Правильно та раціонально організований облік фінансових результатів – 

це запорука своєчасного виявлення й усунення недоліків розвитку підприємства, 

знаходження резервів для поліпшення фінансового стану господарюючого суб’єкта 

та забезпечення фінансової стійкості його діяльності. Якісна система обліку фінан-

сових результатів є фундаментальною основою для забезпечення стійкого росту 

підприємства.  

Із набуттям чинності національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку підхід до обліку фінансових результатів підприємства зазнав відчутних змін: 

змінилися методика визначення фінансових результатів, умови їх визнання, 

аналітичного і синтетичного обліку тощо. Актуальною сьогодні залишається пробле-

ма неузгодженості фінансового обліку результатів діяльності з їх обліком для цілей 

оподаткування. Від раціонально організованої системи обліку фінансових резуль-

татів безпосередньо залежать ефективність прийняття управлінських рішень та 

управління підприємством загалом, що визначає перспективи розвитку організації, 

її майбутню інвестиційну привабливість, кредитоспроможність і ринкову вартість [4, 

с. 124]. Для забезпечення належної організації обліку витрат, доходів і фінансових 

результатів на рівні суб’єкта господарювання суттєву роль відіграє облік за техно-

логічними фазами. Це дає змогу розглядати виробничий процес як сукупність органі-

заційних частин із метою необхідного та належного управління формуванням 
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доходів, витрат і фінансових результатів підприємств, а тому призведе до 

делегування повноважень між центрами відповідальності [6, с. 35].  

Центрами відповідальності на рівні аграрного формування виступатимуть 

окремі підрозділи. Контроль витрат і доходів на рівні окремого підрозділу аграрного 

формування здійснюватиметься через використання системи бюджетування. У свою 

чергу цілеспрямоване освоєння бюджетування вимагає вдосконалення внутрігоспо-

дарського управління: централізації і децентралізації його функцій, відокремленого 

або сумісного їх виконання на рівні підприємства та підрозділів. Оскільки в 

бюджетуванні необхідною умовою є визначення організаційної структури господа-

рюючого суб’єкта, в рамках окремого аграрного формування виділено відповідні 

структурні одиниці, які можна розглядати як сукупність різних центрів відпо-

відальності. Взаємоузгодження діяльності внутрігосподарських виробничих підроз-

ділів аграрних формувань на основі центрів відповідальності із системою бюджету-

вання показано на рисунку. 

Перелічені бюджети є базовими, однак, виходячи з потреб кожного окремого 

суб’єкта господарювання, можуть формуватися додаткові бюджети, що формалі-

зують інші напрями діяльності підприємств (фінансова, інвестиційна діяльність та 

ін.). Складання бюджетів та виділення центрів фінансової відповідальності на рівні 

підрозділів аграрного формування дасть змогу посилити контрольну функцію між 

процесами виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг окремого аграрного 

формування. У цьому контексті успішне управління фінансовим результатом зале-

жить насамперед від контролю витрат і доходів за центрами фінансової відпові-

дальності. Горизонтальне групування фінансових результатів передбачає дослід-

ження витрат, доходів і фінансових результатів у розрізі їх видів на основі розроб-

лених бюджетів на рік зі щомісячною деталізацією даних. Вертикальне групування 

фінансових результатів забезпечить аналіз, перевірку та регулювання витрат і 

доходів у розрізі їх видів на рівні центрів відповідальності [1]. 

Отже, обчислення прибутку (збитку) в розрізі галузей сільськогосподар-

ського виробництва є необхідним для прийняття як оперативних, так і стратегічних 

управлінських рішень. Визначення фінансового результату за видами продукції, 

робіт чи послуг забезпечить керівництво підприємства інформацією про найвигід-

ніші для вирощування культури (надані послуги) та внесок кожного виду продукції 

(послуг) у покриття витрат.  

Висновки. Запропоновані методичні підходи до обліково-аналітичного 

забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств дадуть необхідну 

деталізацію інформації про доходи, витрати і фінансові результати та розширять 

можливості її використання центрами фінансової відповідальності для прийняття 

ефективних управлінських рішень як на рівні підрозділу, так і суб’єкта господа-

рювання загалом. 
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Рис. Взаємоузгодження системи бюджетування з центрами фінансової 

відповідальності аграрного формування. 
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Брик Г., Ціцька Н. Організаційні аспекти обліку фінансових результатів 

діяльності сільськогосподарських підприємства  
Розглянуто актуальні проблеми формування фінансових результатів в сучас-

них умовах господарювання. Висвітлено існуючі теоретичні і практичні підходи до 

обліку фінансових результатів. Обґрунтовано методику обліку витрат, доходів і 

фінансових результатів на основі використання центрів фінансової відповідальності. 

Внесено пропозиції щодо організації обліку фінансових результатів за технологіч-

ними фазами, що дасть змогу своєчасно отримувати необхідну інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень.  

Ключові слова: витрати, доходи, фінансові результати, прибуток, збиток, 

бухгалтерський облік.  

 

Bryk G., Tsitska N. Organizational aspects of accounting financial results 

agricultural enterprises 

Actual problems of forming the financial results in the modern conditions are 

considered. The existing theoretical and practical approaches to the accounting of financial 

results are reflected. The method of accounting costs, incomes and financial results for the 

using of financial responsibility centers are grounded. Suggestions from organizations 

accounting of the financial results for technological phases that to obtain the necessary 

information to make effective management decisions are represented. 

Key words: costs, incomes, financial results, profit, loss, accounting. 

 

Брик Г., Цицька Н. Организационные аспекты учета финансовых 

результатов деятельности сельскохозяйственных предприятия 

Рассмотрены актуальные проблемы формирования финансовых результатов 

в современных условиях хозяйствования. Показаны существующие теоретические и 

практические подходы к учету финансовых результатов. Обоснована методика учета 

расходов, доходов и финансовых результатов на основе использования центров 

финансовой ответственности. Внесены предложения по организации учета 

финансовых результатов по технологическим фазам, что позволит своевременно 
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получать необходимую информацию для принятия эффективных управленческих 

решений. 

Ключевые слова: расходы, доходы, финансовые результаты, прибыль, 

убыток, бухгалтерский учет. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 

Г. Сиротюк, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Велика кількість екологічних проблем вимагає 

спрямування екологічної політики і діяльності підприємств на їх усунення і спонукає 

до пошуку дієвих інструментів, що базуються на принципах сталого розвитку. 

Сталий розвиток можна охарактеризувати як процес постійних змін, за якого 

використання ресурсів, впровадження інновацій, залучення інвестицій, вихід на 

міжнародний ринок та інституційні зміни спрямовані на підвищення потенціалу 

підприємства, задоволення його потреб та досягнення стратегічних цілей.  

Серед заходів із забезпечення сталого розвитку, крім формування правових, 

економічних і організаційних умов для раціонального використання ресурсів, ство-

рення науково-технічного потенціалу, замкнутих виробничих циклів, екологізації 

системи нормативів і стандартизації, формування гармонійної регіональної струк-

тури економіки, вчені виокремлюють також необхідність упорядкування системи 

обліку виробництва продукції з метою повнішого відображення в ній вартості 

природних ресурсів [7, с. 411]. Тобто потрібна достовірна інформація про екологічні 

витрати підприємства, яку має продукувати управлінський облік й контролювати 

внутрішній аудит. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вирішення 

питань обліку і внутрішнього аудиту екологічних витрат зробили такі вчені, як 

С. Метелев, О. Гончарова, Л. Максимів, І. Замула, В. Жук, О. Коблянська, 

М. Цибульник, О. Савченко, О. Дацій, Х. Хомик та ін.  

Зокрема,   Л. Максимів розглядає екологічні витрати як інтерналізовані 

витрати, які виникають внаслідок добровільних або обов’язкових заходів з метою 

запобігання, усунення, зменшення навантажень на довкілля, а також внаслідок втрат 

продуктивності та незворотних втрат енергії, сировини й матеріалів [6, с. 19]; 

І. Замула зауважує, що екологічні витрати – це всі витрати, пов’язані зі здійсненням 

екологічної діяльності підприємства [4, с. 16]. 

Проте потребують подальших досліджень особливості відображення в обліку 

інформації про екологічні витрати підприємства, організації проведення внутріш-

нього аудиту таких витрат.  
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Постановка завдання. Метою нашого дослідження було теоретичне обґрун-

тування і розроблення організаційного забезпечення обліку та внутрішнього аудиту 

екологічних витрат у сільськогосподарських підприємствах.  

Виклад основного матеріалу. В умовах євроінтеграції екологічний чинник 

діяльності підприємств набуває особливо важливого значення, тому що економіка та 

екологія розглядаються як єдине ціле. Проте досі не розроблено жодних показників, 

систем обліку, які б повною мірою відображали їх взаємодію.  

Екологічну діяльність в Україні регулюють Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25 червня 1991 р., а також 

Податковим кодексом України. Деякою мірою законодавство нашої держави гармо-

нізується із законодавством ЄС, проте є низка перешкод у розробці й реалізації 

ефективної екологічної політики. У країнах ЄС правове регулювання екологічної 

діяльності здійснюється через директиви, а екологічна інтеграція стала обов’язковою 

для всіх членів і кандидатів на вступ до ЄС. 

У 2012 р. було затверджено Базовий план адаптації екологічного 

законодавства України до законодавства ЄС (Базовий план апроксимації), котрий 

передбачає перелік директив ЄС у сфері охорони довкілля, до яких повинно адап-

туватися українське законодавство. Це є лише початком приведення законодавства 

України у відповідність до стандартів і норм екологічного права ЄС [1]. 

На думку В. Жука, успішні результати екологічної діяльності підприємств 

АПК залежать від безперервності прийняття зважених і послідовних рішень його 

керівників, кожне з яких ґрунтується на існуючій інформаційній базі і в підсумку 

зумовлює кращий або гірший вплив на навколишнє природне середовище. Позитив-

ним чинником у цьому є входження екологічної діяльності в систему бухгалтер-

ського обліку і контролю [3, с. 18]. 

Основою управління є інформація про екологічні витрати підприємства, яку 

отримують у результаті дослідження екологічних аспектів його діяльності. Еколо-

гічні витрати суттєво впливають на економічні показники діяльності підприємства, 

оскільки сума таких витрат може бути значною. Проте їх не виокремлюють із 

загальної сукупності, що призводить до недостовірної інформації про розміри, 

напрями та види природоохоронних витрат підприємств.  

Облік і внутрішній аудит екологічних витрат сільськогосподарських 

підприємств доцільно здійснювати з урахуванням особливостей, характерних для 

такого виду економічної діяльності: виробництво в сільському господарстві поєдну-

ється з природним процесом відтворення; підприємства займаються вирощуванням 

біологічних активів – рослин і тварин; сезонний характер робіт; операційний цикл 

може може тривати понад рік.  

Нині в Україні відсутній спеціальний стандарт бухгалтерського обліку, який 

би регулював облік екологічних витрат, що створює суттєві труднощі в підготовці 

необхідної інформації з екологічних витрат для користувачів такої інформації, а у 

П(С)БО 16 «Витрати» відсутнє будь-яке згадування про екологічні витрати.  

Окрім того, існує безліч суперечностей, наслідком яких є відсутність єдиного 

розуміння змісту екологічних витрат і їх видів для відображення в бухгалтерському 

обліку.  
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Погоджуємося з науковцями [2, с. 13] щодо виділення елементів організації 

бухгалтерського обліку екологічних витрат:  

1. У частині техніки ведення бухгалтерського обліку: первинні документи, 

облікові регістри, порядок документообігу; робочий план рахунків із виділенням 

аналітичних рахунків; програмне забезпечення обліку; терміни надання та корис-

тувачі внутрішньої звітності; 

2. У частині методичного забезпечення бухгалтерського обліку: порядок 

визнання, оцінки, внесення до собівартості екологічних витрат; порядок розподілу 

загальновиробничих екологічних витрат. 

В обліку екологічні витрати доцільно відображати на витратних рахунках 

15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 

92 «Адміністративні витрати», 94 «Інші витрати операційної діяльності».  

У разі використання підприємствами рахунків восьмого класу екологічні 

витрати можуть знайти відображення на рахунку 86 «Екологічні витрати». Такої 

думки дотримуються О. Коблянська та М. Цибульник [4, с. 95]. 

Екологічні витрати варто відображати і для формування собівартості 

продукції. При цьому доцільно виділити окрему статтю витрат. В обліковій політиці 

підприємства необхідно чітко прописати  особливості організації обліку екологічних 

витрат, а саме: склад і визнання; аналітику обліку витрат та порядку їх узагальнення; 

впровадження додаткових рахунків в обліку. 

Важливим і надійним інструментом управління підприємством є система 

внутрішнього аудиту. Оскільки розглядаємо екологічні витрати, то сконцентруємо 

увагу на їхньому внутрішньому аудиті.  

Вважаємо, що у великих сільськогосподарських підприємствах доцільно 

створити службу внутрішнього аудиту, одним із завдань якої є виокремити перевірку 

екологічних витрат. Така перевірка допоможе виявити відхилення від норм чинного 

законодавства, облікової політики підприємства та інших внутрішніх регламен-

туючих документів. 

Метою внутрішнього аудиту екологічних витрат є вдосконалення природо-

охоронної діяльності підприємства внаслідок виявлення «вузьких» місць у процесі 

обліку екологічних витрат і розроблення рекомендацій щодо їх усунення [8, с. 33]. 

До завдань внутрішнього аудиту екологічних витрат сільськогосподарських 

підприємств можна віднести: перевірку дотримання законодавства; оцінку системи 

внутрішнього контролю підприємства щодо достовірності визначення екологічних 

витрат; перевірку організації і методики ведення обліку екологічних витрат; 

підвищення ефективності екологічної діяльності; надання консультацій керівництву 

та менеджерам підприємства з питань еколого-економічного управління; участь в 

організації підготовки до проведення зовнішнього аудиту підприємства тощо. 

Проведення внутрішнього аудиту екологічних витрат дасть змогу підвищити 

ефективність діяльності підприємства за рахунок зменшення витрат, постійно 

надавати керівництву оперативну інформацію про екологічні витрати, що  вплине на 

ефективність прийняття управлінських рішень. Крім того, наявність служби 

внутрішнього аудиту позитивно вплине на імідж підприємства і зацікавленість 

інвесторів – як внутрішніх, так і зовнішніх. 
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Висновки. До екологічних витрат належать витрати, які пов’язані зі 

здійсненням екологічної діяльності, залежать від сфери діяльності підприємства і 

ступеня впливу на навколишнє природне середовище. 

У найближчій перспективі належить привести законодавство України у 

відповідність до стандартів та норм екологічного права ЄС, що є однією з основних 

проблем для країн, які співпрацюють зі співтовариством. 

Для належної організації обліку екологічних витрат необхідно: внести 

доповнення в облікову політику підприємства; елементи організації бухгалтерського 

обліку розглядати в частині методичного забезпечення й техніки ведення бухгал-

терського обліку; статті витрат доповнити статтею «Екологічні витрати». 

Якісно організований внутрішній аудит екологічних витрат поліпшить 

систему їх контролю, забезпечить ефективність їх функціонування та управління 

ними. 
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сільськогосподарських підприємств, економічну сутність екологічних витрат з 

урахуванням особливостей галузі. 

Запропоновано внести доповнення в облікову політику підприємства, 

елементи організації бухгалтерського обліку розглядати в частині методичного 

забезпечення й техніки ведення бухгалтерського обліку, статті витрат доповнити 
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сільськогосподарські підприємства. 

 

Syrotyuk H. Ecological expenses of agricultural enterprises: accounting and 

internal audit 

The article reveals the issues of accounting and internal audit of ecological 

expenses of agricultural enterprises, economic essence of ecological expenses with 

consideration of the branch peculiarities.  

It is proposed to approve supplements to the accounting policy of enterprises, to 

consider elements of accounting organization in terms of methodic supply and technologies 

of accounting, to introduce the item of “Ecological expenses” into the list of expenditures.  

Key words: accounting, internal auditing, organization, ecological expenses, 

classification, agricultural enterprises. 

 

Сиротюк Г. Экологические затраты сельскохозяйственных предпри-

ятий: учет и внутренний аудит 

Рассмотрены проблемы учета и внутреннего аудита экологических затрат 

сельскохозяйственных предприятий, экономическая сущность экологических затрат 

с учетом особенностей отрасли. 

Предложено внести дополнения в учетную политику предприятия, элементы 

организации бухгалтерского учета рассматривать в части методического обеспече-

ния и техники ведения бухгалтерского учета, статьи затрат дополнить статьей 

«Экологические затраты». 

Ключевые слова: учет, внутренний аудит, организация, экологические 

затраты, сельскохозяйственные предприятия. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ПІЛЬГОВОГО 

КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

А. Верзун, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Кредитні ресурси є життєво необхідними для 

підприємств аграрного сектору. Саме їх використання – одна з основних передумов 

забезпечення ефективного виробництва продукції, оскільки вони дають змогу 

забезпечити фінансування необхідних технологічних прийомів. 

Вартість кредитних ресурсів для аграрних підприємств залишається 

надзвичайно високою. Цей факт у поєднанні з низькою кредитоспроможністю 

передусім сільськогосподарських підприємств суттєво звужує можливості товаро-

виробників щодо залучення необхідних додаткових фінансових ресурсів. 

Світовий досвід вказує на те, що в економічно розвинутих країнах серед 

протекціоністських заходів, спрямованих на розвиток сільського господарства, 
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чільне місце належить заходам, орієнтованим на здешевлення або компенсацію 

вартості кредитних ресурсів. 

В Україні з 2000 р. функціонує програма часткової компенсації відсоткової 

ставки за кредитами комерційних банків, наданими сільськогосподарським під-

приємствам [3]. Згодом дію цього механізму було поширено на підприємства 

агропромислового комплексу для здійснення операцій, пов’язаних із постачанням 

сільськогосподарських підприємств, закупівлі у них сировини тощо. Починаючи з 

2008 р. підприємства усіх сфер АПК отримали право на рівних засадах застосовувати 

механізм здешевлення кредитних ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню пільгового кредиту-

вання аграрної сфери приділяють значну увагу як науковці (наприклад О. Гудзь [1], 

П. Стецюк [5]), так і законодавці [2–4]. Протягом останніх років порядок часткової 

компенсації відсоткових ставок зазнавав певних змін, що зумовлені недостатністю 

бюджетних ресурсів. Однак науковці наголошують на необхідності мінімізації 

частих змін у зазначеному механізмі, оскільки це призводить до зниження його 

ефективності. 

Постановка завдання. Нашою метою був аналіз сучасного стану, виокрем-

лення проблем та окреслення шляхів їх вирішення в контексті реформування 

механізму пільгового кредитування аграрних підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Механізм пільгового кредитування агропро-

мислових підприємств у сучасному вигляді (з певними змінами) функціонує з 2000 

року.  

До основних переваг механізму часткової компенсації відсоткових ставок за 

кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським підприєм-

ствам, на момент його запровадження можна віднести таке: відсутність взаємозаліку 

здешевлення кредитів і бюджетних платежів банків; держава лише стимулює 

комерційні відносини, кредитні ризики несуть комерційні банки та позичальники; 

фіксований розмір компенсації; надання переваг щодо здешевлення кредитів тим 

позичальникам, які не мають заборгованості із заробітної плати перед бюджетом і 

застрахували свій урожай [2]. 

Протягом періоду реалізації зазначеної програми державної фінансової 

підтримки в аграрний сектор було залучено значні суми кредитних ресурсів, а 

аграрним підприємствам компенсовано, в окремі роки, їх вартість у межах двох 

облікових ставок НБУ, тобто понад половину витрат аграрних підприємств на сплату 

відсотків за кредитами. 

Як зазначає О. Гудзь, протягом перших восьми років функціонування 

механізму пільгового кредитування вдалося досягти: збільшення обсягів кредиту-

вання підприємств АПК у 5,6 раза, а сільськогосподарських – у 4,6 раза; розширення 

напрямів кредитного забезпечення галузі через банки й кредитні спілки; подовження 

строків користування кредитами на умовах здешевлення до трьох років і зростання 

питомої ваги середньострокових кредитів, наданих підприємствам АПК, з 9,1 до 

46,3 %, а сільськогосподарським підприємствам – з 4,7 до 32,4 %; збільшення 

середнього розміру кредиту, наданого одному позичальникові – підприємству АПК, 

з 1086,8 до 1750,0 тис. грн, а сільськогосподарському підприємству – з 118,1 до 
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1304,3 тис. грн; зниження реальної відсоткової ставки, сплаченої підприємствами 

АПК, з 56 до 8 % [1]. 

Загалом станом на 1 січня 2012 р. банки надали кредитів сільськогос-

подарським підприємствам на суму 7700 млн грн, у т.ч. 2155 млн грн пільгових 

кредитів. Кредити видавали в таких пропорціях: АППБ «Аваль» – 637 млн грн 

(30 %); «Ощадбанк» – 217 млн грн (10 %); «Промінвестбанк» – 215 млн грн (10 %); 

«Приватбанк» – 160 млн грн. (7%); «Укрсоцбанк» – 122 млн грн (6 %); 

«Укрексімбанк» – 64 млн грн (3 %); інші банки – 740 млн грн (34 %) [5]. 

Економічна криза, соціальні потрясіння в Україні, необхідність значного 

збільшення витрат на оборону внесли суттєві корективи у фінансування програми 

пільгового кредитування аграрних підприємств. На жаль, протягом 2013–2014 рр. 

дію зазначеної програми було заморожено, тобто часткову компенсацію за креди-

тами, які були залучені аграрними підприємствами, з Державного бюджету не 

виплачували. Доцільно зазначити, що протягом цього періоду часткову компенсацію 

здійснювали за кошти місцевих бюджетів, але обсяг такої компенсації не був 

суттєвим. 

У 2015 р. фінансування програми відновили. При цьому суттєвих змін зазнав 

порядок розрахунку частки відсоткової ставки, яка підлягає відшкодуванню. З 

2015 р. компенсацію надають за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за 

користування кредитами у розмірі 50 облікової ставки НБУ, що діє на дату 

нарахування відсотків, але не вище від розмірів, передбачених кредитними 

договорами [4]. Тоді як у 2012 р. компенсацію надавали у подвійному розмірі 

облікової ставки Національного банку. 

Незмінною залишилася норма щодо надання компенсації винятково на 

конкурсній основі. Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага 

за такими позичальниками: 

– у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн гривень; 

– у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення 

великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби [4]. 

Водночас чітко регламентовано максимальний розмір вартості кредитних 

ресурсів, що залучаються аграрними підприємствами у банківських установ та 

претендують на категорію пільгових. У 2015 р. аграрне підприємство могло 

розраховувати на часткову компенсацію відсоткових ставок за умови, що сума 

відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських 

послуг, пов’язаних з укладанням кредитного договору, не перевищував 30 % річних. 

У 2016 р. році сума відсотків за користування кредитами не повинна була 

перевищувати облікової ставки НБУ, збільшеної на 3 в. п. на момент укладання 

договору. При цьому витрати з надання інших банківських послуг, пов’язаних з 

укладанням кредитного договору, компенсації не підлягають. 

Ще однією особливістю пільгового кредитування підприємств аграрного 

сектору у 2015–2016 рр. була чітка регламентація цільового призначення 

використання кредитних ресурсів. Перелік визначених Постановою КМУ № 300 від 

29 квітня 2015 р. [4] напрямів використання кредитних ресурсів, відсоткова ставка 
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за якими підлягатиме частковому відшкодування, показує, що до категорії пільгових 

кредитів входитимуть лише короткострокові, які передбачають фінансування 

поточних витрат. Виняток становлять лише витрати на закупівлю обладнання для 

тваринницьких ферм і комплексів. 

Ефективність дії цільової програми фінансової підтримки сільськогоспо-

дарських підприємств через систему здешевлення кредитів багато в чому залежить 

від механізму її практичної реалізації. 

Як показують розрахунки, наведені в табл. 1, у Львівській області до категорії 

пільгових кредитів, наданих аграрним підприємствам у 2015 р., віднесено кредитні 

ресурси на загальну суму 303489 тис. грн. Крім того, у цьому році було проведено 

відшкодування за пільговими кредитами, які були залучені у попередніх періодах, 

тобто у 2013–2014 рр., коли фінансування програми часткової компенсації 

відсоткової ставки призупиняли.  

Таблиця 1 

Обсяги пільгових кредитів, наданих аграрним підприємствам Львівської області, 

2015 р., тис. грн 

Район 
Кредити попередніх 

років 

Кредити 

2015 р. 
Разом 

Бродівський - - - 

Буський 4000 2390 6390 

Городоцький - - - 

Дрогобицький - - - 

Жидачівський - - - 

Жовківський - - - 

Золочівський - 2300 2300 

Кам’янка-Бузький - - - 

Миколаївський - - - 

Перемишлянський 1230 11639 12869 

Пустомитівський - 21000 21000 

Радехівський - 255000 255000 

Самбірський  12180 3800 15980 

Сколівський - - - 

Сокальський  5905 360 6265 

Стрийський 5000 7000 12000 

Всього 28315 303489 331804 

Загалом до категорії пільгових кредитів у 2015 р. було віднесено 

331804 тис. грн. Оцінюючи пільгове кредитування в розрізі адміністративних 

районів Львівської області, можемо констатувати, що у 2015 р. пільгові кредити 

надавали аграрним підприємствам лише восьми районів, а компенсовували за 

попередні роки підприємствам лише п’яти адміністративних районів. 

У 2015 р. пільгові кредити отримали лише десять аграрних підприємств, з 

яких вісім спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва і два – пта-
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хівництва. Компенсацію у 2015 р. за попередні роки отримали шість аграрних 

підприємств, серед яких чотири є виробниками продукції рослинництва і два – 

птахівництва. 

Законодавством визначено, що кошти, передбачені для часткової компенсації 

вартості кредитів аграрним підприємствам, можуть використовуватися для здешев-

лення кредитних ресурсів незалежно від терміну їх використання. 

Аналіз аналітичних даних за 2015 р. вказує на те, що пільгові кредити аграрні 

підприємства залучали лише терміном до одного року, тобто короткострокові. А 

такі, як відомо, залучають для фінансування витрат поточної діяльності. Це дає 

підстави дійти висновку, що процес розширеного відтворення в аграрному секторі 

економіки практично не фінансується, тобто аграрні підприємства здійснюють свою 

діяльність на засадах простого відтворення.  

Аналізуючи структуру залучення пільгових кредитів у розрізі адміністра-

тивних районів Львівської області, доцільно зазначити, що найбільша питома вага у 

ній належить аграрним підприємствам Радехівського району – 76,9 % від загального 

показника. Відносно невисокі показники були у 2015 р. у Пустомитівському (6,3 %), 

Самбірському (4,8 %), Перемишлянському (3,9 %) і Стрийському (3,6 %) районах. 

Найменша питома вага – у Золочівському (0,7 %) районі.  

Плановий обсяг бюджетних коштів для Львівської області на часткову 

компенсацію відсоткових ставок за кредитами становив у 2015 р. 6,5 млн грн. Ця 

сума є мізерною і не дає змоги покрити реальні потреби аграрних товаровиробників. 

Завдяки злагодженій роботі управління агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації її вдалося збільшити у понад два рази та отримати 

з Державного бюджету для виплати часткової компенсації аграрним підприємствам 

Львівської області 15339,0 тис. грн, з яких 13356,3 тис. грн спрямовано на 

здешевлення пільгових кредитів, які були залучені у 2015 р., та 1982,7 тис. грн – на 

здешевлення позик попередніх періодів.  

Неоднорідною є частка відношення суми компенсації до тіла кредиту. 

Найбільша частка відшкодування щодо тіла кредиту у Буському районі – 10,2 %, а 

найменша – у Стрийському – 3,6 % (табл. 2.). Середня ставка відшкодування у 

Львівській області становить 4,6 %.  

Таке коливання частки відшкодування щодо тіла кредиту можна пояснити 

необхідністю індивідуального підходу до визначення вартості кредитних ресурсів 

для конкретного аграрного підприємства, враховуючи високий ризик неповернення 

кредиту. 

Найвища середня відсоткова ставка за пільговими кредитами для аграрних 

підприємств Львівщини у 2015 р. була у Золочівському районі – 23,8 %. Найменша 

середня відсоткова ставка – 19,8 % – зафіксована у Стрийському районі. Середня 

ставка за пільговими кредитами у Львівській області становила у 2015 р. 22,1 %. 

Висновки. У той чи інший спосіб економічно розвинуті країни здешевлюють 

вартість кредитних ресурсів для власних товаровиробників. Часткова компенсація 

ставок за кредитами аграрним підприємствам є необхідним і достатньо ефективним 

інструментом здешевлення вартості кредитних ресурсів. 
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Таблиця 2 

Обсяги кредитів, наданих аграрним підприємствам Львівської області, 

та часткової компенсації їх вартості, тис. грн 

Район 
Сума пільгових 

кредитів, тис. грн 

Сума 

відшкодування, 

тис. грн 

Частка 

відшкодування, 

% 

Бродівський - - - 

Буський 6390 654,8 10,2 

Городоцький - - - 

Дрогобицький - - - 

Жидачівський - - - 

Жовківський - - - 

Золочівський 2300 151,3 6,6 

Кам’янка-Бузький - - - 

Миколаївський - - - 

Перемишлянський 12869 820,3 6,4 

Пустомитівський 21000 911,4 4,3 

Радехівський 255000 10834,5 4,2 

Самбірський  15980 1103,4 6,9 

Сколівський - - - 

Сокальський  6265 433,4 6,9 

Стрийський 12000 429,9 3,6 

Всього 331804 15339 4,6 

 

Водночас механізм пільгового кредитування потребує вдосконалення 

окремих елементів його реалізації, зокрема: 

– законодавчого закріплення розподілу бюджетних коштів, що спрямову-

ються на часткову компенсацію відсоткових ставок, між сферами АПК, наприклад, 

40 % суми для І і ІІІ сфер та 60 % – для ІІ, тобто безпосередньо для сільського 

господарства; 

– поширення дії цього механізму на небанківські фінансово-кредитні 

установи; 

– спрощення процедури конкурсного відбору підприємств, які претендують 

на часткову компенсацію, та забезпечення її прозорого проведення. 
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Верзун А. Еволюція та перспективи розвитку механізму пільгового 

кредитування аграрних підприємств 

Показано сучасний стан пільгового кредитування аграрних підприємств, 

окреслено основні проблеми та обґрунтовано основні напрями його вдосконалення. 

Розкрито особливості часткового відшкодування вартості кредитних ресурсів, 

залучених аграрними підприємствами у банківських установах. Визначено основні 

проблеми залучення пільгових кредитів, запропоновано напрями вдосконалення 

чинного механізму часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, 

наданими банківськими установами аграрним підприємствам. Зокрема запропо-

новано: 1) законодавчо закріпити розподіл бюджетних коштів, що спрямовуються на 

часткову компенсацію відсоткових ставок, між сферами АПК, наприклад, 40 % суми 

для І і ІІІ сфер та 60 % – для ІІ, тобто безпосередньо для сільського господарства;      

2) поширити дію зазначеного механізму на небанківські фінансово-кредитні уста-

нови; 3) спростити процедуру конкурсного відбору аграрних підприємств, які 

претендують на часткову компенсацію, та забезпечити її прозоре проведення. 

Ключові слова: пільговий режим кредитування, відсоткова ставка, часткова 

компенсація відсоткової ставки, державне регулювання, позичальник. 

 

Verzun A. Evolution and prospects of development the preferential crediting 

mechanism in agricultural enterprises 

The article is aimed at considering the current status of preferential crediting in 

agricultural enterprises, defining the main problems and justification the main directions of 

its improvement. The features partial reimbursement of the credit resources cost attracted 

by agricultural enterprises in banking institutions. Identified key problems of attracting 

concessional loans and proposed the directions of improvement the partial compensation 

existing mechanism of interest rates on loans granted by banking institutions to the 

agricultural enterprises. In particular, it is proposed: 1) to legislate the allocation of budget 

funds allocated for partial compensation of interest rates between the agricultural sector, 

for example, 40 % of the amount for the first аnd third areas and 60 % for the second,  

directly for agriculture; 2) to extend this mechanism to non-Bank financial institutions; 3) 

to simplify the procedure of competitive selection of agricultural enterprises, which claim 

to partial compensation and to ensure transparent implementation.  

Key words: preferential lending, interest rate, partial compensation of interest 

rates, government regulation, borrower. 

 



                                                                                                                                                                                                                    

75 
 

 

Верзун А. Эволюция и перспективы развития механизма льготного 

кредитования аграрных предприятий 

Показано современное состояние льготного кредитования аграрных пред-

приятий, определены основные проблемы и обоснованы основные направления его 

совершенствования. Раскрыты особенности частичного возмещения стоимости 

кредитных ресурсов, привлеченных аграрными предприятиями из банковских 

учреждений. Определены основные проблемы привлечения льготных кредитов и 

предложены направления совершенствования действующего механизма частичной 

компенсации процентных ставок по кредитам, предоставленным банковскими 

учреждениями аграрным предприятиям. В частности предложено: 1) законодательно 

закрепить распределение бюджетных средств, направляемых на частичную 

компенсацию процентных ставок, между сферами АПК, например, 40 % суммы для 

I и III сфер и 60 % – для II, то есть непосредственно для сельского хозяйства; 

2) расширить действие данного механизма на небанковские финансово-кредитные 

учреждения; 3) упростить процедуру конкурсного отбора аграрных предприятий, 

претендующих на частичную компенсацию и обеспечить ее прозрачное проведение. 

Ключевые слова: льготный режим кредитования, процентная ставка, 

частичная компенсация процентной ставки, государственное регулирование, 

заемщик. 
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ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОБЛІК І ДОКУМЕНТУВАННЯ 

 

І. Салука, к. е. н., О. Малецька, к. е. н.  

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Основу оборотних активів сільськогосподарського 

підприємства складають його запаси. Через таку специфіку цих підприємств важливе 

місце у бухгалтерському обліку повинно відводитися саме обліку їх запасів. Одним 

з основних завдань обліку основних засобів є надання повної, правдивої та 

неупередженої інформації щодо них. Однак інформація, що міститься у фінансовій 

звітності, не завжди є такою через недосконалість вітчизняного законодавства та 

постійні зміни в ньому, тому основні засоби потребують подальшого дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектах бухгалтерського 

обліку, зокрема питанням обліку основних засобів, присвячені праці видатних 

українських учених: С. Бардаша, Н. Виговської, А. Загороднього, Н. Селюченка, 

Н. Малюша, М. Бондаря, О. Гощенка, С. Лайчука, А. Крищенка, А. Бєлоусова, 

Л. Кулікова, М. Гордієнка та ін. 

Постановка завдання. Нашим завданням було удосконалення оцінки та 

переоцінки основних засобів, їх обліку, надання пропозицій щодо зближення 

національних стандартів з міжнародними щодо обліку основних засобів. 

Виклад основного матеріалу. Запаси – це активи, які призначені для 

задіяння у виробничому процесі чи наданні послуг. До них належать: сировина, 
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основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, 

що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг; готова 

продукція, що виготовлена на підприємстві; незавершене виробництво; товари у 

вигляді матеріальних цінностей. Ці  активи повинні відповідати таким вимогам за 

умови, що вони:  

– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності;  

– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва;  

– утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт і надання послуг, а також управління персоналом.  

Відповідно до П(с)БО 9 запаси визнають активом за обов’язкового 

дотримання умов:  

– якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому 

економічні вигоди, пов’язані з використанням запасів, тобто, якщо сировина не  

використовуватиметься у процесі виробництва, наприклад внаслідок втрати 

необхідних якостей, її слід вилучати зі складу активів і віднести до інших 

операційних витрат звітного періоду;  

– якщо вартість запасів може бути достовірно визначена. Це означає, що така 

вартість не повинна мати суттєвих помилок і упередження [5]. 

У бухгалтерському обліку запаси відображаються у звітності за найменшою 

вартістю з двох оцінок – первісною або чистою вартістю реалізації. Отримані та 

вироблені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка 

складається зі суми фактичних витрат на їх виготовлення. Первісна вартість запасів 

у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених П(с)БО 9.  

Первісна вартість запасів формується за врахування таких вимог.  

Витрати, які не входять до первісної вартості:  

– понаднормові витрати і нестачі запасів;  

– відсотки за користування позикою; 

– витрати на збут;  

– загальногосподарські витрати.  

Витрати, з яких складається первісна вартість:  

– придбані за плату (суми, що сплачуються згідно з договором; суми ввізного 

мита; суми непрямих податків; затрати на заготівлю, транспортування запасів);  

– виготовлені власними силами (собівартість їх виробництва);  

– внесені до статутного капіталу (погоджена засновниками);  

– одержані безплатно (справедлива вартість);  

– придбані в результаті обміну на подібні запаси (балансова вартість пере-

даних запасів);  

– придбані в результаті обміну на неподібні запаси (справедлива вартість 

переданих запасів).  

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу 

їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили первісно 

очікувану вигоду.  



                                                                                                                                                                                                                    

77 
 

 

Чиста вартість реалізації – це очікувана ціна реалізації запасів в умовах 

звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх 

виробництва і реалізацію. Сума, на яку первісна вартість перевищує чисту вартість 

їх реалізації, та вартість повністю втрачених запасів списується на витрати звітного 

періоду з відображенням вказаної вартості на позабалансових рахунках. Вартість 

повністю втрачених запасів згідно з п. 27 П(с)БО одночасно відображають на 

позабалансованих рахунках «Невідшкодовані недостачі і витрати від псування 

цінностей». Після встановлення винних осіб, які відшкодували витрати, сума, що 

підлягає відшкодуванню, входить до складу дебіторської заборгованості і в дохід 

звітного періоду.  

Якщо чиста вартість реалізації запасів, що раніше були уцінені та є активами 

на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості 

реалізації, але не більше від суми попереднього зменшення, строкується запис про 

попереднє зменшення вартості цих запасів.  

У разі відпускання запасів у виробництво, продажу та іншого вибуття оцінку 

їх здійснюють за одним із методів:  

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;  

– середньозваженої собівартості;  

– нормативних затрат;  

– ціни продажу.  

Метод визначення вартості вибуття запасів за ідентифікованою собівартістю 

відповідної одиниці запасів застосовують для визначення вартості відпущених 

запасів або наданих послуг, які виконують для спеціальних замовлень і проектів. 

Затрати за цим методом відповідають витрачанню одиниць запасів. У разі вико-

ристання методу середньозваженої собівартості оцінку здійснюють за кожною 

одиницею запасів через розподіл сумарної вартості залишку таких запасів на початок 

звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість 

залишку запасів на початок звітного місяця та отриманих у звітному місяці 

(п. 18 П(с)БО 9).  

Метод оцінки вибуття запасів за нормативними витратами (п. 21 П(с)БО 9) 

ширше застосовують на підприємствах промисловості, які здійснюють масове 

виробництво розмаїтої складної продукції з великою кількістю деталей і вузлів. Суть 

такої оцінки полягає згідно з п. 21 П(с)БО 9 в застосуванні норм затрат на одиницю 

продукції, які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів вико-

ристання: запасів; праці; виробничих потужностей. 

Для забезпечення максимального наближення нормативних витрат до 

фактичних необхідно регулярно перевіряти й переглядати як норми затрат, так і 

норми цін.  

Метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу застосовують підприємства 

роздрібної торгівлі у разі використання ними середнього відсотка торговельної 

націнки товарів за значної і змінної номенклатури товарів із приблизно однаковим 

рівнем торговельної націнки. Однак такі підприємства за своїм бажанням можуть 

використовувати й інші методи, прийняті для їх діяльності. Для всіх найменувань 
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запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосо-

вують лише один із перелічених методів.  

Запаси – одна з найважливіших складових собівартості продукції, робіт, 

послуг (матеріальні затрати становлять 57–68 % собівартості продукції). Від 

правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий 

підприємством прибуток, збереження самих запасів, правильність визначення 

основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та 

реальний фінансовий стан (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість). 

Тобто від об’єктивності, правдивості та повноти відображення господарських 

фактів, пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неуперед-

женість усіх суттєвих для користувачів показників, і це встановлюють за допомогою 

аудиту. 

Переоцінка основних засобів – важливий обліковий інструмент, який дає 

змогу зафіксувати в балансі справедливу вартість таких необоротних активів. 

Уперше її проводять добровільно, за рішенням керівництва підприємства. Тобто, 

якщо ваше підприємство тема переоцінки з певних причин не цікавить, воно цілком 

може покластися на історичну собівартість основних засобів (з урахуванням 

можливого зменшення їх корисності). 

Підприємство може переоцінювати об’єкт «основні засоби», якщо залишкова 

вартість цього об’єкта суттєво різниться від його справедливої вартості на дату 

балансу [4]. За допомогою переоцінки залишкову вартість конкретного об’єкта 

основних засобів «підганяють» під його справедливу вартість. Якщо справедлива 

вартість об’єкта більша за його залишкову вартість, йдеться про дооцінку, якщо ж 

навпаки – про уцінку активу. 

Для переоцінки суттєвою можна вважати відмінність між залишковою та 

справедливою вартістю об’єкта основних засобів на дату балансу, яка є важливою 

для користувачів фінансової звітності. Тобто таку, що може вплинути на рішення, 

які вони приймають на основі інформації про вартість такого активу, наведеної у 

фінансовій звітності. 

У жодному з П(С)БО немає вказівок щодо конкретних меж суттєвості для 

переоцінки основних засобів, які б мусили застосовувати підприємства. Водночас 

Мінфін України в пп. 2.20.1 р. ІІ Методрекомендацій № 635 зазначив: «Кількісний 

критерій суттєвості відхилення залишкової вартості необоротних активів від їх 

справедливої вартості доцільно визначити у діапазоні до 10 відсотків справедливої 

вартості активу...» [2]. 

Дещо іншою є порада у Методрекомендаціях № 561, а саме: «Порогом 

суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності 

об’єктів основних засобів може прийматися величина, що дорівнює одному відсотку 

чистого пибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому 

відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої 

вартості» [1]. 

Це лише рекомендовані орієнтири. Керівництво підприємства самостійно 

визначає критерій суттєвості для переоцінки основних засобів. 
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Окрім того, одним із проблемних питань є облік основних засобів, 

утримуваних для продажу, який регулюється П(С)БО 27 «Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність» [3]. Згідно із Планом рахунків та 

Інструкцією № 291 [6] для таких об’єктів передбачено субрахунок 286 «Необоротні 

активи та групи вибуття, утримувані для продажу», де обліковуються основні засоби, 

які не використовуються у виробничих цілях та повинні бути реалізовані протягом 

року. Але цей субрахунок є у складі рахунка 28 «Товари», котрий використовують 

для обліку оборотних активів, а основні засоби обліковувати як запаси вважаємо 

необґрунтованим. Для відображення зазначених активів доцільно задіяти 

субрахунок 109 «Інші основні засоби». Суперечними у цьому контексті є зміни, 

внесені до субрахунків 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» та 712 

«Дохід від реалізації інших оборотних активів», де, крім собівартості та отриманих 

доходів від реалізованих запасів, обліковують й собівартість та отримані доходи від 

реалізації необоротних активів і груп вибуття. Таке об’єднання різних за 

економічною сутністю засобів праці викривляє інформацію у фінансовій звітності. 

Для вирішення цієї проблеми доцільно використовувати субрахунки 977 «Інші 

витрати звичайної діяльності» та 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 

відповідно [6].  

Висновки. Зміни в економіці України дали змогу підприємствам реалізувати 

принцип ринкових відносин, сприяли підвищенню їх конкурентоспроможності, 

забезпечили її динамічний розвиток. Отже, за результатами дослідження можна 

порадити такі напрями удосконалення обліку основних засобів: 1) вибір оптимальної 

за складом і обягом облікової інформації, яка забезпечить реалізацію тих завдань, 

котрі поставлені перед обліком основних засобів; 2) розробка та запровадження 

раціональних схем документообігу, що давали б змогу своєчасно виконувати 

поставлені завдання за мінімальних витрат трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів; 3) удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних 

засобів; 4) повна комп’ютеризація обліку основних засобів. Пов’язано це з 

необхідністю оперативного одержання відомостей про рух основних засобів, 

своєчасного та правильного розрахунку сум амортизації, визначення зносу 

відповідно до встановлених норм тощо. 
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Постановка проблеми. Суттєві зміни та динамічні трансформаційні процеси 

розвитку економічних відносин в Україні вимагають застосування досконалішої 

системи управління грошовими потоками підприємства. Незбалансованість надход-
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ження грошових коштів із їх витрачанням може призвести до нестачі грошей в 

окремих періодах та неможливості здійснення розрахунків із постачальниками і 

кредиторами. Хронічна нестача грошових коштів може стати причиною банкрутства 

підприємств. Усе це підриває фінансову стійкість останніх і державних фінансів 

узагалі. Тому питання, пов’язані з управлінням грошовими потоками, є особливо 

актуальними на сьогодні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління грошовими 

потоками були і є об’єктом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, 

зокрема В. Андрійця, І. Бланка, Дж. К. Ван Хорна, Л. Коваленко, Г. Крамаренко, 

М. Сороківської, О. Юсипович, Л. Ремньової, А. Поддєрьогіна та ін. Водночас у 

більшості з них мало уваги приділено комплексному підходу до процесу управління 

грошовими потоками підприємства. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак 

зумовило вибір напряму нашого дослідження у науковому та практичному аспектах. 

Постановка завдання. Ми ставили завдання дослідити сутність управління 

грошовими потоками та окреслити напрями покращання управління ними. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах значну увагу приділяють 

розширенню та поглибленню досліджень у галузі теорії і практики управління 

формуванням та використанням грошових потоків, оскільки здійснення практично 

всіх видів фінансових операцій підприємства опосередковане рухом грошових 

коштів у формі їх надходження та витрачання [1, с. 169].  

Грошові потоки є найбільш обмеженим ресурсом в умовах розвитку ринкової 

економіки, тому успішна фінансово-господарська діяльність підприємств залежить 

від спроможності керівної ланки вчасно мобілізувати наявні грошові засоби та 

ефективно їх використовувати.  

Окрім того, грошові потоки є найважливішим самостійним об’єктом 

управління, який допомагає досягти поставлених поточних і стратегічних цілей та 

сприяє формуванню позитивних фінансових результатів [5, с. 73]. Управління 

грошовими потоками нерозривно пов’язане зі стратегією самофінансування, що є 

найкращою в сучасній фінансово-господарській діяльності [4, с. 394]. 

Загальна мета управління грошовими коштами – забезпечення збалансо-

ваності їх потоків, що дає змогу підтримувати достатній рівень платоспроможності 

та фінансової стійкості підприємства [2, с. 157]. 

Значення та роль грошових потоків для діяльності підприємства зумовлює 

необхідність підвищення ефективності процесу управління ними. Будь-який процес 

управління базується на визначених принципах. Не є винятком і процес управління 

грошовими потоками, оскільки це складова загальної системи управління 

господарською діяльністю. Основними принципами управління грошовими 

потоками є принципи: 

– інформативної достовірності – відповідність даних фінансової звітності 

реальному руху грошових коштів;  

– збалансованості – оптимізація грошових потоків від усіх видів діяльності 

підприємства в процесі управління ними;  
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– забезпечення ефективності використання коштів – забезпечення макси-

мізації вартості підприємства та вищої прибутковості від використання грошових 

коштів;  

– забезпечення ліквідності – забезпечення своєчасності розрахунків.  

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійс-

нюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою 

виготовлення продукції й отримання виручки від її продажу. Забезпечення грошових 

надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчас-

ного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими 

суб’єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою 

стороною діяльності підприємств. 

Підприємство може бути високоприбутковим і водночас мати великий 

дефіцит коштів або середньоприбутковим, маючи в розпорядженні великі суми. Звіт 

про рух грошових коштів показує такі надлишки та дефіцити. Крім того, він містить 

інформацію, котра корисна для оцінки фінансової гнучкості підприємства.  

Управління грошовими потоками має певні якісні характеристики. Якість 

управління на підприємстві можна охарактеризувати як добру в тому разі, якщо за 

результатами звітного періоду чистий рух грошових коштів від операційної 

діяльності має позитивне значення, від інвестиційної та фінансової – негативне. Це 

означає, що в результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації продукції, 

підприємство отримує достатньо грошових коштів, щоб мати змогу інвестувати їх, а 

також повертати отримані кредити. Причому підприємству для здійснення 

інвестицій достатньо тільки власних коштів. Якщо при цьому чистий рух коштів у 

результаті усіх видів діяльності підприємства за рік також має позитивне значення, 

то можна дійти висновку, що керівництво повністю виконує свої функції. 

Якщо ж рух грошових коштів за результатами операційної та фінансової 

діяльності має позитивне значення, а за результатами інвестиційної – негативне, тоді  

якість управління підприємством задовільна. Сутність такої структури грошових 

потоків: підприємство спрямовує грошові кошти, отримані від операційної 

діяльності, а також кошти, отримані як кредити й додаткові вкладення власників 

(фінансова діяльність), на придбання необоротних активів (відновлення основних 

засобів, вкладення капіталу в нематеріальні активи, здійснення довгострокових 

інвестицій). 

Тривожною є ситуація, за якої рух грошових коштів за результатом інвес-

тиційної та фінансової діяльності має позитивне значення, а за результатом 

операційної – негативне. У такому разі стан підприємства можна охарактеризувати 

як кризовий, а якість управління – як незадовільну. Зміст структури капіталу при 

цьому: підприємство фінансує витрати операційної діяльності за рахунок надход-

жень від інвестиційної та фінансової діяльності, тобто за рахунок отриманих 

кредитів, додаткових внесків власників та ін. Така структура руху грошових коштів 

прийнятна тільки для новостворених підприємств, котрі ще не почали працювати на 

повну потужність і перебувають на початковій стадії розвитку [3, с. 111]. 

Грошові потоки є фінансовим вираженням підприємницької діяльності 

суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки. При цьому їх слід розглядати 
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як основу самофінансування підприємств – покриття потреби останнього в капіталі 

за рахунок внутрішніх джерел. 

Відтік коштів відбувається за рахунок покриття поточних витрат, інвести-

ційних витрат, платежів у бюджет і позабюджетні фонди, виплати акціонерам 

підприємства тощо. Основним документом, на підставі якого фінансовий менеджер 

має у своєму розпорядженні дані про стан готівки, є «Звіт про рух грошових коштів» 

підприємства. 

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень про використання 

коштів необхідно мати інформацію про надходження і витрату грошей за окремими 

видами діяльності. У таблиці показано формування грошових потоків 

ТзОВ «Молокозавод «Самбірський»». 

Таблиця  

Формування грошових потоків ТзОВ «Молокозавод «Самбірський»» 

 від господарської діяльності 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 

Чистий рух коштів від операційної діяльності -2311 -4038 -2836 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -674 -70 -396 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 162 4358 2976 

Чистий рух коштів за звітний період -91 250 -256 

Залишок коштів на початок періоду 112 21 271 

Залишок коштів на кінець періоду 21 271 15 

Як показують проведені дослідження, ситуація в ТзОВ «Молокозавод 

«Самбірський»» є тривожною, оскільки рух грошових коштів за результатами 

операційної та інвестиційної діяльності має негативне значення, а за результатом 

фінансової – позитивне. Стан підприємства можна охарактеризувати як кризовий, 

якість управління є незадовільною.  

Зміст структури капіталу при цьому зводиться до такого: підприємство 

фінансує витрати операційної діяльності за рахунок надходжень від фінансової 

діяльності, тобто за рахунок отриманих кредитів, додаткових внесків власників та ін. 

А це свідчить про певні прорахунки в організації господарської діяльності. Сьогодні 

в такій ситуації більшість підприємств АПК. 

Як показали дослідження, ТзОВ «Молокозавод «Самбірський»» має 

достатньо коштів для проведення поточних розрахунків, про що свідчить залишок 

коштів на кінець періоду. 

Фінансовий менеджер повинен управляти грошовими потоками так, щоб 

максимізувати дохідність підприємства і водночас зберегти високу ліквідність його 

активів, оскільки стан грошового обігу суттєво впливає на матеріально-технічне 

забезпечення, розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, розмір капіталу 

підприємства та фінансове становище взагалі. 

Стабільне зростання забезпечується через розвиток й оптимізацію всіх ланок 

і сфер економічної діяльності суб’єкта господарювання. Ключовим елементом 

економічної системи підприємства при цьому виступають грошові потоки, що 
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забезпечують координацію потоків і залишків усіх видів ресурсів підприємства, 

обслуговуючи його діяльність. Тому саме через оптимізацію грошових потоків 

доцільно управляти економічним зростанням підприємства [4, c. 136]. 

Висновки. За результатами дослідження доходимо таких висновків: 

– управління грошовими потоками підприємства суттєво залежить не лише 

від кваліфікації фінансового менеджера, його вміння планувати потребу в грошових 

коштах та оперативно приймати фінансові рішення, а й від макроекономічної ситуа-

ції в державі та рівня розвитку ринків цінних паперів, кредитних ресурсів і банків-

ських послуг;  

– для підприємств, які працюють у сучасних умовах, основним є забезпе-

чення безперервного руху грошових коштів, який гарантуватиме безперебійний 

процес фінансово-господарської діяльності, погашення зобов’язань та здійснення 

соціального захисту працівників; 

– якість управління підприємством буде задовільною в тому разі, якщо рух 

грошових коштів від операційної діяльності та сукупний чистий рух грошових 

коштів підприємства загалом матиме позитивне значення.  
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 

О. Грицина, к. е. н., О. Шолудько, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. В умовах переходу України до ринкової економіки 

гостро постає проблема зростання добробуту громадян, одним із напрямів якого є 

покращання пенсійного забезпечення. Система пенсійного забезпечення, яка нині 

функціонує в нашій державі, є далекою від досконалості, а проблема реформування 

пенсійної системи – одна з найгостріших в Україні. 

Реформування пенсійної системи розпочалося у 2003 р. з прийняттям Законів 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення». За законодавчими актами пенсійне забезпечення 

передбачає трирівневу систему: державна солідарна система, накопичувальна 

система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система 

добровільного недержавного пенсійного забезпечення [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державна солідарна система 

побудована за принципом солідарності поколінь – працююче населення забезпечує 

непрацююче. Якщо у 1991 р. у нас було 14,8 млн пенсіонерів, то на сьогодні їх 

налічується 12,6 млн осіб. Водночас за ці роки зменшилася кількість платників 

страхових внесків, що посилило навантаження на працююче населення. Сьогодні 

рівень мінімальної пенсії не забезпечує фізичні, духовні потреби літніх людей, тому 

вони змушені працювати, щоб вижити. Зараз в Україні налічується понад 2 млн        

700 тис. працюючих пенсіонерів. При цьому розмір мінімальної пенсії становить      

42 дол. США, водночас у Польщі він складає 220 доларів, в Австрії – 960 доларів. 

Тобто в Україні мінімальна пенсія у 5,2 раза нижча, ніж у Польщі, у 23 рази нижча, 

ніж в Австрії. При цьому 62 % українських пенсіонерів отримують пенсію, меншу за 

1500 грн; на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів, а дефіцит Пенсійного фонду у 

2016 р. зріс до 144,9 млрд гривень.  

Отже, питання вдосконалення пенсійної системи та розробки виваженої 

державної політики щодо пенсійного забезпечення є актуальними і потребують 

розробки наукових підходів до їх вирішення.  
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Формування механізму пенсійного забезпечення вимагає наукового обґрун-

тування, визначення основ функціонування пенсійної системи. 

Питання пенсійного забезпечення у своїх працях розглядали такі вітчизняні 

та зарубіжні науковці, як С. Березіна, В. Гордієнко, Б. Зайчук, Ю. Палків, Д. Поло-

зенко, А. Загородній, В. Райхер, С. Юрій та ін. Основними об’єктами їхніх дослід-

жень була суть пенсійного забезпечення та його роль, особливості та механізм 

функціонування. 

Постановка завдання. Нашим завданням було з’ясування стану пенсійної 

системи в Україні та окреслення напрямів її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з прогнозами фахівців ООН щодо 

демографічного розвитку України до 2050 р. очікується зростання кількості 

громадян пенсійного віку за скорочення загальної кількості населення країни та 

населення працездатного віку [4] (див. табл.). 

Таблиця  

Прогноз кількості населення України, тис. осіб 

Рік Всього 

З них 

працездатного  

віку 

пенсійного  

віку 

2001 48415,5 27984,7 11492,8 

2005 47447,8 28706,1 11204,9 

2010 46008,5 28091,9 11377,5 

2015 44616,5 26570,7 11840,1 

2020 43150,8 24905,7 12273,8 

2030 40536,2 22566,3 12950,5 

2040 38526,3 19533,0 14328,0 

 

Як зазначено, на сьогодні в Україні на утримання одного пенсіонера працює 

1,1 особи. У західноєвропейських країнах цей показник становить 3,8 особи. 

Незважаючи на досить значні внески до Пенсійного фонду України, коштів не 

вистачає. Зараз дефіцит покривають за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті 

Пенсійного фонду на 2017 р. дотація з держбюджету перевищує 140 млрд гривень. 

«Залатати» дірку у Пенсійному фонді, за словами міністра соціальної політики           

А. Реви, можна трьома способами: зменшити кількість тих, хто отримуватиме пенсії, 

підвищити податки або збільшити кількість платників єдиного соціального внеску. 

Уряд, наразі, вирішив зупинитися на останньому варіанті, оскільки є змога це 

зробити за рахунок величезного сектору тіньової економіки. В Україні зараз 

проживає 26 млн осіб працездатного віку, 16 млн з них працює, 2 млн – офіційно 

числяться безробітними. Де решта 8 млн, ніхто не знає. Зі 16 млн працюючих ЄСВ 

сплачують 10,5 млн, з них 4 млн – з мінімальної зарплати. Пенсіонерів налічується 

близько 12,6 млн, з них 8,5 млн отримують пенсії на рівні прожиткового мінімуму у 

розмірі 1247 гривень. Кілька сотень тисяч отримують 949 гривень. Попри 

встановлений законом максимальний розмір пенсії у розмірі 10740 грн, 19 тис. 

пенсіонерів отримують щомісяця від 10 до 20 тис. грн, а 2,2 тис. – понад 20 тис. грн 
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пенсії. Сьогодні в Україні склалася ситуація, що ті, хто працював 35 років, 

сплачуючи соцвнесок, і ті, хто не працював взагалі або працювали нелегально, нічого 

не сплачуючи, отримують однакові за розміром пенсії. 

Отже, розмір пенсій державної солідарної системи залишається низьким і 

потребує перегляду з метою забезпечення кожному пенсіонерові гідних умов життя. 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

передбачає формування в складі пенсійної системи України накопичувальної 

системи загальнообов’язкового пенсійного страхування та системи недержавного 

пенсійного забезпечення, яка базується на засадах добровільної участі [1; 2]. 

Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування в Україні повинна була запрацювати ще у 2007 році. Однак цього не 

сталося. Хоча законодавчо було визначено три фонди: відкритий пенсійний фонд, 

учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи; корпоративний пенсійний 

фонд, засновником якого є юридична особа – роботодавець або декілька юридичних 

осіб – роботодавців, та професійний пенсійний фонд, засновником якого можуть 

бути об’єднання юридичних осіб – роботодавців, об’єднання фізичних осіб. 

Накопичувальний фонд – це цільовий позабюджетний фонд, який акумулює 

страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних 

пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на 

користь застрахованих осіб. Активи такого фонду повинні використовуватися для 

оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат 

застрахованим особам, членам їх сімей чи спадкоємцям. 

Загалом формування накопичувальної системи може стати ефективним 

засобом зменшення впливу старіння населення на пенсійну систему. 

Недержавні пенсійні фонди є третім рівнем пенсійної системи. Відомо, що 

система недержавного пенсійного забезпечення базується на засадах добровільної 

участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з 

метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Ця система є 

подібною до пенсійних систем Німеччини, Швеції, Великобританії та інших 

провідних країн із ринковою економікою, в яких починаючи, як правило, з 30-

річного віку, не покладаючись на державу, молодь починає відраховувати частину 

заробітку до недержавного пенсійного фонду.  

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється шляхом укладання 

пенсійного контракту між пенсійним фондом і його вкладником. Гроші 

накопичуються на рахунках недержавного пенсійного фонду, інвестуються і з часом 

виплачуються у вигляді додаткових пенсій. У такий спосіб всі учасники фонду 

забезпечують собі гідні умови життя під час перебування на пенсії, що заохочує 

працююче населення до участі у недержавних пенсійних фондах. 

Висновки. Отже, пенсійна система України перебуває у надзвичайно 

складному фінансовому стані та не забезпечує пенсіонерів необхідним доходом 

(пенсією) для підтримання гідного рівня життя. На сьогодні ні підвищення 

пенсійного віку, ні збільшення стажу не вирішать проблему дефіциту Пенсійного 

фонду. Необхідно нарешті відмовитися від однорівневої солідарної пенсійної 
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системи, яку отримали у спадок від СРСР, і перейти на трирівневу накопичувальну, 

де другий рівень – це загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (коли від 

зарплати щомісяця на особистий рахунок в банку перераховується певний відсоток), 

а третій – добровільне недержавне пенсійне забезпечення (коли працівник сам 

вирішує, чи потрібно йому додатково відкладати якісь кошти і в якому розмірі). У 

результаті дефіцит Пенсійного фонду з року в рік скорочуватиметься. Після 

проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, потрібно встановити 

правило: або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію пізніше, але 

пенсія в тебе буде більшою, або йдеш відразу і отримуєш пенсію, але не працюєш. 

Таке правило діє в усьому світі. Запровадити пенсійну реформу планують до кінця 

2017 року на підставі парламентських слухань, які відбудуться у червні 2017 року.  

Така пенсійна реформа розрахована насамперед на молодих людей, тобто 

тих, хто сьогодні працює. Саме вони повинні розуміти, яка перспектива їх чекає в 

майбутньому щодо пенсійного забезпечення, і відповідно до цього планувати свою 

діяльність і своє життя так, щоб не мати проблем у старості. 
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Грицина О., Шолудько О. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення 

пенсійної системи в Україні 
В умовах переходу України до ринкової економіки гостро постає проблема 

зростання добробуту громадян, одним із напрямів якого є покращання пенсійного 

забезпечення. Система пенсійного забезпечення, яка нині функціонує в нашій 

державі, є далекою від досконалості, а проблема реформування пенсійної системи є 

однією із найгостріших в Україні. Реформування пенсійної системи розпочалося у 

2003 р. з прийняттям Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» та «Про недер-жавне пенсійне забезпечення». За законодавчими 

актами пенсійне забезпечення передбачає трирівневу систему: державна солідарна 

система, накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування та система добровільного недержавного пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: пенсійна система, пенсійна реформа, недержавне пенсійне 

забезпечення, накопичувальна пенсійна система. 
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Hrytsyna О., Sholudko О. Status, problems and improvement of the pension 

system in Ukraine 

In the transition to a market economy Ukraine acute problem of the welfare of 

citizens, one of the areas which is to improve pensions. Pension system, which is now 

functioning in our country is far from perfect, and the problem of pension reform is one of 

the most acute in Ukraine. Reforming the pension system in Ukraine started in 2003 with 

the adoption of the Law «On Compulsory State Pension Insurance» and «On private 

pension provision». According to the legislation provides for pension benefits on three 

levels: state PAYG, the funded system of compulsory state pension insurance system and 

voluntary private pensions. 

Key words: pension system, pension reform, private pension provision, the funded 

pension system. 
 

Грицына О., Шолудько О. Состояние, проблемы и пути совершенство-

вания пенсионной системы в Украине 

В условиях перехода Украины к рыночной экономике остро стоит проблема 

роста благосостояния граждан, одним из направлений которого является улучшение 

пенсионного обеспечения. Система пенсионного обеспечения, которая в настоящее 

время функционирует в нашей стране, далека от совершенства, а проблема реформи-

рования пенсионной системы является одной из самых острых в Украине. Реформи-

рование пенсионной системы началось в 2003 году с принятия Законов Украины «Об 

общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О негосудар-

ственном пенсионном обеспечении». Согласно данным законо-дательных актов 

пенсионное обеспечение предусматривает трехуровневую систему: государственная 

солидарная система, накопительная система общеобязательного государственного 

пенсионного страхования и система добровольного негосударственного пенсион-

ного обеспечения. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, негосударст-

венное пенсионное обеспечение, накопительная пенсионная система. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ БАНКУ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

Н. Жидовська, к. е. н., Т. Гром’як, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Від часу переходу вітчизняної банківської системи 

у січні 1998 р. на ведення бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) Національний банк України активно працює 

над удосконаленням правового забезпечення цього процесу та його узгодженням із 

вимогами МСФЗ. Однак ще існують певні розбіжності між вимогами чинного 
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банківського законодавства та МСФЗ, особливо щодо проміжної фінансової 

звітності [3]. 

У контексті інституційних змін, що відбуваються в банківській системі 

України, зокрема щодо подання банками фінансової звітності за МСФЗ, необхідно 

детально дослідити нормативно-правову базу та міжнародну практику стосовно 

складання проміжної фінансової звітності банків. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз існуючих публікацій дає 

підстави для висновку про значну увагу до проблем фінансової звітності банків та її 

різних аспектів. Важлива роль у дослідженні окреслених питань належить таким 

ученим, як О. Васюренко, О. Вовчак, К. Волохата, А. Герасимович, Т. Косова, 

Н. Литвин, В. Міщенко, О. Малахова, І. Парасій-Вергуненко, О. Нужна, І. Сало, 

З. Щибиволок та ін. Існує низка підходів до складання та оприлюднення фінансової 

звітності банками, проте недостатня увага приділена правовим і практичним 

аспектам складання та подання проміжної фінансової звітності банками України 

згідно з МСФЗ. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження було вироблення науко-

во обґрунтованих практичних рекомендацій щодо складання та оприлюднення 

проміжної фінансової звітності банків України згідно з МСФЗ. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи з 2016 р. банки України зобо-

в’язані подавати всю фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів. З 

одного боку, для банківської системи МСФЗ не є чимось принципово новим, адже 

саме банки першими в Україні перейшли на міжнародні стандарти підготовки 

звітності ще у 1999 році. Однак стосувалося це лише річних звітів. З 2016 р. за МСФЗ 

має укладатися вся банківська звітність, включно з проміжними фінансовими 

звітами [1, с. 1]. Загальні питання, пов’язані зі складанням і поданням проміжної 

фінансової звітності у системі МСФЗ, регламентують МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» та МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність».  

У МСБО 34 чітко визначено мету, сферу застосування, основні терміни, зміст 

та форми проміжної фінансової звітності, суттєві події та операції, періоди, за які 

слід подавати проміжну фінансову звітність, розкриття інформації в річній фінан-

совій звітності тощо. Згідно з МСБО 34 проміжна фінансова звітність – фінансовий 

звіт, що складається з повного комплекту фінансової звітності або з комплекту 

стислої фінансової звітності за проміжний період [4, c. 1]. Складові повного 

комплекту фінансової звітності показано на рис. 1. 

Проміжний фінансовий звіт має містити, як мінімум, такі компоненти:  

а) стислий звіт про фінансовий стан;  

б) стислий звіт або стислі звіти про прибуток або збиток та інший сукупний 

дохід;  

в) стислий звіт про зміни у власному капіталі; 

г) стислий звіт про рух грошових коштів;  

ґ) деякі пояснювальні примітки [4, c. 2]. 

Використання фінансових звітів, складених за міжнародними стандартами, 

має низку переваг (рис. 2). 
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Рис. 1. Складові повного комплекту фінансової звітності*. 

*Розроблено авторами на основі джерела [5, c. 4]. 

 

У постанові правління НБУ від 23 грудня 2016 р. № 414 «Про внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» уточнено 

строки подання звітності банків у 2017 році. Згідно з цим нормативно-правовим 

документом банки зобов’язані надсилати в електронному вигляді до НБУ інфор-

мацію про показники діяльності для її подальшого оприлюднення на веб-сайті 

центрального банку: 

– щоквартально (І–ІІІ квартал), а також за звітний рік до 30 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

– до 25 квітня – уточнену інформацію за звітний рік з урахуванням річних 

корегувальних проведень, у тому числі за результатами зовнішнього аудиту [6]. 

Квартальну та річну фінансову звітність банки складають на основі файла А4 

та файла 02 відповідно з поясненнями до форм звітності.  

Примітки до квартальної/річної консолідованої та окремої фінансової 

звітності складаються, якщо дані статей основних форм звітності змінилися на 10 % 

чи більше порівняно з даними відповідних статей річної фінансової звітності. 

 

звіт про фінансовий стан на кінець періоду 

звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період 

звіт про зміни у власному капіталі за період 

звіт про рух грошових коштів за період 

примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик 

та іншу пояснювальну інформацію 

порівняльна інформація стосовно попереднього періоду, як 

визначено в параграфах 38 та 38А МСБО 1 

звіт про фінансовий стан на початок попереднього періоду, 

якщо суб’єкт господарювання застосовує облікову політику 

ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок 

статей у своїй фінансовій звітності, або якщо він 

переклаcифіковує статті у своїй фінансовій звітності відповідно 
до параграфів 40А–40Г МСБО 1 П
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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=EFF59E79560F3FDA61ADF71A2C9A7ABA?art_id=41604236&showTitle=true
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Рис. 2. Переваги використання фінансових звітів, складених за міжнародними 

стандартами*. 

*Розроблено авторами на основі джерела [2, c. 7]. 

 

Складання банком фінансової звітності на підставі даних бухгалтерського 

обліку відбувається з урахуванням корегувальних проведень щодо подій, які 

коригують дані після дати балансу. Корегувальні проведення банки здійснюють за 

наступні періоди (див. табл.). Зауважимо, що корегування за звітний рік після дня 

надання файла 25 повинні також враховувати річні корегування від аудиторів до 

31 березня поточного року.  

Фінансова звітність банку з урахуванням корегувальних проведень 

відображається в накопичувальному реєстрі [7]: 

– за звітний місяць – для формування файла 02 (файл 02 за квітень, липень та 

жовтень додатково містить корегувальні обороти за проміжний звітний період з 

ознаками 9 та 0); 

ПЕРЕВАГИ 

використання фінансових звітів, складених за 

міжнародними стандартами 

Об’єктивність, порівнянність та відповідність потребам 

користувачів фінансових звітів, складених за 

міжнародними стандартами 

Задоволення потреб користувачів фінансової звітності 

Полегшення процесу гармонізації стандартів через 

порівнянність і прозорість, незалежно від країни або 

галузі 

Сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед 

іноземних користувачів 

Доступ до міжнародних ринків капіталу 
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Таблиця  

Терміни здійснення банком корегувальних проведень 

№ 

з/п 

Період, за який 

здійснюються корегувальні 

проведення 

Термін здійснення 

корегувальних проведень 

1 звітний місяць 

– корегувальні проведення робляться до 

надання файла 02 (всі корегувальні у файлі 

02); 

– до дня надання в січні поточного року 

файла 25 з окремою ознакою корегувальних 

проведень за відповідний місяць 

(коригувальні у файлі 25 з окремою 

ознакою). 

2 
проміжний період 

(квартал) 

– протягом наступного місяця після 

закінчення проміжного періоду від дня 

надання файла 02 до дня надання файла A4 з 

окремою ознакою корегувальних проведень 

за звітний проміжний період (всі квартальні 

корегувальні в файлі А4). 

3 звітний рік 

– у поточному році в період після надання 

файла 25 до 31 березня з окремою ознакою 

корегувальних проведень за звітний рік. 

 

– за звітний проміжний період – для файла A4 (обороти за корегувальними 

проведеннями за квартал з ознаками 9 та 0). Надсилається до НБУ до 25 числа місяця, 

наступного за звітним проміжним періодом (1-3 кв.); 

– окремий накопичувальний реєстр корегувальних проводок за звітний рік, 

який банк використовує для формування файлів А4 та 81. 

Доцільно також зазначити, що банки, які підлягають ліквідації, не складають 

фінансову звітність за МСФЗ. Останнім звітним періодом для них є період від 

початку звітного року до дати початку процедури ліквідації. Проте банки України, 

які були виведені з ринку у період з 2014 до 2016 року, дозволяли собі не 

оприлюднювати річну фінансову звітність за умов тимчасової адміністрації чи 

ліквідації в кінці року або в наступному за звітним до дати обов’язкового опри-

люднення фінансової звітності. 

Лише окремі банки в Україні дотримуються практики фінансового кален-

даря. Такі банки оприлюднювали квартальну фінансову звітність за 2016 р. лише в 

складі Балансу та Звіту про прибутки та збитки. Однак така інформація нічого не 

говорить стейкхолдерам про фінансову діяльність банку, окрім як про його 

закритість і непрозорість. За останні кілька років Національний банк України робить 

активні кроки в напрямі надання стейкхолдерам ринку інформації відповідно до 

МСФЗ, зокрема скорочується «період тиші» з одного року до одного місяця. 
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Для порівняння, європейські банки зобов’язані оприлюднювати річну та 

квартальну фінансову звітність на своєму сайті в термін до 45 днів. Весь цей час – це 

так званий період тиші. Тобто це час для надання інформації акціонерам та 

регуляторам, робота з дочірніми структурами тощо. Лише «після періоду» тиші до 

термінів оприлюднення фінансової звітності банки можуть публікувати прес-релізи 

чи надавати інформацію про окремі результати своєї діяльності. Адже саме цей факт 

і є показником відкритості перед стейкхолдерами та користувачами фінансової 

звітності. 

Висновки. Як показали дослідження, запровадження НБУ подання банками 

файла А4 на квартальній основі сприятиме збільшенню терміну зі збору, обробки, 

перевірки й аналізу інформації, дасть змогу здійснювати корегувальні проведення 

для забезпечення складання та оприлюднення достовірної проміжної фінансової 

звітності банків згідно з МСФЗ. 

Нові вимоги Національного банку України до проміжної фінансової звітності 

банків згідно з МСФЗ очікувані, хоча й жорсткіші, ніж європейські. Це не нові окремі 

вимоги для підрозділів бухгалтерії чи звітності. Це вимоги до спільної роботи всіх 

структурних підрозділів банку загалом, кінцевим результатом якої є відкритість і 

прозорість діяльності.  
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Жидовська Н., Гром’як Т. Практичні аспекти формування проміжної 

фінансової звітності банку відповідно до міжнародних стандартів 

Розкрито основні складові проміжного фінансового звіту за вимогами 

МСФЗ, обґрунтовано необхідність його застосування та обов’язкового подання з 

2016 р. українськими банками. Показано переваги використання фінансових звітів, 

складених банками за міжнародними стандартами. Згідно зі змінами у нормативно-

правовій базі НБУ визначено строки подання проміжної фінансової звітності й 

терміни здійснення банками корегувальних проведень. Встановлено, що нові вимоги 
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Національного банку до проміжної фінансової звітності банків згідно з МСФЗ та 

зміни у нормативній базі приведуть до відкритої та прозорої діяльності банків. 

Ключові слова: банківська установа, проміжна фінансова звітність, 

міжнародні стандарти фінансової звітності, корегувальні проведення, звітний період, 

період тиші. 

 

Zhydovska N., Gromiak T. Practical aspects of formation of the intermediate 

financial statements of the bank according to the IFRS 

The article reveals the main components of the interim financial report for the 

requirements of IFRS, substantiation of the necessity of its application and the compulsory 

filing of 2016 Ukrainian banks. Filed the benefits of using financial reports, compiled by 

banks according to international standards. According to amendments to the normative 

base of the NBU, defined the terms of the submission of interim financial statements and 

the timing of implementation of banks corrective holding. Found, that the new 

requirements of the National Bank to intermediate financial statements according to IFRS 

and changes in the normative base, will lead to an open and transparent activity of banks. 

Key words: banking institution, intermediate financial statements, international 

financial reporting standards, corrective holding, the reporting period, the period of silence. 

 

Жыдовская Н., Громяк Т. Практические аспекты формирования проме-

жуточной финансовой отчетности банка по международным стандартам 
Раскрыты основные компоненты промежуточной финансовой отчетности по 

требованиям МСФО, обоснована необходимость ее применения и обязательной 

подачи с 2016 г. украинскими банками. Показаны преимущества использования 

финансовой отчетности, составленной банком согласно международным стандар-

там. В соответствии с поправками к нормативно-правовой базе НБУ определены 

условия представления промежуточной финансовой отчетности и сроки реализации 

корректирующих проводок банков. Отмечено, что новые требования Национального 

банка к промежуточной финансовой отчетности согласно МСФО и изменения в 

правовой основе приведут к открытой и прозрачной деятельности банков. 

Ключевые слова: банковское учреждение, промежуточная финансовая 

отчетность, международные стандарты финансовой отчетности, корректирующие 

проводки, отчетный период, период молчания. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
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Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин та інтеграція економіки 

України до СОТ зумовили зміни системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 
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Основним змістом є створення системи національних положень стандартів бухгалтер-

ського обліку і фінансової звітності з міжнародно визначеною бухгалтерською прак-

тикою. На теперішній час переважна більшість сільськогосподарських підприємств 

відображує власні витрати і доходи неповністю. Рівень невідображення доходів 

коливається від 30 до 70 %, а витрат – від 10 до 50 %, тобто витрати відображені 

повніше, ніж доходи.  
Сільськогосподарським виробникам необхідно раціонально формувати 

виробничі витрати та знаходити резерви зниження собівартості продукції, аби 

досягти своєї основної мети – отримувати стабільний прибуток і підвищувати попит 

на продукцію [6]. 

Відповідно проблеми реалізації сільськогосподарської продукції пов’язані з 

повнотою та своєчасністю її відображення в обліку, заниженням виручки від реалі-

зації продукції з доходів сільськогосподарських підприємств, розробкою обґрунто-

ваної системи показників доходів і витрат від реалізації, неповним законодавчим 

регулюванням обліку реалізації продукції сільського господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні проблеми обліку реалі-

зації продукції сільського господарства досліджували В. Дерій [5], О. Канцуров [7], 

Н. Правдюк [8], П. Сук [11] та ін. Проте в системі обліку в сільськогосподарських 

підприємствах надзвичайно цінною є інформація про витрати та доходи від 

реалізації продукції. Для її користувачів вона відіграє значну роль поряд з 

інформацією про активи, зобов’язання та капітал підприємства. 

Сучасний облік витрат і доходів від реалізації сільськогосподарської про-

дукції розвивається й поліпшується у зв’язку з удосконаленням комп’ютерної 

техніки і комунікаційного середовища, методології та організації контролю. З огляду 

на це оптимізація системи обліку та контролю процесу реалізації продукції є 

важливою, такою, що потребує вивчення та удосконалення.  

Постановка завдання. Метою нашого дослідження було визначення 

чинників, які впливають на ефективність організації обліку та контролю реалізації 

продукції у сільськогосподарських підприємствах в умовах ринку. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні організація обліку реалізації 

продукції є складною і трудомісткою ділянкою. Це пов’язано насамперед зі змінами 

в правових та економічних відносинах під час продажу сільськогосподарської 

продукції, виникненням нових форм взаємовідносин між продавцем і покупцем та 

створенням нових видів реалізації через відсутність наявних грошових коштів для 

розрахунків. 

Якщо раніше всіх цікавило, що було продано, за якою ціною і який результат 

при цьому одержано, то в сучасних умовах виникають додаткові вимоги до інфор-

мації, а саме: умови продажу продукції; дата випуску; дата платежу тощо [4]. 

Усе це приводить до необхідності нового підходу до групування даних про 

процеси продажу з метою посилення контрольних функції обліку. 

Облік процесу реалізації продукції потребує значного спрощення, вдоско-

налення облікових регістрів та особливо зменшення й уніфікації первинних доку-

ментів, узагальнення методичного забезпечення. 
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В узагальненому вигляді фінансовий результат від реалізації продукції, робіт 

та послуг можна розглядати як різницю між доходами, отриманими підприємством 

за відповідний період своєї діяльності, та витратами, здійсненими за той самий 

період для забезпечення цієї діяльності. 

Як зазначено, існує проблема єдиної класифікації доходів і витрат у чинних 

нормативно-правових актах. 

Класифікація доходів у бухгалтерському обліку визначається П(С)БО 15 

«Дохід» [2], Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [9] 

та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [10], що узагальнено в       

табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація доходів у бухгалтерському обліку 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 
П(С)БО 15 «Дохід» Інструкція №291 

- 

Дохід (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

Доходи від реалізації 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

- - 

Інші операційні доходи 
Інші операційні 

доходи 

Інший операційний 

дохід 

Дохід від участі в капіталі 

Фінансові доходи 

Дохід від участі в 

капіталі 

Інші фінансові доходи 
Інші фінансові 

доходи 

Інші доходи Інші доходи Інші доходи 

 

Виходячи з інформації табл. 1, важко не помітити, що класифікація доходів 

у чинних П(С)БО не збігається. Це пов’язано передусім зі спрямованістю НП(С)БО 1 

на складання фінансової звітності, а П(С)БО 15 «Дохід» – на загальні методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства.  

Система обліку реалізації продукції у сільськогосподарських підприємствах 

має оптимізуватися в таких напрямах: 

 підвищення оперативності оформлення та обробки інформації процесу 

реалізації; 

 підвищення рівня об’єктивності аналітичної інформації, що міститься в 

документації; 

 підвищення контролю в обліку вибуття продукції, виробничих запасів і 

товарів. 

Для цього слід визначити такі моменти. Для реалізації продукції, 

матеріальних товарів замість виписування накладних і рахунків-фактур доцільніше 
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було б оформляти накладну-рахунок на відпуск товарно-матеріальних цінностей, яку 

потрібно виписувати в трьох примірниках, один з яких залишатиметься в госпо-

дарстві, а два інших видаватимуться покупцеві-організації. 

Накладна-рахунок повинна об’єднати основні реквізити тих документів, які 

вона заміняє, а саме: найменування, місцезнаходження і банківські реквізити 

відвантажувача й отримувача продукції, підстава для відпуску, ціна, сума до оплати. 

Багато часу витрачається на облікову обробку товарно-транспортних 

накладних, бо типові форми накладних мають чимало недоліків. Так, наприклад, дані 

про тару наводяться двічі, рядки «відпустив» та «прийняв» розташовані на 

зворотньому боці зазначеного документа, в результаті чого бухгалтер змушений 

переписувати їх на лицьовий бік. Необхідно ліквідувати ці недоліки в типових 

формах товарно-транспортних накладних. 

В обліковій практиці дуже часто трапляються невідповідності даних товарно-

транспортних накладних і приймальних квитанцій. Потрібно, щоб дані квитанції 

продовжували зміст і доповнювали реквізити товарно-транспортної накладної, тому 

необхідно їх виразити у формі одного документа. Це дасть змогу багато в чому 

скоротити і сам процес виписки документів, і процес їх обробки. 

Отже, зважаючи на складність і трудомісткість облікової роботи процесу 

реалізації, основним напрямом його вдосконалення має бути не просто спрощення, 

а обґрунтованіша побудова.  

Ще одна проблема обліку процесу реалізації пов’язана з прийняттям 

П(С)БО 30 «Біологічні активи», згідно з яким передбачено визначати фінансовий 

результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових 

біологічних активів з подальшим уточненням на кожну дату балансу та на дату 

реалізації. Тобто у сільському господарстві фінансовий результат передбачено 

визначати не після реалізації продукції, а під час її отримання з виробництва. Таке 

визначення фінансового результату суперечить принципам бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності, визначеним Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», а саме принципу обачності, який передбачає 

застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що повинні запобігати 

заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 

підприємства [7]. 

Доцільно у сільськогосподарських підприємствах застосовувати «Оперо-

граму звіту про продаж сільськогосподарської продукції» (табл. 2). 

Зазначимо, що необхідно внести зміни до Методичних рекомендацій щодо 

застосування спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для 

сільськогосподарських підприємств від 23.06.2009 року. Вдосконалення реєстрів 

синтетичного і аналітичного обліку допоможе бухгалтерській службі ефективніше 

організувати обробку економічної інформації для прийняття управлінських рішень 

загалом по господарству. 

На сучасному етапі найважливішим чинником, що сприяє удосконаленню 

управління та поліпшенню якості економічної інформації щодо процесу реалізації 

продукції, є автоматизація обліку.  
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Таблиця 2 

Оперограма звіту про продаж сільськогосподарської продукції  

№ 

з/п 
Зміст операції 

Виконавець 

Продавець Бухгалтер 
Головний 

бухгалтер 
Керівник 

1 

Заповнення основних 

реквізитів (дата, с.-г. 

підприємство, 

підзвітна особа 

(продавець), 

відділення тощо) 

    

2 

Складання звіту на 

основі інформації з 

накладних 

внутрігосподар-

ського призначення: 

на лицьовому боці 

звіту відображається 

рух продукції; на 

звороті – рух 

виручки від 

реалізації 

    

3 
Підтвердження даних 

звіту 

    

4 
Передача звіту в 

бухгалтерію 

    

5 

Звірка даних про 

надходження 

виручки з даними 

звіту 

    

6 

Затвердження звіту 

про продаж с.-г. 

продукції 

    

Форма автоматизованого обліку залежить від способу ведення хроноло-

гічних і систематичних записів в облікових реєстрах та вимог, які ставлять до них у 

частині задоволення потреб управління щодо надання економічної інформації. 

Облікові документи, реєстри ієрархічно пов’язані між собою і відображають 

господарські процеси за певною методикою [1].  

В автоматизованій формі обліку, як правило, передбачається поєднання 

даних аналітичного і синтетичного рівнів. В автоматизованих системах для 

відображення аналітичної інформації щодо основних засобів, запасів постачальників 
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передбачено ведення довідників. Дані з довідників переносять в облікові реєстри для 

проведення розрахунків за кожним етапом, обліковим періодом. 

Слід зауважити, що інформаційне забезпечення обліку можна розглядати як 

процес забезпечення інформацією і як сукупність форм документів, нормативної 

бази, які надходять з інших систем. Тому сучасна інформаційна система 

бухгалтерського обліку може становити собою відокремлену систему або складову 

інших інформаційних систем підприємства чи мати доступ до іншої системи через 

електронну мережу, наприклад, банку (через систему «клієнт-банк»), біржі, 

державної установи для передачі звітності. 

Для досягнення сільськогосподарським підприємством поставлених цілей 

щодо процесу реалізації необхідною умовою є організація оперативної системи 

внутрішньогосподарського контролю, яка б мала змогу виконати такі завдання:  

– подання внутрішньої звітності особам, уповноваженим приймати управ-

лінські рішення, для її оптимального використання; 

– виявлення відхилень від планів, їх аналіз та відповідальність працівників, 

які призвели до цього;  

– формування первинної документації, її аналіз і рознесення за рахунками 

для уникнення фальсифікації;  

– контроль за ефективністю використання коштів підприємства;  

– внесення у фінансову звітність належної, правильно визначеної та класифі-

кованої інформації, яка повинна бути достовірно оцінена та зареєстрована;  

– об’єктивне подання інформації, яка міститься у фінансовій звітності по 

підприємству загалом.  

Висновки. Для формування облікової політики сільськогосподарських 

підприємств належить використовувати методичні положення з обліку доходів, 

витрат та результатів діяльності, які передбачені національними П(С)БО. 

Зважаючи на складність і трудомісткість обліку реалізації продукції, основ-

ним напрямом його вдосконалення є не просто спрощення, а обґрунтованіша 

побудова. Для ведення обліку потрібно використовувати уніфіковані форми 

первинних документів, а також передбачені типові форми реєстрів синтетичного та 

аналітичного обліку. Вважаємо за доцільне внести зміни до Методичних 

рекомендацій № 390 від 04.06.2009 року. 

Головним бухгалтерам сільськогосподарських підприємств на початку року 

необхідно складати графік документообороту, розробити інструкції щодо запов-

нення певного первинного документа у вигляді графіків, схем. Для організації 

документування потрібно застосовувати «Оперограму звіту про продаж сільсько-

господарської продукції». 

Комп’ютеризація бухгалтерського обліку суттєво підвищує якість обробки 

облікової інформації, а також змінює зміст та організацію праці облікового персо-

налу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, 

систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова 

праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення обліку. 

У сільськогосподарських підприємствах належить поліпшити ефективність 

внутрішньогосподарського контролю, оскільки він дає змогу оперативно впливати 
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на негативні явища у виробничому процесі. За допомогою контролю можна значно 

зменшити витрати на виробництво, знизити собівартість продукції [3]. 

Отже, втілення в життя зазначених напрямів вдосконалення первинного, 

аналітичного та синтетичного обліку реалізації сільськогосподарської продукції 

допоможе скоротити витрати облікового часу, точніше обліковувати витрати та 

доходи і ретельніше визначати фінансовий результат від реалізації продукції. 
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Андрушко Р., Лиса О., Мирончук З. Актуальні питання обліку та 

контролю реалізації продукції у сільськогосподарських підприємствах 

Окреслено сучасні проблеми обліку та контролю реалізації продукції у 

сільськогосподарських підприємствах. Визначено основні шляхи оптимізації обліку 

реалізації продукції, що сприятиме удосконаленню управління та поліпшенню якості 

економічної інформації. 

Ключові слова: реалізація продукції, доходи, витрати, організація обліку, 

сільськогосподарські підприємства, внутрішньогосподарський контроль. 

 



                                                                                                                                                                                                                    

102 
 

 

Andrushko R., Lysa O., Myronchuk Z. Current issues of accounting and control 

of sales of agricultural enterprises 

Outlined the current problems of accounting and control of sales of agricultural 

enterprises. Basic ways to optimize account sales, which will help improve the 

management and improve the quality of economic information. 

Key words: sales, income, expenses, organization of accounting, agricultural 

enterprises, internal control. 

 

Андрушко Р., Лыса О., Мырончук З. Актуальные вопросы учета и 

контроля реализации продукции в сельскохозяйственных предприятиях 

Указаны современные проблемы учета и контроля реализации продукции в 

сельскохозяйственных предприятиях. Определены основные пути оптимизации 

учета реализации продукции, что будет способствовать совершенствованию управ-

ления и улучшению качества экономической информации. 

Ключевые слова: реализация продукции, доходы, расходы, организация 

учета, сельскохозяйственные предприятия, внутрихозяйственный контроль. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В. Хомка, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Управління наявними активами підприємства, 

зобов’язаннями вимагає використання методів обліку, які характеризують його 

майновий стан, фінансову звітність. Таким ефективним методом є інвентаризація. 

Якісно проведена інвентаризація – важливий інструмент в управлінні підприєм-

ством, оскільки дає змогу встановити достовірність даних бухгалтерського обліку, 

що посилює його значення, а отже, й вагомість. Інвентаризація як об’єкт обліку і 

контролю потребує наукових досліджень у сучасних умовах розвитку економіки 

України, за нових норм законодавства, які регламентують облік, запровадження 

міжнародних стандартів обліку. Для аграрних підприємств на сьогодні питання 

методики інвентаризаційного процесу є актуальним, виходячи зі специфічних умов 

господарювання, змін права власності, податкового законодавства, 

Українські аграрні підприємства останніми роками проводять динамічну 

зовнішньоекономічну діяльність, що вимагає приведення національних стандартів 

обліку та фінансової звітності у відповідність до міжнародних. Їх достовірність 

підтверджуються аудиторськими висновками, де важливе місце займає інвентари-

заційний процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження з питань 

організації та проведення інвентаризації  проводили В. Пархоменко, С. Олійник, 

В. Чудовець, Р. Сагайдак, Н. Дорош, Л. Сук, Ф. Бутинець, Я. Соколов, М. Дем’яне-
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нко, А. Крівченкова, Л. Коритник та ін. Зокрема В. Пархоменко [6] вказує на 

особливості інвентаризації окремих активів підприємства; С. Олійник [5] висвіт-лює 

сутність інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку, показує її зміст, 

місце і роль у формуванні достовірності фінансової звітності; В. Чудовець [12] 

конкретизував перелік об’єктів інвентаризації в сільськогосподарських підприєм-

ствах як важливу передумову для створення ефективної методики її проведення; 

Р. Сагайдак [11] вивчав проблеми організації та шляхи удосконалення інвентаризації 

землі у сільськогосподарських підприємствах.  

Наукові дослідження інвентаризації актуальні в питаннях адаптації змін 

нормативно-правової бази України, використання її  на підприємствах різних форм 

власності, податкових аспектів її відображення. 

Постановка завдання. Нашою метою були вивчення основних проблем в 

організації якісного інвентаризаційного процесу в сільськогосподарських підприєм-

ствах, розробка рекомендацій щодо покращання нормативного та документального 

його забеспечення, приведення порядку відображення результатів інвентаризації в 

бухгалтерському обліку до вимог податкового законодавства, міжнародних стандар-

тів обліку. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з п. 145.6 ст. 145 Господарського 

кодексу України [1] та статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. [2] для отримання 

реальної інформації про відповідність даних бухгалтерського обліку фінансовій 

звітності підприємства проводять інвентаризацію активів і пасивів, що дає змогу 

перевірити і документально  оформити їх наявність і стан, а також провести оцінку.  

Для проведення інвентаризації та відображенні її результатів в  обліку і фінансовій 

звітності підприємства до 2015 року керувалися Інструкцією з інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 

11.08.94 р. № 69 зі змінами і доповненнями [4].  

З 01.01.2015 р. вступило в дію нове положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань [8]. Розглянемо ті зміни, які вносить нове положення до порядку 

проведення інвентаризації. Доцільно проаналізувати реальність змін, окреслити їх 

використання в бухгалтерському обліку. Відповідно до п. 7 розділу I [8] інвента-

ризацію обов’язково проводять:  

– наприкінці року перед складанням балансу; 

– у разі передачі та приватизації державного майна, здачі в оренду, реорга-

нізацій, в інших випадках, визначених законодавством;  

– у разі прийняття нових матеріально відповідальних осіб, зміни керівника 

бригади, якщо змінилася понад половина бригади, за вимогою одного з членів 

колективу, за бригадної матеріальної відповідальності; 

– у разі відкриття кримінальної справи за фактом крадіжки, виявлення фактів 

псування майна, зловживань з боку матеріально відповідальних осіб; 

– за рішенням суду, інших державних органів, які мають законне право на  її 

проведення ; 

– у разі природних катаклізмів; 
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– у разі ліквідації підприємства;  

– з дня переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності;  

– за інших законних підстав. 

Новаціями нового положення є обов’язкова інвентаризація перед запровад-

женнями складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, пункт про 

інші випадки, передбачені законодавством, деякі статті уточнено й конкретизовано.  

Мета інвентаризації згідно з положенням № 879 залишилася незмінною: 

забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

підприємства. Завдання інвентаризації активів і зобов’язань викладено практично у 

формулюванні положення № 69: перевірка і документальне підтвердження наявності 

активів та зобов’язань, їх стану та оцінка. 

Положення № 879 [8], як недолік, не вказало форми документів щодо оформ-

лення результатів інвентаризації, запропоновано інвентаризаційні описи, акти інвен-

таризації, звіряльні відомості заповнювати відповідно до вимог, установлених 

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, 

для первинних документів з урахуванням обов’язкових реквізитів та вимог, 

передбачених цим Положенням. Інвентаризаційні  документи можуть бути заповнені 

вручну і з використанням комп’ютерної техніки. Це дає змогу підприємствам скла-

дати інвентаризаційні документи на свій розсуд із власним обсягом реквізитів 

(основне – дотримуватися вимог до оформлення первинних документів) або надалі 

користуватися скасованими формами [9]. 

У Положенні № 879 відображення результатів інвентаризації в обліку 

відповідає нормам П(С)БО та іншим нормативно-правовим актам бухгалтерського 

обліку. Аналіз вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань № 879 

показує на переваги і недоліки нововведень. Керівництву підприємств починаючи з 

01.01.2015 р. потрібно врахувати зміни нормативно-правового забезпечення 

проведення інвентаризації, зокрема обсягів, строків, періодичності проведення 

необов’язкової та річної інвентаризації. Для підвищення ефективності проведення 

інвентаризації бажано до складу інвентаризаційної комісії ввести представників 

аудиторських фірм. Недоліком є відсутність типових форм документів для 

відображення результатів інвентаризації. Положення № 879 детально виписує 

порядок інвентаризаційного процесу, що допомагає керівництву підприємств 

проводити необхідні інструктажі з головами та членами інвентаризаційних комісій, 

матеріально відповідальними особами. 

Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку 

зазвичай не викликає значних труднощів у бухгалтерів. На допомогу приходять 

типовий план рахунків та Інструкція № 879. Відображення таких результатів у 

податковому обліку є досить проблематичним. У разі нестачі виникає потреба в 

розрахунку збитків, що підлягають відшкодуванню. Зокрема в Постанові Кабінету 

Міністрів України № 116 [10] чітко не вирішені такі питання: яким є період індексу 

інфляції для застосування, чи узгоджуються об’єкти оподаткування податком на 

прибуток і на додану вартість з вимогами Податкового кодексу України [7]; як 

розділити частини відшкодування збитку, що належать підприємству, та пере-
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рахування до бюджету і як назвати ту частину, яка належить бюджету: податком, 

внеском, збором. 

Практично не досліджено податкових наслідків інвентаризаційних розра-

хунків: обґрунтування статусу інвентаризації як контрольного заходу власників під-

приємства; оцінка об’єктів нестач, лишків цінностей; уточнення кореспонденції 

рахунків за результатами інвентаризації; розрахунок втрат від нестач оборотних та 

необоротних активів; законність застосування формули нестач згідно з Постановою 

№ 116 відносно визначення сум податків; відображення результатів інвентаризації в 

податковому обліку. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

(далі – Закон № 996) [2] зобов’язує кожне підприємство за результатами фінансового 

року провести інвентаризацію активів та зобов’язань. Виходячи з того, що необхід-

ність інвентаризації запроваджена саме законом, адміністрація підприємства покла-

дає її проведення на бухгалтерську службу. Такий підхід до інвентаризації свідчить 

про формальне ставлення власника до її проведення. За аудиторськими спо-

стереженнями, і процедури, і результати інвентаризації на багатьох підприємствах 

залишаються переважно формальними та не відображують реальних показників 

стану активів і зобов’язань. Багато підприємств приватного сектору економіки не 

проводять інвентаризації навіть формально. Причини такої ситуації, на наш погляд, 

такі: адміністрація підприємства не бачить в інвентаризаціях необхідності, дові-

ряючи даним бухгалтерського обліку, економить певну суму коштів.  

Підприємства приватного та корпоративного секторів економіки потребують 

лише рекомендацій щодо інвентаризації майна. Відповідно до п. 1 ст. 319 Цивільного 

кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на 

власний розсуд. Згідно з п. 6 ст. 319 ЦКУ держава не втручається у зміну власником 

права власності. Отже, рішення про необхідність та порядок перевірки майна, у тому 

числі через інвентаризацію, має право приймати лише власник або керівництво 

господарюючого суб’єкта [13]. 

Інвентаризація в Україні згідно із законодавством вважається одним з 

елементів методу бухгалтерського обліку. Так стверджують посібники з бухгалтер-

ського обліку, цей принцип закріплений також у ст. 10 Закону № 996. У сучасних 

умовах господарювання такий підхід не відповідає базовим принципам ринкової 

економіки – самостійності ведення бізнесу суб’єктом господарювання і відпові-

дальності за результати його здійснення. Держава вже не опікується збереженням 

активів приватного та корпоративного секторів економіки. Це є прерогативою 

власників або керівництва підприємства, що закріплено у відповідних статтях ЦКУ. 

Потрібно переглянути принцип обов’язковості інвентаризації для під-

приємств усіх форм власності – державного, комунального, приватного та корпо-

ративного секторів економіки. Відповідно в законодавчому порядку слід закріпити 

принцип добровільності інвентаризації та покласти відповідальність за її проведення 

(непроведення) на власників або адміністрацію підприємства, у тому числі державу 

– органи державної влади (для державної форми власності) та місцеві громади – 

органи місцевої влади (для комунальної форми власності). 
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За таких умов інвентаризація стає формою контролю адміністрації підпри-

ємства, а не методом обліку, а отже, втрачає функції бухгалтерського обліку. У 

сучасних умовах зазначена функція контролю переміщується з бухгалтерського 

рівня на управлінський рівень підприємства. Вона набуває статусу управлінської 

функції власника або керівника підприємства. Виходячи з таких позицій, 

інвентаризація втрачає статус обов’язкового елемента методу бухгалтерського 

обліку. Сучасна практика великих і середніх підприємств свідчить про те, що 

інвентаризацію організовують, як правило, спеціально уповноважені підрозділи 

підприємства – служби контролю, внутрішнього аудиту тощо. У компаніях з 

холдинговою структурою управління прерогатива контролю й інвентаризацій 

належить спеціальній службі головного офісу або раді директорів чи аудиторському 

комітету. За такого підходу бухгалтерія виконує лише функцію постачальника 

облікової інформації інвентаризаційним комісіям про залишки активів та зобо-

в’язань. 

Останнім часом активно обговорюють тему проведення інвентаризації на 

вимогу державних контролюючих органів. Міністерство фінансів, відповідаючи на 

запитання про те, чи зобов’язане підприємство вводити до складу інвентаризаційної 

комісії податкового інспектора, зазначило у листі від 02.12.2009 р. № 31-21020: 

«Інструкція № 69 не містить вимог щодо включення до складу комісії осіб інших, 

ніж зазначені у пп. 11.1, 11.2 цієї інструкції. Разом з тим відсутня також норма щодо 

заборони для керівників підприємств проводити інвентаризацію у присутності пред-

ставників контролюючих органів» [4]. 

У результаті внесених до п. 3 Інструкції № 69 змін наказом Мінфіну від 

08.09.2011 р. № 1116 доповнено перелік обов’язкових випадків проведення 

інвентаризації: за рішенням суду або на підставі належним чином оформленого доку-

мента органу, який відповідно до закону має право вимагати такої інвентаризації. 

При цьому чітко визначено, що інвентаризацію слід проводити у строк, зазначений 

у належно оформленому документі відповідного органу. Посадові особи державного 

органу тепер можуть бути присутні під час проведення інвентаризації (абз. 2 п. 11.1 

Інструкції № 69).  

Право представників державних органів на проведення інвентаризацій 

ґрунтується на нормах таких законодавчих актів: державна податкова служба – 

пп. 20.1.5 ПКУ; державна фінансова інспекція – п. 4 ст. 10 Закону України «Про 

державну контрольно-ревізійну службу»; поліція – п. 24 ст. 10 Закону України «Про 

міліцію». 

Отже, в зазначених законодавчих актах вже сьогодні де-юре визнано необо-

в’язковість інвентаризації в усіх випадках і не для всіх підприємств. Режиму 

обов’язковості вимагають окремі законодавчі акти, лише в окремих випадках і для 

окремих груп питань контролю господарської діяльності підприємств. Тому 

пропонуємо внести зміни до Закону № 996 та Інструкції № 879 щодо обов’язковості 

інвентаризацій. 

Неврегульованим у ПКУ залишається порядок обліку ПДВ за операціями ви-

явлених надлишків та нестач товарно-матеріальних цінностей. Пропонуємо внести 

зміни з цього питання до норм ПКУ, а у фінансовому обліку дотримуватися ПС(БО). 
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Доцільно норми природних втрат залишити лише за матеріальними ціннос-

тями, які зменшують вагу внаслідок всихання. За іншими господарськими фактами, 

що спричиняють виникнення природних втрат, слід відмовитися від нормування. 

Такі товарні втрати потрібно списувати за рахунок осіб, котрі їх допустили, або на 

фінансові результати. 

Податковий кодекс України не встановлює прямої норми щодо визнання 

доходу або витрат з операцій зарахування пересортиці активів. Проте, виходячи з 

вимог п. 135.5.14 ПКУ, на суму надлишку слід визнати дохід як інший дохід. 

Норми природних втрат можна застосовувати лише у разі проведення 

інвентаризації для виявлення фактичних нестач і після покриття нестач за рахунок 

надлишків із пересортиці. Якщо після зарахування надлишків із пересортиці 

виявилася нестача цінностей, то норми природних втрат слід використовувати тільки 

до цінностей, щодо яких встановлена нестача. Вичерпний перелік нормативно-

правових актів щодо норм природних втрат викладено у листі Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції від 19.09.2003 р. № 83-22/605. 

Виявлені під час інвентаризації наднормативні нестачі запасів визнаються 

витратами звітного періоду з відображенням їх фактичної собівартості (з урахуван-

ням транспортно-заготівельних витрат) за дебетом субрахунка 947 «Нестачі і втрати 

від псування цінностей». При цьому списання з балансу відповідних запасів відобра-

жають за кредитом відповідних рахунків класу 2 «Запаси». Якщо облік запасів 

ведуть за цінами продажу, то списанню підлягає також відповідна сума торговельної 

націнки, яка за розрахунком належить до вартості запасів, що виявилися у нестачі.  

Одночасно суми нестач і втрат від псування цінностей понад норми 

природних втрат до прийняття рішення про конкретних винних осіб відображають 

на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування 

цінностей». Якщо винні особи не встановлені, суми списаних цінностей обліковують 

на позабалансовому субрахунку 072 не більше від строку позовної давності (3 роки) 

з моменту встановлення факту нестачі. 

Балансова вартість, яка є складовою формули визначення розміру збитків, є 

нічим іншим, як первісною вартістю за вирахуванням амортизації необоротних 

активів. Виникає потреба внести правки до Постанови № 116 [10] щодо заміни 

поняття «балансова вартість» на термін «первісна вартість». Пропонуємо викласти 

п. 2 Постанови № 116 у такій редакції: «Розмір збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей визначається за балансовою вартістю 

таких цінностей (первісна вартість за вирахуванням амортизаційних відрахувань), 

але не менше ніж 50 % балансової вартості на момент встановлення такого факту з 

урахуванням індексів інфляції, які визначає щомісяця Держкомстат, відповідного 

розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за такою формулою: 

Р3 = (Пв - А) • Іінф + ПДВ + Аі6] • 2 + Вп + Вр, 

де Р3 – розмір збитків, грн; 

Пв – первісна вартість матеріальних цінностей, грн; 

А – амортизаційні відрахування з дати початку експлуатації, грн». [10].  
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Ця формула може були записана і так: Р3 = (Бв + Іінф+ ПДВ + А36) • 2 + Вп + 

Вр, оскільки балансова вартість для необоротних активів – це первісна вартість мінус 

сума зносу; для ТМЦ – первісна вартість відповідно до П(С)БО 9. 

Визначений за нормами Постанови № 116 розмір збитку пред’являється для 

відшкодування винній особі, яка має його погасити. Проте така особа може не 

погодитися з визначеним розміром. Остаточна сума збитку, яку має відшкодувати 

винна особа, визначається рішенням суду чи у погодженому з винною особою наказі 

керівника підприємства.  

Відповідно до п. 10 Постанови № 116 зі стягнутої суми збитку насамперед 

відшкодовують завдані підприємству збитки (вартість втрачених цінностей + ПДВ + 

акцизний податок (якщо викрадено або знищено підакцизні товари) + фактичні 

витрати підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріаль-

них цінностей та вартості робіт з їх відновлення, якщо такі виникають), а залишок 

перераховують до держбюджету.  

Отже, відповідно до зазначеної постанови збиток визначають у більшому 

розмірі, ніж завдано підприємству, і підприємство має залишити собі лише те, що 

йому належить. 

Невизначеним у Постанові № 116 є порядок перерахування частки, що 

належить державному бюджету, за умов часткового погашення винною особою. На 

наш погляд, можливі два варіанти: 

а)  насамперед погашають збиток підприємства. Лише після повного пога-

шення збитку підприємства і надходження інших частин погашення кошти перера-

ховують до держбюджету [3];  

б)  кошти, що надійшли, розподіляють пропорційно на користь підприєм-

ства та бюджету. 

Дослідження практики інвентаризаційного процесу в сільськогосподарських 

підприємствах показує суттєві недоліки в його організації. На сьогодні відсутнє 

належне нормативно-правове, документальне і методичне забезпечення, що враху-

вало б специфіку сільського господарства. 

На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [2] інвентаризацію активів та 

зобов’язань в сільськогосподарських підприємствах проводять перед складанням 

річної звітності. Аналіз методики її проведення виявив низку суттєвих недоліків, а 

саме: відсутність інвентаризації власного капіталу, дебіторської та кредиторської 

заборгованості, земельних ділянок, активів, які обліковуються на позабалансових 

рахунках. У господарствах порушують терміни проведення інвентаризації мінераль-

них добрив, засобів захисту рослин, не проводять щомісячні інвентаризації залишків 

нафтопродуктів на складі та в баках транспортних засобів. 

Керівникам і головним бухгалтерам сільськогосподарських підприємств 

потрібно враховувати зміни нормативно-правового забезпечення проведення 

інвентаризації відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань № 879 [8], яке набуло чинності з 1.01.2015 року. 

Розмір матеріальних збитків, що підлягають відшкодуванню, повинен бути 

розрахований із застосуванням коефіцієнта кратності в межах Кі ≥ 2, де 



                                                                                                                                                                                                                    

109 
 

 

Кі – коефіцієнт кратності, визначається постановою Кабінету Міністрів України. 

Збільшення коефіцієнта кратності дасть змогу відшкодувати реально завдану мате-

ріальну шкоду підприємству. Ця пропозиція суттєво вплине на зменшення розкра-

дання майна на підприємствах. Індекси інфляції в розрахунку суми збитків слід 

застосовувати, виходячи з того, чи за цими об’єктами проводили переоцінку; якщо 

вартість майна переоцінювали, то враховують індекси за період, що починається від 

дати проведення такої переоцінки, якщо ні, то з дати придбання.  

Причини, які впливають на невідповідність фактичної наявності товарно-

матеріальних цінностей і зобов’язань підприємства даним бухгалтерського обліку, 

такі: 

а) природні чинники, які виникають у процесі зберігання сільськогоспо-

дарської продукції (вологість, температура), що призводить до усушки та псування 

продукції; 

б) у місцях зберігання товарно-матеріальних цінностей допускають 

порушення правил приймання, зберігання та видачі майна, не створені умови для 

зберігання цінностей (відсутня належна охорона, не встановлена огорожа склад-

ських приміщень, не встановлена охоронна сигналізація, не проводиться щорічна 

сертифікація вимірювальних приладів); 

в) керівництво підприємства, відділ кадрів, головні бухгалтери не приділяють 

належної уваги підбору матеріально відповідальних осіб, які без відповідної освіти, 

практики, досвіду не спроможні якісно вести складський облік, забезпечити 

зберігання матеріальних цінностей; 

г) порушення при прийманні цінностей, неякісний бухгалтерський та 

складський облік призводять до розбіжностей щодо заборгованості з дебіторами та 

кредиторами. Зобов’язання потребують постійного аналізу на предмет їх точності, 

вчасності розрахунків, юридичного супроводу. Зберігання продукції сільськогоспо-

дарського виробництва піддається певним втратам (усушка, мертві відходи, 

випаровування, крадіжки, втрачання якості), які не знаходять свого відображення в 

бухгалтерському обліку. Встановлення таких фактів можливе тільки в процесі 

інвентаризації, що відображено в інвентаризаційних документах і прийнятих 

відповідних рішеннях власників підприємств. 

Використання інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку дає 

змогу привести дані обліку в залежність від фактичних даних, виявлених інвента-

ризацією. 

Виявлені під час інвентаризації відхилення (лишки чи нестачі) досліджують 

на предмет правильності даних бухгалтерського обліку щодо залишків на рахунках, 

відповідності аналітичного та складського обліку. Важливо в процесі поточної 

інвентаризації перевірити виконання рішень власників підприємств щодо усунення 

недоліків, виявлених інвентаризацією за попередні роки. Інвентаризації підлягають 

об’єкти, які передані в оренду, перебувають на консервації, ремонті, а також майно, 

яке обліковується на позабалансовому обліку. Головна інвентаризаційна комісія 

повинна перевірити наявність судових справ щодо відшкодування матеріальних 

збитків підприємству, їх юридичний супровід, а також стан протермінованої 

дебіторської та кредиторської заборгованості. 
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За чинним законодавством відповідальність за проведення інвентаризацій на 

підприємстві несе його керівник, який своїм наказом створює інвентаризаційні 

комісії, визначає терміни проведення, перелік майна та зобов’язань, які підлягають 

інвентаризації. Важливим моментом є проведення з інвентаризаційними комісіями 

та всіма матеріально відповідальними особами інструктажу, заняття з питань мето-

дики проведення інвентаризації.  

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку – це процес 

перевірки фактичної наявності майна, зобов’язань. Використовуючи терміни 

«ревізія», «переоблік», значно звужуємо значення процесу. Особлива роль 

інвентаризації полягає в забезпеченні достовірності бухгалтерського обліку, її слід 

розглядати як засіб, за допомогою якого встановлюють все те, що неможливо 

врахувати в поточному обліку (нестачі, пересортиця, лишки товарно-матеріальних 

цінностей).  

Як зазначено, чинні законодавчо-нормативні акти не затвердили форми 

документів для оформлення інвентаризації. Інвентаризаційні описи, затверджені в 

різний час, не мають повного узгодження між собою, а інформація, наведена в них, 

подається несистематизовано. Тому вкрай важливе вдосконалення документування 

інвентаризаційного процесу, яке складається з: 

– виявлення недоліків в існуючих документах та об’єктивної потреби у 

створенні нових; 

– встановлення чітких вимог, яким повинен відповідати той чи інший 

документ відповідно до його призначення; 

– розробки форми документа та порядку його складання.  

Чинники, які впливають на якість інвентаризації: 

– власники використовують інвентаризацію як важливий елемент управ-

ління підприємством; 

– підбір членів інвентаризаційних комісій, які добросовісно виконують свої 

обов’язки щодо об’єктивного проведення інвентаризації; 

– контроль виконання, під яким розуміють постійний аналіз процесу і 

результатів роботи членів інвентаризаційних комісій. 

Важливим питанням удосконалення інвентаризації є розробка графіка її 

проведення на об’єктах з урахуванням особливостей i структури підприємства. 

Використання графіків дає змогу визначити об’єкти для першочергового проведення 

інвентаризацій, забезпечити чіткість i оперативність в інвентаризаційній роботі. 

Вдосконалення методики проведення інвентаризацій має спрямовуватися на 

підвищення їх якості, а для цього необхідно сконцентрувати увагу на: 

– раптовості інвентаризації, що не дасть змогу матеріально відповідальним 

особам приховувати можливі нестачі та лишки; 

– кваліфікованому доборі членів інвентаризаційної комісії, виходячи з того, 

що тим самим складом комісії двічі підряд не дозволяється проводити інвентари-

зацію у тієї самої матеріально відповідальної особи; 

– дотриманні послідовності процесу проведення інвентаризації: опломбу-

вання складів, приміщень та інших місць зберігання цінностей, що мають окремі 

входи i виходи, перевірка правильності роботи ваговимірювальних приладів, 
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одержання останніх звітів, узятих у матеріально відповідальних осіб, до підписок 

про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові й видаткові документи внесено 

до звіту i жодних документів не залишилося; 

– правильності підрахунку цінностей; 

– чіткому, без виправлень, оформленні документів інвентаризації з тим, щоб 

цінності були перелічені, зважені в порядку розміщення їх у складі i щоб запобігти 

можливості внесення до описів даних про фактичні залишки цінностей без їх 

перелічення; 

– проведенні інвентаризації в короткі строки для забезпечення своєчасного 

виявлення нестач i розкрадань. 

Висновки. Інвентаризацію як елемент бухгалтерського обліку потрібно роз-

глядати через її зміст, що передбачає низку господарсько-правових характеристик: 

проведення інвентаризації на підставі наказу по підприємству; робота інвента-

ризаційних комісій; відображення фактичного стану активів та пасивів підпри-

ємства; нормативно-правове регулювання; відображення та обробка документів 

інвентаризації; узагальнення та реалізація її результатів; прийняття рішень. У 

бухгалтерському обліку інвентаризація є невід’ємним елементом його методу. Вона 

дає змогу встановити правильність документування, інформації фінансової звітності, 

фактичну оцінку будь-якого об’єкта бухгалтерського обліку, записів на бухгалтер-

ських рахунках. Метою інвентаризації є  виявлення наявності та реальна оцінка стану 

об’єкта, що підлягає інвентаризації, виявлення порушень нормативних, облікових та 

інших характеристик, відповідно до яких він повинен функціонувати, їх правове 

регулювання. Таке формулювання мети суттєво розширює спектр завдань інвента-

ризації. Інвентаризацію в сільськогосподарських підприємствах проводять за необо-

ротними та оборотними активами, фінансовими зобов’язаннями, реальність яких 

визначається перевіркою або підтвердженням сальдо. Інші об’єкти бухгалтерського 

обліку – капітал, незавершене виробництво, резерви – не є об’єктами інвентаризації. 

Інвентаризаційну роботу здійснюють відповідно до таких принципів: всебічності, 

гласності, об’єктивності, оперативності, плановості, доцільності, раптовості, повно-

ти охоплення об’єктів, ефективності, економічності, точності, порівнянності, своє-

часності, безперервності. До спеціальних принципів слід віднести: оцінку резуль-

татів, юридичне значення результатів, дотримання матеріальної відповідальності, 

попередження порушень, обов’язковість документального відображення, виховний 

вплив. У методологічному плані інвентаризацію слід вивчати як процес, що характе-

ризується сукупністю взаємопов’язаних процедур, виконання яких є умовою для 

досягнення мети її проведення. Інвентаризаційну роботу можна поліпшити через 

дотримання методики її планування та проведення. Інвентаризаційна комісія несе 

юридичну відповідальність за якість інвентаризаційного процесу.  
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Хомка В. Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення проведення 

інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах  

Висвітлено процес інвентаризації, який проводять для забезпечення досто-

вірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. При інвентаризації 

виявляють фактичну наявність активів та перевіряють повноту відображення зобо-

в’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів. Через порів-

няння фактичної наявності активів із даними бухгалтерського обліку встановлюють 

лишки та нестачі. Інвентаризаційні комісії виявляють активи, які частково втратили 

свою первісну якість і споживчу властивість, застарілі, а також матеріальні та 

нематеріальні активи, які підприємства не використовують. 

Ключові слова: інвентаризація, активи, пасиви, недостача, лишки, природні 

втрати. 

 

Khomka V. Vital problems and the ways of improving the inventory process 

at agricultural enterprises      

Inventory is a process that is carried out to ensure the reliability of accounting and 

financial balance sheet. Inventory reveals the actual availability of assets and checks if the 

liabilities are fully reftected. It also verifies the means of goal oriented finances and future 
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expenses. By comparing the actual availability of assets with the accounting data inventory 

establishes surplus and shortage of finances available. Inventory commission shows assets 

that partially lost their initial quality and consumer properties and became obsolete as well 

as tangible and intangible assets that companies do not use. 

Key words: inventory, assets, liabilities, shortage, surplus, natural expenses. 

Хомка В. Актуальные проблемы и пути усовершенствования прове-

дения инвентаризации в сельскохозяйственных предприятиях 

Инвентаризация – это процесс, который проводится для обеспечения досто-

верных данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности. При инвентари-

зации выявляют фактическое наличие активов и проверяют полноту отображения 

обязательств, средств целевого финансирования, затрат будущих периодов. Путем 

сопоставления фактического наличия активов с данными бухгалтерского учета 

устанавливают излишки и недостачу. Инвентаризационные комиссии выявляют 

активы, которые частично потеряли свое первоначальное качество и потреби-

тельское свойство, устаревшие, а также материальные и нематериальные активы, 

которые предприятия не используют. 

Ключевые слова: инвентаризация, активы, пассивы, недостача, излишки, 

естественные потери. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЛУЗЕЙ І ПРОДУКТОВИХ 

КОМПЛЕКСІВ 
 

 

УДК 338.48:379.845(477.83) 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 

В ОКОЛИЦЯХ МІСТА ЛЬВОВА 

 

Я. Янишин, к. е. н.  

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан форм і методів організації сільського 

туризму в Україні вимагає активних кроків у напрямі вивчення прогресивного 

досвіду, виявлення тенденцій і проблем, розроблення заходів і програм його ефек-

тивного розвитку. 

Аналіз остатніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

проблем сільського зеленого туризму зробили такі відомі зарубіжні та вітчизняні 

вчені, як В. Биркович, В. Васильєв, О. Дмитрук, Ю. Зінько, М. Костриця, 

Т. Лужанська, С. Махлинець, М. Рутинський, Ю. Стадницький, М. Ткаченко, 

Л. Шульгіна та ін. Однак є ще чимало питань, які чекають на своїх дослідників. 

Постановка завдання. Ми ставили за мету визначити передумови для 

розвитку відпочинку на селі, зокрема в околицях міста Львова.  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні індустрія туризму є тією сферою 

послуг світового господарства, що найдинамічніше розвивається. Туристом вважа-

ють особу, яка відвідує іншу країну з будь-якою метою, крім професійної діяльності, 

оплачуваної в цій країні [5, c. 79].  

Зелений туризм – це туристська діяльність на території натуральних природ-

них ландшафтів з елементами благоустрою, де існують умови для короткочасного 

відпочинку (від 5–10 годин до 1–2 днів), збирання ягід та грибів, відпочинку на 

пляжах тощо [4, с. 15–16]. Отже, зелений і сільський туризм – це господарська 

діяльність у сфері туристичних послуг, яка передбачає, як мінімум, надання місця 

для проживання чи знаходження туриста на лоні природи, як-от у лісі, в горах, в селі 

тощо. На нашу думку, «зелений туризм» є ширшим поняттям, що у тому числі 

охоплює категорію «сільський зелений туризм». Єдина відмінність між сільським і 

зеленим туризмом полягає в тому, що зелений туризм не прив’язується до 

знаходження (проживання) туриста в селі.  

За економічним призначенням сільський зелений туризм спрямований на 

одночасне задоволення потреб двох груп громадян: споживачів-відпочивальників, 

які утворюють попит на туристичні послуги відповідного рівня, та власників 

агроосель, котрі задовольняють їх потреби. З огляду на взаємну зацікавленість і 

залежність цих суб’єктів туристичної діяльності між ними виникають економічні 

відносини у процесі становлення й розвитку сільського зеленого туризму як підпри-
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ємницької діяльності. Функції кожного з учасників туристичної діяльності та меха-

нізми їх взаємовпливу повинні бути узгодженими й збалансованими настільки, щоб 

відповідати інтересам і потребам кожного з них, функціонуючи при цьому відпо-

відно до вимог чинної нормативно-правової бази [2, c. 13–17].  

Обов’язковою передумовою успішного розвитку сільського зеленого туриз-

му є вміння суб’єктів підприємницької діяльності прогнозувати динаміку й тенденції 

на ринку цих послуг і забезпечувати необхідні умови щодо зростання попиту на них. 

Розвиток економічних відносин у процесі становлення сільського зеленого туризму 

належить розглядати як підпорядкованість суспільних потреб інтересам людей з 

врахуванням соціальних, організаційних, правових, управлінських та інших проце-

сів, за взаємодії яких досягали б синергетичного ефекту. 

Щоб уповні використати туристичний потенціал Львівщини, необхідно про-

водити регіональну політику, спрямовану на використання можливостей Львівської 

області як туристичного регіону, зокрема:  

1. Ініціювати збільшення обсягів та практик використання механізмів 

державно-приватного партнерства, у тому числі у формі концесій, для реалізації 

проектів з модернізації туристичної й транспортної інфраструктури, освоєння 

природних ресурсів (джерел мінеральних вод, лікувальних грязей), реконструкції, 

збереження та реставрації культурних пам’яток; розробити механізм надання 

туристичних об’єктів та природних ресурсів у довготривалу оренду за умов 

капітальної реставрації, належного утримання пам’яток архітектури, відкритого 

доступу до них, забезпечення умов збереження екології [1, с. 141]; 

2. Розробити й реалізувати регіональні і місцеві програми розвитку інвести-

ційної діяльності на територіях депресивних та гірських районів Львівської області, 

які володіють істотним туристично-рекреаційним потенціалом, спрямовані на замі-

щення державного бюджетного фінансування проектів розвитку їх економік (у тому 

числі з визначенням серед пріоритетних сфер інвестування туристично-рекреацій-

ного комплексу) через створення інвестиційних фондів, кластерів, інших об’єктів 

інвестиційної інфраструктури, залучення коштів іноземних інвесторів, трудових 

мігрантів. Для стимулювання залучення інвестицій у туристично-рекреаційну сферу 

гірських районів та депресивних селищ необхідно скористатися успішним 

зарубіжним досвідом;  

3. Розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку 

системи підготовки, перепідготовки  спеціалістів та підвищення кваліфікації кадрів 

у туристичній сфері, включаючи залучення іноземних спеціалістів та фахівців до 

навчального процесу, вишкіл «дефіцитних» фахівців на туристичному ринку (аніма-

торів, середнього та нижчого обслуговуючого персоналу для готелів та ресторанів 

тощо) [3, с. 12]. Сформувати мережу тренінгових і консультативних центрів на базі 

навчальних закладів та місцевих органів самоврядування для навчання й підвищення 

кваліфікації власників об’єктів сільського, зеленого, агро- та ремісничо-мистецького 

туризму; 

4. Ініціювати з боку регіональних і місцевих органів влади методичні інфор-

маційно-комунікаційних заходи, спрямовані на поширення серед місцевого насе-

лення, туристичних операторів та агентів, підприємств готельно-ресторанного бізне-
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су та санаторно-курортної справи, потенційних інвесторів позитивного європей-

ського та вітчизняного досвіду створення садиб зеленого туризму, туристичних 

кластерів, підвищення рівня завантажуваності закладів розміщування, освоєння 

природних (у тому числі лікувальних) ресурсів; 

5. Активізувати діяльність з популяризації можливостей і переваг туристич-

но-рекреаційного комплексу Львівської області через ширшу участь у регіональних, 

національних і міжнародних виставках, салонах, ярмарках, форумах представників 

туристичного бізнесу, готельно-ресторанного господарства, санаторно-курортних 

закладів, закладів культури та мистецтва, що сприятиме збільшенню потоку внут-

рішніх та іноземних туристів, залученню інвестиційних ресурсів для реалізації нових 

проектів у сфері туризму і рекреації на Львівщині. 

Для ефективної популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Львів-

ської області необхідно: 

– розробити програму та забезпечити фінансування створення уніфікованої 

мережі туристично-інформаційних центрів (з визначенням їх оптимальних організа-

ційно-правових форм, окресленням першочергових завдань їх функціонування, 

фінансуванням діяльності) в районах області, вздовж трас, на автостанціях, на 

вокзалах, пунктах перетину кордону, центральних площах населених пунктів, на 

територіях туристичних об’єктів; 

– представникам обласних/місцевих відділів та департаментів із розвитку 

туризму, рекреації та культури брати участь у всеукраїнських, обласних і 

міжнародних виставках, ярмарках, салонах консолідованим стендом Львівської 

області, рекламувати як окремі туристично-рекреаційні об’єкти, так і кластерні 

угруповання з надання туристичних послуг; 

– проводити активну сезонну рекламну кампанію на національному телеба-

ченні й телебаченні іноземних країн, спрямовану на промоцію зимового, літнього та 

культурного відпочинку, відпочинку для різних вікових груп, спеціалізованого 

туризму у Львівській області; 

– здійснювати активну промоцію нового туристичного бренду Львівщини, а, 

окрім того, розробити та просувати бренд «7 чудес Львівщини» в інформаційному 

просторі України та іноземних країн для реалізації окремих туристичних продуктів 

та реклами туристичних об’єктів, які мають культурну, історичну, архітектурну чи 

природну цінність; 

– регулярно оновлювати туристичну інформацію на туристичному порталі 

Львівської обласної державної адміністрації, складати, публікувати та поширювати 

календар туристичних і культурних подій у Львівській області (а не лише календар 

подій Львова). 

Отже, зважаючи на об’єктивні сприятливі передумови та окремі негативні 

аспекти розвитку туризму на Львівщині, пріоритетами державної регіональної 

політики мають стати покращання планування та ефективніше використання турис-

тично-рекреаційного та природно-ресурсного потенціалу території за допомогою: 

довгострокового комплексного науково обґрунтованого стратегічного програму-

вання та фінансування розвитку туризму і рекреації; рекламно-інформаційного та 

маркетингового забезпечення туристично-рекреаційної сфери у межах країни та за 
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кордоном; економічного стимулювання розвитку туризму та рекреації; реалізації 

механізмів державно-приватного партнерства та концесійних угод у сфері інфра-

структурних і туристичних проектів; поліпшення кадрового забезпечення розвитку 

туристичної галузі та готельного господарства, оптимізації загальної інфраструктури 

та інфраструктури туризму і культури; формування привабливого інвестиційного 

клімату для реалізації проектів у сфері туризму та рекреації. 

Висновки. Щоб в Україні стабільно розвивався зелений сільський туризм, 

необхідно соціально-економічні передумови, ініціативу, велике бажання багатьох 

ініціаторів цього руху, людський потенціал, який є на селі, поєднати з далекогляд-

ною політикою з боку держави щодо стимулювання розвитку відпочинку на селі. У 

сприянні розвитку цієї діяльності велику роль можуть відіграти органи місцевого 

самоврядування і місцеві державні адміністрації. Адже проблеми, які допомагає 

вирішувати сільський зелений туризм, входять в компетенцію цих органів: зайня-

тість і доходи населення, благоустрій сіл, сфера обслуговування.  

Розвиткові сфери відпочинку на селі сприятимуть наявні місцеві ресурси, 

активізація участі України в міжнародному поділі праці, залучення іноземних 

інвестицій у сільське господарство та приватизація об’єктів туристичної галузі . 
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Янишин Я. Особливості розвитку зеленого сільського туризму в 

околицях міста Львова 
Сільський зелений туризм позитивно впливає на відродження, збереження і 

розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спад-

щини, розширює канали реалізації продукції підсобного господарства селянина. 

Зелений туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення 

надходжень до бюджету. Розглядаються сприятливі передумови та окремі негативні 

аспекти розвитку туризму на Львівщині. Описано перспективи подальшого розвитку 

зеленого туризму на селі. 

Ключові слова: зелений туризм, сільський зелений туризм, мале підприєм-

ництво, підприємництво, сільська місцевість. 

 

Yanyshyn Ja. Features of green tourism in the suburban areas of the city Lviv 

Rural green tourism is carried out by positive influence on a revival, maintenances 

and development of native folk customs, trades, sights of history-kultura legacy. He also 
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extends dustings of realization of products of subsidiary economy of peasant. Green 

tourism is an important factor of stable dynamic increase in revenue. The article deals with 

favorable conditions and some negative aspects of tourism development in the Lviv region. 

The prospects of subsequent development of green tourism are given on a village. 

Key words: rural tourism, rural green tourism, small business, entrepreneurship, 

rural areas. 

 

Янишин Я. Особенности развития зеленого сельского туризма в окрест-

ностях города Львова 

Сельский зеленый туризм оказывает положительное влияние на возрожде-

ние, сохранение и развитие местных народных обычаев, промыслов, памятников 

историко-культурного наследия, расширяет каналы реализации продукции подсоб-

ного хозяйства крестьянина. Зеленый туризм выступает важным фактором стабиль-

ного динамического увеличения поступлений в бюджет. Рассматриваются благо-

приятные предпосылки и отдельные негативные аспекты развития туризма на 

Львовщине. Указаны перспективы дальнейшего развития зеленого туризма на селе.  

Ключевые слова: зеленый туризм, сельский зеленый туризм, малое пред-

принимательство, предпринимательство, сельская местность. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ОРГАНІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

М. Погорецький, ст. викладач, О. Брух, к. е. н., І. Бернацька, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Україна має дуже великий потенціал в аграрній 

сфері, на основі якого можна поліпшити інвестиційний клімат, налагодити зв’язки з 

іноземними партнерами, а отже, зміцнити позиції нашої держави на європейській та 

світовій арені. Однією з важливих складових українського аграрного ринку є 

органічний ринок, за рахунок якого можна суттєво збільшити обсяги виробництва та 

експорту аграрної продукції. Але сьогодні низка чинників стримує його розвиток. 

Найважливіший з-поміж них – відсутність ефективної інфраструктури. Тому 

виникає необхідність її вдосконалення, оскільки все більше споживачів як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках надають перевагу екологічно чистій 

продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан і проблеми розвитку ринку 

органічної продукції прямо чи опосередковано висвітлено у працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців, серед яких варто виокремити праці В. Артиша, О. Бородіної, 

В. Вовка, Т. Дудара, Є. Мілованова, П. Писаренка, П. Саблука, А. Вічевича, 

У. Кьостера, М. Пауля, Д. Претті, О. Яценка та ін. [2, с. 139]. Однак не до кінця опра-

цьовані питання, пов’язані з розвитком інфраструктури органічного ринку в нашій 

державі, тому окреслена тематика потребує подальшого наукового дослідження. 



                                                                                                                                                                                                                    

119 
 

 

Постановка завдання. Ми ставили за мету здійснити аналіз та оцінити 

тенденції розвитку органічного ринку України та його інфраструктури, а також 

розглянути міжнародні аспекти органічного виробництва і на основі цього запропо-

нувати напрями розвитку у цій сфері.  

Виклад основного матеріалу. Україна має хороші умови для розвитку 

органічного виробництва з огляду на зростання зацікавленості міжнародних покуп-

ців, поступове підвищення рівня обізнаності населення щодо органічних продуктів 

та наявність активних представників органічного сектору. Сьогодні в нашій державі 

працює близько 200 органічних операторів (виробників, переробників, трейдерів). 

Відповідно до переліку, затвердженого Комісією Європейського Союзу у Постанові 

ЄС №508/2012 від 20 червня 2012 року, 13 акредитованих сертифікаційних органів 

мають право працювати в Україні. Серед них є один український сертифікаційний 

орган «Органік стандарт», який є лідером органічної сертифікації в Україні [6, с. 12]. 

Для вітчизняного споживача важливим показником придбання продукції є її 

ціна. Тому у табл. 1 порівняємо ціни на традиційну та органічну продукцію у 2016 

році. 

Таблиця 1 

Середні  ціни на органічну й традиційну аграрну продукцію 

в Україні за 2016 рік 

Продукція 
Ціна на продукцію, грн/кг Органічна до 

традиційної, % традиційну органічну 

Яйця курячі, 10 шт. 35,0 47,1 134,5 

Молоко, 1 л 10,0 21,5 у 2 рази 

Свинина 90,0 175,4 194,9 

Картопля 5,1 20,8 у 4 рази 

Борошно пшеничне 10,1 25,8 у 2,5 раза 

Соняшникова олія, 1 л 30,2 68,9 у 2 рази 

Гречана крупа 30,7 62,1 у 2 рази 

Сало 65,6 85,3 130,0 

Цукор-пісок 13,2 102,5 у 8 разів 

Джерело: розраховано за цінами у роздрібних магазинах. 

Як бачимо, органічна продукція порівняно з традиційною є дорожчою в 

окремих випадках у 2–8 разів, а отже, малодоступною пересічному покупцю. 

Особливістю ринку органічної продукції є постійне зростання попиту та 

збільшення ціни на 20–50 % на відміну від традиційного ринку. Так, серед країн 

Європи можна виділити таких лідерів за середніми витратами на споживання 

органічної продукції в розрахунку на душу населення, як Швейцарія (103 євро), 

Швеція (47 євро), Німеччина (38 євро), Франція та Великобританія (27 євро), Італія 

(24 євро) [5]. Споживачі цих країн віддають перевагу купівлі органічної продукції у 

спеціалізованих магазинах і звичайних супермаркетах. 

Основні європейські канали збуту для органічної продукції – це мережа 

роздрібної торгівлі (70 %); прямі продажі з підприємств і продажі через ринки, які 

забезпечують приблизно 15 % збуту; продажі через спеціалізовані магазини, 



                                                                                                                                                                                                                    

120 
 

 

ресторани та інші заклади громадського харчування – до 15 %. Покупці в середньому 

переплачують за органічні продукти 40–60 % [4, с. 18]. 

Збут органічної продукції в Україні відбувається незначними темпами, але ця 

тенденція постійно зростає. Тому українські товаровиробники мають об’єднуватися 

з переробними підприємствами, закладами громадського харчування та іншими 

установами для розширення виробництва, а відповідно й збуту. 

Наведемо основні показники розвитку органічного аграрного виробництва в 

Україні та провідних країнах світу у 2016 році (табл. 2). 

Таблиця 2 

Основні дані органічного виробництва в провідних країнах світу 

та Україні за 2016 рік 

Країна 

Площа земель, 

зайнятих під 

органічне 

виробництво, га 

Кількість 

органічних 

ферм, од. 

Збут 

органічної 

продукції 

Частка органіч-

них продуктів у 

загальному 

споживанні, % 

Швейцарія 123000 6060 1738 млн євро 6,0 

Німеччина 1015626 22506 660 млн євро 3,8 

Нідерланди 55182 1672 881 млн євро 2,0 

Франція 975141 23135 375 млн євро 2,3 

Польща 609412 23430 120 млн євро 2,2 

США 3600000 9140 29,2 млрд дол. 4,2 

Канада 841216 3718 3,7 млрд дол. 1,7 

Україна 409345 183 14,5 млн євро 1,1 

Джерело: [6, с. 26, 32, 40, 48, 66, 88, 96]. 

Як бачимо, Україна має значну кількість земель, зайнятих під органічним 

виробництвом, але поки що не може бути конкурентоспроможною щодо провідних 

держав світу за іншими показниками. 

Згідно з даними Федерації органічного руху України, у 2007 році обсяг ринку 

становив близько 500 тис. євро. Уже у 2016 році цей показник виріс до 14,5 млн євро, 

або у 29 разів. Близько 200 органічних сільгоспвиробників, обробляють понад 

400 тис. га сільcькогосподарських земель. Тож частка сертифікованих органічних 

площ в Україні становить 0,9 % від загального обсягу усіх сільськогосподарських 

угідь [1, с. 52]. 

Україна вже стала лідером у східноєвропейському регіоні за сертифікованою 

площею органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, 

зернобобових та олійних культур. Українського фермера часто зупиняє нерозуміння, 

куди можна продати органічну продукцію. Найкращий шлях для тих, хто хоче 

вирощувати і продавати органіку, – це коли інвестор контрактує, тобто замовляє 

заздалегідь, на майбутній рік урожай фермера. Такі приклади є найпривабливішими 

для обох сторін – і трей-дера, і фермера. Це роблять деякі великі українські роздрібні 

мережі, які викладають органіку, органічну продукцію на своїх полицях. Вони 

знаходять фермера і контрактують у нього урожай – або інвестують, або замовляють, 

або попередньо оплачують [3, с. 39]. 
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У світі спостерігаємо стійке зростання попиту на органічну продукцію. За 

оцінками швейцарських експертів, світовий ринок органічної продукції та органіч-

ного бізнесу становить близько 90 млрд доларів. Екологічним виробництвом 

продукції займаються понад 2 млн господарств. Порівняно з 1999 роком у 2016 році 

площі земель, відведених під органічне сільське господарство, у світі збільшилися 

більше, ніж утричі [5]. 

Висновки. Органічний ринок в Україні має дуже великий потенціал, але його 

розвиток стримує неналежний стан інфраструктури. Тому перед виробниками і 

споживачами органічної продукції, а також перед державою стоїть низка завдань, які 

необхідно виконати у стислі строки. Споживачі мають чітко зрозуміти, що органічна 

продукція є кориснішою й поживнішою, ніж традиційна, а тому мусять підтримувати 

вітчизняних органічних товаровиробників. Виробники повинні працювати якісно, 

забезпечуючи широкий асортимент продукції та позиціонуючи її на ринку. Мають 

працювати на те, щоб зменшити вартість продукції та поліпшувати її якість.  

Держава виконує провідну роль у розвитку інфраструктури органічного 

ринку. Вона зобов’язана удосконалити законодавство щодо розвитку органічного 

ринку та його інфраструктури, має працювати на розвиток співпраці вітчизняних і 

зарубіжних органічних виробників. Завдання держави в цьому процесі полягає ще й 

в наданні органічним товаровиробникам значних субсидій, що дасть змогу зменшити 

вартість органічної продукції та зробить її доступнішою для кінцевого споживача. 

Залучення іноземних інвесторів в аграрний органічний сектор України допоможе 

збільшити обсяги експорту, зробити українських товаровиробників конкурентоспро-

можнішими у світі. Це у свою чергу сприятиме збільшенню ВВП та зміцненню 

національної валюти. 
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Погорецький М., Брух О., Бернацька І. Стан і перспективи розвитку 

інфраструктури органічного ринку України 

Здійснено аналіз розвитку органічного ринку України та його інфраструк-

тури. Проаналізовано основні тенденції розвитку світового органічного ринку та 
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його інфраструктури. Запропоновані основні шляхи розвитку інфраструктури орга-

нічного ринку України. Визначено основні завдання держави у цьому процесі. 

Ключові слова: органічне виробництво, органічний ринок, інфраструктура, 

держава, виробники, споживачі. 

 

Pohoretskyy M. Bruch O. Bernatska I. State and prospects of infrastructure 

development of the organic market of Ukraine 

The organic market of Ukraine and its infrastructure was analised. The basic trends 

of the global organic market and its infrastructure was analised too. The basic ways of 

developing organic market infrastructure in Ukraine was proposed. The main task of the 

state in this process was determined . 

Key words: organic farming, organic market, infrastructure, government, 

producers, consumers. 

 

Погорецкий М., Брух А., Бернацкая И. Состояние и перспективы 

развития инфраструктуры органического рынка Украины 

Осуществлен анализ развития органического рынка Украины и его инфра-

структуры. Проанализированы основные тенденции развития мирового органичес-

кого рынка и его инфраструктуры. Предложены основные пути развития инфра-

структуры органического рынка Украины. Определены основные задачи государ-

ства в этом процессе. 

Ключевые слова: органическое производство, органический рынок, инфра-

структура, государство, производители, потребители. 
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Постановка проблеми. Оптимізація кормової бази тісно пов’язана з 

виробництвом і використанням комбікормів. Інтенсивний розвиток тваринництва 

можливий за умови, коли все або майже все зерно, яке використовують для потреб 

тварин, згодовують у переробленому вигляді. Комбікорми на відміну від інших 

сипучих кормів становлять суміш різних за своїми хімічними і фізіологічними влас-

тивостями подрібнених компонентів рослинного, тваринного і мінерального поход-

ження. Складена за науково обґрунтованими рецептами, вона передбачає найбільш 

доцільну сукупність компонентів, за яких найкраще використовуються поживні ре-

човини. Сучасні рецепти комбікормів дають змогу балансувати раціони великої 

рогатої худоби, свиней і птиці за 20–30 показниками поживності. За повнішого задо-

волення потреб тварин у життєво важливих елементах поживності продуктивність їх 

зростає на 15–20 % порівняно з використанням простих зернових сумішок [1]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням технології виробни-

цтва і використання кормів, їх класифікації за походженням, поживністю та значу-

щістю приділено значну увагу у багатьох працях А. Бабича, М. Карпуся, О. Коза-

ченко, В. Перегуди, П. Саблука, М. Таранова, В. Чумаченка та інших учених у сфері 

кормовиробництва та годівлі сільськогосподарських тварин і птиці.  

Постановка завдання. Комбікормова галузь характеризується масштабами 

виробництва і виготовляє продукцію, яка відіграє провідну роль у розвитку тварин-

ництва. Тому розвиток комбікормового виробництва є дуже актуальним. Метою 

нашого дослідження було вивчення сучасного стану комбікормового виробництва, 

чинників підвищення ефективності виробництва кормів, змін на ринку виробництва 

комбікормів, прогнозування розвитку комбікормового виробництва в сучасних 

умовах. Виробництво комбікормів на сучасному етапі зосереджено на підприєм-

ствах, що входять до складу великих агрохолдингів і мають власні тваринницькі 

комплекси, які забезпечують їм стабільний збут. Технічний стан комбікормових 

підприємств не можна вважати задовільним через фінансові труднощі як у галузі 

загалом, так і самих цих підприємств та машинобудівних заводів, через відсутність 

економічно обґрунтованих механізмів його покращання.  

Виклад основного матеріалу. Станом на 1990 рік комбікормова промис-

ловість майже повністю забезпечувала кормами тваринництво і птахівництво. Лише 

на міжгосподарській основі працювало понад 450 комбікормових заводів, що не 

тільки подрібнювали зерно, а й збагачували його комбікормовими домішками. 

Недооцінка економічної ролі комбікормової промисловості в АПК призвела до 

руйнації потужностей цієї галузі. Це відразу позначилося на ефективності госпо-

дарської діяльності підприємств АПК. Щоб забезпечити повноцінність кормів для 

різних вікових груп та видів тварин і достатню ціну, передусім потрібно відрод-

жувати комбікормову промисловість на базі сучасних технологій [2]. 

Виробництво комбікормів є проміжною ланкою виробничого ланцюга: 

постачальник сировини – переробник – споживач. Тому комбікормова промис-

ловість – одна з основ забезпечення населення м’ясною продукцією. Сьогодні 

особливо актуальними є дослідження і пошук шляхів підвищення економічної 

ефективності функціонування підприємств комбікормової промисловості. Зростає 

потреба у застосуванні комплексного підходу до формування нових мобільних 

невеликих та ефективних підприємств, що займаються виготовленням комбікормів. 

Розвиток комбікормової галузі – невід’ємна умова розвитку тваринництва. 

Підвищення ефективності є економічним наслідком процесу безперервного удоско-

налення факторів виробництва. Виходячи з того, що поєднання і взаємозв’язок 

основних складових, резервів, напрямів та чинників підвищення ефективності 

розвитку комбікормової промисловості можна вважати шляхами її зростання, 

зауважимо, що приросту кінцевих результатів виробництва належить досягати за 

рахунок збільшення основних його факторів та підвищення їх віддачі [3]. 

Найважливіше завдання розвитку галузі полягає у відновленні й удоскона-

ленні виробничо-господарських зв’язків та економічних відносин як із постачаль-

никами, так і зі споживачами комбікормів. На новий рівень має бути піднята еконо-

мічна інтегрованість усіх учасників виробничого ланцюжка, взаємна їх зацікав-
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леність в цілях створення умов для збільшення випуску кінцевої продукції. Саме на 

виконання цього завдання належить передусім націлити економічну стратегію 

розвитку ринку комбікормів. Розвиток виробництва кормів буде пропорційний 

зростанню потреб тваринництва. У сучасних умовах виробникам комбікормів необ-

хідно знаходити будь-які форми інтеграції з виробниками тваринницької продукції. 

Це пов’язано з тим, що левова частка споживаних у країні комбікормів припадає на 

сільське господарство. Забезпеченість високоякісними комбікормами багато в чому 

визначає рівень розвитку та економіку цього напряму, оскільки в структурі собівар-

тості тваринницької продукції вартість кормів сягає 65–75 %. Тому комбікормова 

галузь є важливою ланкою в розвитку агропро-мислового комплексу країни [4]. 

Економічна стратегія розвитку комбікормової промисловості будь-якого 

регіону повинна бути спрямована на вирішення питання розвитку виробництва для 

збільшення випуску кінцевої продукції. Кормовиробникам необхідно налагоджувати 

співпрацю з тваринницькими комплексами, адже годування комбікормами є для них 

економічно вигідним. Розробка стратегії розвитку підприємств має спиратися на 

економічну оцінку виробничої діяльності господарюючих суб’єктів. В умовах все-

зростаючого дефіциту ресурсів та збільшення їх вартості необхідно враховувати й 

ефект від їх вивільнення. Господарський механізм підприємств повинен розвиватися 

безперервно, плавно і без різких змін. Основи стратегії ефективного функціонування 

підприємств – галузі регулювання вартості комбікормів через підбір інгредієнтів; 

виробництво комбікормів, різних і за якістю, і за вартістю за рахунок розробки реце-

птури та різних обсягів виробництва [5]. Безпеку продуктів харчування гарантує 

дотримання технологічного регламенту на кожному етапі виробництва, контроль 

якості сировини та готової продукції, рівень кваліфікації персоналу та ін. 

Перспективною та незаповненою нішею для кормовиробництва залиша-

ються індивідуальні господарства населення. На сьогодні там усе ще вирощують 

значну кількість худоби, птиці та свиней на незбалансованих раціонах. Негативним 

фактором, що стримує розвиток цього ринку, є низька культура споживання комбі-

кормів. Тому популяризація знань щодо складання рецептур для різних груп тварин 

і птиці, розрахунку конверсії корму, скорочення термінів вирощування – одне з 

актуальних завдань, яке потрібно виконати найближчим часом.  

Висновки. Основою продовольчої безпеки є формування таких економічних 

механізмів, які б забезпечили сталий розвиток агропромислового комплексу. Сучас-

ний стан розвитку комбікормової промисловості вимагає переходу на вищий рівень 

виробництва, значного розширення асортименту і поліпшення якості продукції. 

Широке застосування повинні знайти і нові технологічні процеси, спрямовані на 

поглиблену переробку сировини у виробництві кормів.  
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Іваницький І., Пасічник Т. Формування ринку комбікормів 

Розглянуто стан і проблеми комбікормової галузі. У сучасних умовах зростає 

потреба в комплексному підході до формування підприємств, зайнятих у 

виробництві кормів для тварин. Розглянуто шляхи підвищення економічної 

ефективності функціонування підприємств комбікормової промисловості. 

Ключові слова: комбікорми, кормовиробництво, ринок комбікормів, 

агропромисловий комплекс. 
 

Ivanytskyy I., Pasichnyk T. Formation animal food market 

The problems of the current state and problems of animal feed industry was 

considered. In conditions grow the need in komplex approach to the formation of 

enterprises engaged in the manufacture of animal food. The ways of improving the 

economic efficiency of enterprises food industry was considered. 
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Рассматриваются вопросы текущего состояния и проблемы комбикормовой 

отрасли. В современных условиях возрастает потребность в комплексном подходе к 

формированию предприятий, занятых в производстве кормов для животных. Рас-

сматриваются пути повышения экономической эффективности функционирования 

предприятий комбикормовой промышленности. 

Ключевые слова: комбикорма, кормопроизводство, рынок комбикормов, 

агропромышленный комплекс. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ,  

СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

І. Гавука, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Однією зі значущих конкурентних переваг підпри-

ємства є вища ефективність витрат, спрямованих на розвиток його галузей. Тому 

виявлення закономірностей динаміки цього показника під впливом певних чинників 

дасть змогу визначити резерви динамічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії, методології і 

практики забезпечення вищої ефективності витрат, спрямованих на розвиток підпри-

ємницької діяльності, знайшли своє відображення в наукових працях В. Андрій-
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чука, В. Анічина, М. Грещака, С. Дем’яненка, І. Лукінова, В. Нелепа, О. Онищенка, 

Б. Пасхавера, Г. Підлісецького, П. Саблука та інших учених-економістів. Водночас 

низка проблемних питань з окресленої тематики досі остаточно науково не вирішена. 

Про це свідчить те, що на сьогодні теоретико-методологічні і прикладні проблеми 

стосовно ефективності витрат у різних сферах і на різних рівнях економіки інтен-

сивно висвітлюють в економічній літературі. Одним із недостатньо вивчених питань 

цієї тематики залишаються методичні і прикладні аспекти оцінки ефективності 

витрат, спрямованих на розвиток окремих галузей підприємства. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження була оцінка ефектив-

ності витрат, спрямованих на розвиток окремої галузі аграрних підприємств. Об’єкт 

дослідження – ефективність витрат у молочному скотарстві сільськогосподар-ських 

підприємств Львівської області. Предмет дослідження – теоретичні, методичні і 

прикладні засади забезпечення вищої ефективності витрат, спрямованих на розвиток 

галузей сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Рівень і динаміка ефективності витрат, спря-

мованих на розвиток галузей аграрних підприємств, формуються під впливом 

чинників, які мають різні природу і місце виникнення. Тому для оцінки цього 

показника використовують методи, поміж яких особливе місце займає CVP-аналіз. 

Використання такої методики дає змогу розрахувати цілий спектр показників ефек-

тивності витрат, а саме: критичний обсяг виробництва, операційний важіль, 

коефіцієнт ризику фінансування витрат, рівень надійності бізнесу [3, с. 176–183; 

4, с. 230–233; 6, с. 14–50].  

Ключовою ланкою методики CVP-аналізу є поділ сукупних витрат на 

постійні і змінні. Раціональним способом такого поділу вважають побудову 

економетричних моделей у формі поліноміальних рівнянь регресії [1]. Для галузей 

тваринництва таке рівняння має вигляд [2, с. 336–337]: 

,    (1) 

де y – залежна змінна, яка визначає обсяг сукупних витрат на виробництво основної 

продукції галузі, тис. грн; а0 – вільний член рівняння регресії, тис. грн; n1, n2, n3 – 

кількість членів степеневої поліноміальної функції при незалежних змінних x1, x2, x3 

відповідно; а1і, а2і, а3і – коефіцієнти регресії, які пов’язані з незалежними змінними 

x1, x2, x3 відповідно, тис. грн; x1 – поголів’я сільськогосподарських тварин, гол.; x2 – 

рівень продуктивності сільськогосподарських тварин, ц/гол.; x3 – обсяг виробництва 

основної продукції у тваринництві, ц.  

У цьому рівнянні регресії обсяг постійних витрат визначатиме сумарне зна-

чення постійного члена і членів поліноміального рівняння регресії, що містять 

незалежну змінну x1. Обсяг змінних витрат характеризуватиме сумарне значення 

членів поліноміального рівняння регресії, що містять незалежні змінні x2 і x3 [2, 

с. 336]. 

Для розрахунку економетричних моделей залежності витрат від поголів’я 

корів, їх продуктивності й обсягів виробництва молока було використано дані 

статистичної форми № 50-сг (річна) про витрати і результати в молочному скотарстві 
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сільськогосподарських підприємств. Після якісного аналізу таких даних для побу-

дови регресійних моделей відібрано 40 і 39 сільськогосподарських підприємств 

Львівської області за 2013 і 2014 рр. відповідно. Побудову економетричних моделей 

проводили згідно з класичним методом найменших квадратів із використанням 

вбудованої статистичної функції «Regressіon» у середовищі пакета прикладних 

програм Microsoft Excel [5, с. 135–146]. 

Аналіз аналітичних залежностей обсягу витрат від виділених згідно з 

рівнянням (1) незалежних змінних обмежився лінійною, квадратичною і кубічною 

формами рівнянь регресії, оскільки побудова поліноміальних функцій вищих 

порядків не зумовлювала істотного поліпшення їх статистичної адекватності. Після 

відбору побудованих економетричних моделей за критерієм кращої статистичної 

адекватності у частині статистичної значущості коефіцієнтів і рівняння регресії 

загалом зупинилися на дослідженні квадратичного рівняння залежності у вигляді 

виразу: 

у = -174,097 + 5,223565 ∙ x1 + 0,261993 ∙ x2
2 + 0,00000438 ∙ x3

2.   (2) 

Спостережуване значення F-критерій цього рівняння (Fспост. = 2036,77) істотно 

перевищує його табличне значення (Fтабл. = 2,51 [7, с. 1249]) з імовірністю 0,95 і 

ступенями вільностей k1 = m = 4 і k2 = n - m = 75. Значущість коефіцієнтів рівняння 

регресії оцінювали на основі критичних значень t-статистики. Вона вказує на 

статистичну значущість усіх коефіцієнтів регресії, оскільки фактичні значення t-

критерію розподілу Стьюдента ( 0a

фактt -3,29076; 1a

фактt  7,152753; 2a

фактt   

23,17231; 3a

фактt 13,97743) істотно перевищують табличне значення (tтабл. = 1,6654) 

з імовірністю 0,95 й ступенями вільності k = n - m = 75 [7, с. 1244]. Усе це свідчить 

про досить якісний опис зв’язку залежної змінної від пояснювальних змінних. Для 

отриманого рівняння регресії коефіцієнт множинної детермінації (R2) становить 

0,987, коефіцієнт множинної кореляції (R) – 0,994, що свідчить про високу тісноту 

зв’язків між залежною і пояснювальними змінними, зарахованими до економет-

ричної моделі. Отже, отримане рівняння регресії можна використати для поділу 

сукупних витрат на постійні та змінні. 

Аналізуючи рівняння (2), можна дійти висновку, що в сільськогосподарських 

підприємствах досліджуваної сукупності: 

1) збільшення поголів’я корів спричинює рівномірне зростання обсягу 

постійних витрат, понесених на виробництво молока. Із рівняння регресії (2) бачимо, 

що збільшення поголів’я на одну корову потребує рівномірного зростання постійних 

витрат в обсязі 5223,56 грн; 

2) зростання молочної продуктивності корів і обсягів виробництва молока 

спричинює прискорене нагромадження обсягу змінних витрат, понесених на вироб-

ництво молока. Із рівняння (2) бачимо, що для зростання молочної продуктивності 

корів на 1 ц молока необхідне квадратичне зростання змінних витрат в обсязі 

261,993 грн. Водночас збільшення виробництва молока на 1 ц потребує квадратич-

ного зростання змінних витрат в обсязі 0,438 коп.  
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На динаміку обсягів сукупних, постійних і змінних витрат у молочному 

скотарстві сільськогосподарських підприємств істотно впливає інтенсифікація. Тому 

з метою поглибленого вивчення динаміки постійних і змінних витрат згруповано 

обрану для аналізу сукупність сільськогосподарських підприємств Львівської 

області за рівнем виробничих витрат у розрахунку на одну корову (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Вплив рівня інтенсифікації на концентрацію виробництва, динаміку постійних і 

змінних витрат та собівартість молока в сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області за 2013–2014 роки 

Показник 

Група підприємств за рівнем 

виробничих витрат на одну 

корову, грн 
Львівська 

область 

Показник 

третьої 

групи до 

показника 

першої 

групи, %, 

± 

перша 

група, 

до 5500 

друга 

група, 

5501-

8900 

третя 

група, 

понад 

8900 

Всього, в середньому на одне 

підприємство 

1 2 3 4 5 6 

Кількість підприємств 33 30 16 79 х 

Виробничі витрати на 

одну корову*, грн 
3859 7106 12975 8390 

У 3,4 раза 

більше 

Поголів’я корів*, гол. 74 146 227 132 
У 3,1 раза 

більше 

Молочна продуктив-

ність корів*, ц/гол. 
20,8 32,8 48,4 35,4 

У 2,3 раза 

більше 

Валовий надій молока*, 

ц 
1537 4797 10987 4689 

У 7,1 раза 

більше 

Виробничі витрати на 

одну корову**, грн 4545 6651 9482 7119 
У 2,1 раза 

більше 

із них: постійні витрати 2865 4033 4457 3908 155,6 

змінні витрати 1679 2618 5024 3211 
У 3,0 рази 

більше 

Відхилення розрахунко-

вих витрат на одну ко-

рову від фактичних**, 

% 

15,1 -6,8 -36,8 -17,8 -51,9 в. п. 

Частка постійних ви-

трат у виробничих 

витратах**, % 

63,0 60,6 47,0 54,9 -16,0 в. п. 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Виробнича собівартість 

1 ц молока**, грн 
218,22 202,72 196,06 200,98 89,8 

у т. ч. постійні витрати 137,58 122,92 92,17 110,33 67,0 

змінні витрати 80,65 79,80 103,89 90,65 128,8 

Частка комерційних 

витрат у повній 

собівартості*, % 

13,8 7,7 5,8 7,3 -8,0 

Повна собівартість 1 ц 

молока**, грн 
253,13 219,65 208,03 216,85 82,2 

із них: постійні витрати 172,49 139,85 104,14 126,20 60,4 

змінні витрати 80,65 79,80 103,89 90,65 128,8 

*Емпіричне значення показника, визначене в середньому за сукупністю сільськогоспо-

дарських підприємств згідно зі статистичною формою № 50-сг. 
**Розрахункове значення показника, отримане згідно з рівнянням регресії (2) і на 

основі емпіричних даних. 

 

Із табл. 1 бачимо, що однією з умов підвищення рівня інтенсифікації 

молочного скотарства є посилення концентрації виробництва, яка відзначається 

істотним зростанням поголів’я корів і обсягів виробництва молока на одне під-

приємство. Окрім того, зростання рівня інтенсифікації молочного скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області супроводжується виперед-

жальними темпами зростання змінних витрат порівняно з постійними в розрахунку 

на одну корову і забезпечує істотно вищий рівень молочної продуктивності корів. 

Загалом посилення інтенсифікації й концентрації молочного скотарства зумовлює 

зниження виробничої й повної собівартості 1 ц молока. Причиною цього є нижчі 

темпи зростання виробничих витрат у розрахунку на одну корову порівняно з 

темпами росту їх молочної продуктивності. Отже, посилення інтенсифікації молоч-

ного скотарства в сільськогосподарських підприємствах супроводжується зросталь-

ною віддачею додаткових витрат, спрямованих на виробництво 1 ц молока. 

Поділ сукупних витрат на постійні і змінні дає змогу оцінити показники, які 

характеризують окупність інвестицій, спрямованих на розвиток молочного скотар-

ства сільськогосподарських підприємств (табл. 2). 

Із табл. 2 бачимо, що в сільськогосподарських підприємствах Львівської 

області зростання виробничих витрат у розрахунку на одну корову супроводжується: 
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Таблиця 2 

Оцінка ефективності витрат, спрямованих на розвиток молочного скотарства 

сільськогосподарських підприємств Львівської області, за 2013–2014 рр. 

Показник 

Група підприємств за рівнем 

виробничих витрат на одну 

корову, грн 
Львівська 

область 

Показник 

третьої 

групи до 

показника 

першої 

групи, %, ± 

перша 

група, 

до 5500 

друга 

група, 

5501-

8900 

третя 

група, 

понад 

8900 

Всього, в середньому на одне 

підприємство 

1 2 3 4 5 6 

Кількість підприємств 33 30 16 79 х 

Виробничі витрати на 

одну корову**, грн 4545 6651 9482 7119 
У 2,1 раза 

більше 

Молочна 

продуктивність корів*, 

ц/гол. 

20,8 32,8 48,4 35,4 
У 2,3 раза 

більше 

Виробнича собівартість 

1 ц молока**, грн 
218,22 202,72 196,06 200,98 89,8 

Повна собівартість 1 ц 

молока**, грн 
253,13 219,65 208,03 216,85 82,2 

Ціна реалізації 1 ц 

молока*, грн 
244,44 268,44 316,65 288,72 129,5 

Прибуток (+), збиток (-) 

на 1 ц молока **, грн  
-8,69 48,79 108,61 71,87 117,31 грн 

Рівень рентабельності 

молока**, %  
-4,0 24,1 55,4 35,8 59,4 в. п. 

Операційний важіль**  -14,8 3,5 1,8 2,5 16,7 п. 

Критичний рівень 

молочної 

продуктивності корів**, 

ц/га 

17,5 21,4 21,0 19,7 119,8 

Критичний обсяг 

виробництва молока**, ц 
1291 3126 4760 2612 

У 3,7 раза 

більше 

Коефіцієнт ризику 

інвестиційних 

витрат***, визначений 

за: рівнем молочної 

продуктивності корів 

1,2 1,5 2,3 1,8 1,1 п. 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

обсягом виробництва 

молока 
1,2 1,5 2,3 1,8 1,1 п. 

Рівень надійності 

бізнесу*** 

Безна-

дійний 

Нена-

дійний 

Низько

надій-

ний 

Нена-

дійний 
х 

Рівень ризику 

інвестиційних витрат*** 

Надви-

сокий 

Висо-

кий 

Знач-

ний 
Високий х 

*Емпіричне значення показника, визначене в середньому за сукупністю аграрних 

підприємств згідно зі статистичною формою № 50-сг. 
**Розрахункове значення показника, отримане згідно з рівнянням регресії (2) і на 

основі емпіричних даних. 
***Визначено на основі [6, с. 43]. 

 

1) підвищенням критичного рівня молочної продуктивності корів у 

сільськогосподарських підприємствах із рівнем витрат на одну корову до 8900 грн і 

певною стабілізацією цього показника в сільськогосподарських підприємствах із 

рівнем витрат на одну корову, більшим за 8900 грн. Причиною цієї закономірності є 

те, що сільськогосподарські підприємства, які забезпечують вищий рівень інтенси-

фікації молочного скотарства, реалізують заходи щодо зростання ціни збуту 1 ц 

молока; 

2) стійким зниженням виробничої й повної собівартості 1 ц молока, 

зменшенням збитковості і зростанням прибутковості виробництва молока. Така 

закономірність свідчить про зростальну окупність додаткових витрат, спрямованих 

на посилення інтенсивних чинників розвитку молочного скотарства і реалізацію 

заходів щодо збільшення ціни збуту 1 ц молока; 

3) стійким зростанням критичних обсягів виробництва молока, що свідчить 

про тісну залежність підвищення рівня інтенсифікації молочного скотарства від 

посилення концентрації виробництва в цій галузі; 

4) стійким зниженням ризику інвестиційних витрат і підвищенням надійності 

бізнесу в молочному скотарстві. Така закономірність визначає більшу інвестиційну 

привабливість молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, які 

мають вищий рівень інтенсифікації і концентрації виробництва в цій галузі. 

Висновки 

1. Інтенсифікація молочного скотарства в сільськогосподарських підприєм-

ствах Львівської області супроводжується випереджальними темпами зростання 

змінних витрат порівняно з постійними у розрахунку на одну корову і забезпечує 

істотно вищий рівень молочної продуктивності корів. Однією з умов підвищення 

рівня інтенсифікації молочного скотарства є посилення концентрації виробництва, 

яка відзначається істотним зростанням поголів’я корів і обсягів виробництва молока 

у розрахунку на одне підприємство. 
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2. Інтенсифікація молочного скотарства зумовлює зниження собівартості 1 ц 

молока. Причиною цього є нижчі темпи зростання виробничих витрат у розрахунку 

на одну корову порівняно з темпами росту їх молочної продуктивності. Отже, 

інтенсифікація молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львів-

ської області не призводить до спадної віддачі додаткових витрат, спрямованих на 

виробництво 1 ц молока. 

3. Зростання виробничих витрат у розрахунку на одну корову супровод-

жується стійким зниженням виробничої й повної собівартості 1 ц молока, зниженням 

збитковості і зростанням прибутковості його виробництва. Така закономірність 

свідчить про зростальну ефективність додаткових витрат, спрямованих на посилення 

інтенсивних чинників розвитку молочного скотарства і реалізацію заходів щодо 

підвищення ціни збуту 1 ц молока. 

4. Зростання виробничих витрат у розрахунку на одну корову спричинює 

стійке зниження ризику витрат і підвищення надійності бізнесу в молочному скотар-

стві. Така закономірність визначає більшу інвестиційну привабливість молочного 

скотарства в сільськогосподарських підприємствах, які мають вищий рівень інтенси-

фікації і концентрації виробництва в цій галузі. 

Подальше дослідження ефективності витрат, спрямованих на розвиток 

молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, слід зосередити на 

якісному і кількісному аналізі резервів зростання цього показника за рахунок 

чинників, які не пов’язані з інтенсифікацією виробництва. Про значущість таких 

резервів свідчить відносно висока внутрішньогрупова варіація повної собівартості і 

ціни 1 ц молока – в межах 18,5–24,9 % і 10,0–28,2 % відповідно.  
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Гавука І. Оцінка ефективності витрат, спрямованих на розвиток молоч-

ного скотарства у сільськогосподарських підприємствах 

Розроблена і проаналізована економетрична модель, яка адекватно описує 

кількісну залежність витрат, спрямованих на розвиток молочного скотарства в сіль-
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ськогосподарських підприємствах Львівської області, від чинників, що визначають 

їх обсяг. Проведена оцінка ефективності витрат, спрямованих на розвиток молочного 

скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Виявлено 

резерви, які повинні забезпечити вищу ефективність витрат, спрямованих на розви-

ток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах. 

Ключові слова: ефективність витрат, оцінка, молочне скотарство, сільсько-

господарські підприємства, економетричні моделі, чинники впливу, резерви підви-

щення.  

 

Havuka I. Evaluating the effectiveness of costs, aimed at developing of dairy 

cattle breeding in agricultural enterprises 

Developed and analyzed regression model, which adequately describes the 

dependence of costs, aimed at the development of dairy cattle breeding in agricultural 

enterprises of Lviv area, from the factors that determine their level. An assessment is made 

the effectiveness of costs, aimed at developing of dairy cattle breeding in agricultural 

enterprises of Lviv area. Discovered reserves, which should provide higher the 

effectiveness of costs, aimed at developing of dairy cattle breeding in agricultural 

enterprises.  

Key words: effectiveness of costs, evaluation, dairy cattle breeding, agricultural 

enterprises, regression model, factors of influence, reserves increasing. 

 

Гавука И. Оценка эффективности издержек, направленных на развитие 

молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях 

Разработана и проанализирована эконометрическая модель, которая адек-

ватно описывает количественную зависимость издержек, направленных на развитие 

молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях Львовской области, 

от факторов, которые определяют их уровень. Проведена оценка эффективности 

издержек, направленных на развитие молочного скотоводства в сельскохозяй-

ственных предприятиях Львовской области. Выявлены резервы, которые должны 

обеспечить более высокую эффективность издержек, направленных на развитие 

молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Ключевые слова: эффективность издержек, оценка, молочное скотоводство, 

сельскохозяйственные предприятия, эконометрические модели, факторы влияния, 

резервы повышения. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ 

РЕСУРСІВ АПК 
 

 

УДК 631.164.23 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

О. Прокопишин, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Якість використання ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств безпосередньо залежить від наявності технічних засобів. 

Відтворювальний процес у сільському господарстві тісно пов’язаний з різними 

видами матеріально-технічних ресурсів, серед яких особливе місце належить 

технічним засобам. Основною умовою ефективного ведення сільськогосподарського 

виробництва є формування системи машин відповідно до виробничої програми 

підприємства та утримання їх у працездатному стані. Один із важливих чинників 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств – економічність 

виробничих витрат, результатом чого є підвищення рентабельності виробництва. 

Запорука зниження собівартості виробництва та підвищення продуктивності праці – 

наявність найновішої високопродуктивної техніки та ефективне її використання, 

адже здійснення технологічних процесів в оптимальні строки забезпечує отримання 

високих урожаїв та прибутку. Однак на сучасному етапі технічна оснащеність 

сільськогосподарського виробництва досягла свого критичного рівня, що суттєво 

знижує адаптацію сільськогосподарських підприємств до ринкових умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні проб-

леми відтворення ресурсного потенціалу аграрної сфери досліджували Г. Підлісе-

цький, М. Могилова [2], І. Бурковський [1], Я. Білоусько, Д. Соловей [3; 5], 

П. Саблук [4] та інші вчені. Для поліпшення стану матеріально-технічного забезпе-

чення запропоновано чимало шляхів: надання пільгових кредитів на придбання техніки, 

часткова або повна компенсація банківських відсотків, створення машинно-

технологічних і прокатних станцій, надання техніки на умовах лізингу тощо. Як 

аргументи наведено розрахунки економічного ефекту та показники ефективності 

використання машин. Однак більшість запропонованих заходів щодо створення 

сприятливих умов оновлення засобів механізації, в тому числі амортизаційної 

політики в аграрному секторі, так і не була реалізована, а проблема технічного 

оновлення галузі з кожним роком загострюється ще більше. Недостатньо дослід-

женими залишаються такі питання: визначення можливостей придбання техніки 

сільськогосподарськими підприємствами через оцінку їх економічного потенціалу; 

розміри фінансових вкладень у конкретне підприємство залежно від умов і масштабів 
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виробництва; розробка і впровадження у виробництво якісно нових зразків техніки для 

аграрного виробництва. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є з’ясування стану 

матеріально-технічного забезпечення фермерських господарств Львівщини та 

обґрунтування можливостей його відтворення. 

Виклад основного матеріалу. Якщо врахувати, що фермерські господарства 

зазвичай створювали на основі майнових комплексів колишніх колективних сільсь-

когосподарських підприємств, які значною мірою були або зруйновані, або технічно 

й технологічно відсталими, то відповідно вони успадкували наявний комплекс проб-

лем технічного забезпечення. Довготривала кризова ситуація, яка охопила сільсько-

господарське виробництво, низька інвестиційна привабливість вітчизняного аграр-

ного сектору, неможливість отримання довгострокових кредитних ресурсів ще біль-

ше погіршували стан технічної оснащеності фермерських господарств. Це у свою 

чергу зумовило масове порушення оптимальних строків виконання технологічних 

операцій у виробництві рослинницької і тваринницької продукції, спад сільськогос-

подарського виробництва, зниження його ефективності, погіршення фінансового 

стану і платоспроможності фермерських господарств. 

Аналіз забезпеченості фермерських господарств Львівської області техніч-

ними засобами переконливо свідчить про її недостатній рівень [6]. Значна частина 

техніки потребує капітального ремонту і фізично зношена, за рахунок чого постійно 

зростають витрати на закупівлю запасних частин для ремонтних робіт. У середньому 

на фермерське господарство припадає 0,83 трактора (всіх марок), або 17 на 1000 га 

ріллі. Середнє навантаження на один трактор у фермерських господарствах стано-

вить 57,5 га ріллі. Тільки у шести районах області кожне фермерське господарство 

має трактор. Якщо на 1000 га ріллі в сільськогосподарських підприємствах припадає 

7,3 сівалки, то у фермерських господарствах – 0,6. Сезонна завантаженість зерно-

збиральних комбайнів у фермерських господарствах становить 1254 га площ посівів 

зернових культур на один агрегат, а в сільськогосподарських підприємствах – 91 га. 

Такий стан технічного забезпечення не може не позначитися на ефективності вироб-

ництва. Наявна техніка відпрацювала свій ресурс, виробнича база тривалий час не 

оновлюється. Вибуття основних засобів у 10–15 разів перевищує їх надходження.  

Експлуатація тракторів, комбайнів та інших видів техніки, яка відпрацювала 

свій амортизаційний термін, потребує зростання витрат на проведення ремонтних 

робіт з метою підтримання їх у працездатному стані. Знизився коефіцієнт готовності 

технічних засобів для виконання необхідних сільськогосподарських робіт. Врахову-

ючи обмежені власні ресурсні можливості, фермерські господарства не мали змоги 

придбати техніку, яка б відповідала їх виробничим параметрам. Тому вони зазвичай, 

купуючи техніку, керуються не технологічними потребами, а наявними можливос-

тями. Отже, на сьогодні сформувався склад техніки, який переважно не відповідає 

структурі та розмірам землекористування фермерських господарств. Фермерські 

господарства через низьку платоспроможність не можуть власними силами забезпе-

чити нарощування технічної та енергетичної оснащеності виробництва, результатом 

чого є зниження їх фондозабезпеченості, погіршення забезпеченості запасними части-

нами, ремонтними і пально-мастильними матеріалами через відсутність коштів на їх 



                                                                                                                                                                                                                    

136 
 

 

закупівлю, що не дає змоги виконувати необхідний ремонт техніки та вчасно проводити  

агротехнічні операції. Наявна техніка характеризується великим фізичним зносом, 

знижується її технічна готовність.  

Аналіз відтворення тракторного та комбайнового парку свідчить про 

незадовільний стан цього процесу у фермерських господарствах Львівської області 

(див. табл.). Негативною тенденцією є те, що енергооснащеність фермерських 

господарств знижується. У 2015 р. цей показник був на 2,8 % нижчий, ніж у 1995 р., 

і на 4,1 % нижчий, ніж у 2000 році. Це стало результатом швидкого розширення 

земельних наділів фермерських господарств, яке за темпами випереджало 

розширення технічної бази. Значною мірою це могло бути й наслідком оптимізації 

ресурсооснащеності фермерського виробництва, оскільки забезпечувало краще 

використання технічних засобів за більшої площі земель в обробітку.  

Таблиця 

Динаміка коефіцієнтів відтворення тракторного парку і комбайнів фермерських 

господарств Львівської області* 

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Трактори всіх марок 

Коефіцієнт зростання 0,991 0,996 1,008 0,946 

Коефіцієнт оновлення 0,068 0,073 0,087 0,076 

Коефіцієнт вибуття 0,065 0,076 0,081 0,131 

Коефіцієнт списання 0,021 0,025 0,117 0,088 

Коефіцієнт купівлі 0,033 0,035 0,057 0,069 

Комбайни зернозбиральні 

Коефіцієнт зростання 1,002 1,006 1,011 1,013 

Коефіцієнт оновлення 0,096 0,098 0,098 0,075 

Коефіцієнт вибуття 0,081 0,093 0,086 0,075 

Коефіцієнт списання 0,093 0,091 0,032 0,111 

Коефіцієнт купівлі 0,025 0,026 0,054 0,059 

*Розраховано за даними форми № 10-мех (річна) ГУСуЛО. 

 

Для повної оцінки тенденції в тракторооснащеності фермерських госпо-

дарств встановлено її зміну за 2000–2015 роки. Тенденція зміни кількості тракторів 

на 10 фермерських господарств характеризується рівнянням: 

Ух = 8,72 + 0,075t.  

Навантаженість угідь на один трактор описується таким виразом: 

Ух = 44,312 + 0,321t.  

Наведені рівняння та одержані результати вирівнювань прогнозують, що 

переважно збережеться тенденція до певного покращання тракторозабезпеченості 

фермерських господарств, і, очевидно, до їх повнішого завантаження. На сьогодні 

тракторозабезпеченість фермерських господарств є виробничо і технологічно необ-

ґрунтованою.  
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На сучасному етапі технічне оновлення сільськогосподарських підприємств 

можливе тільки за умов стабільної державної підтримки, оскільки традиційне 

джерело інвестицій у відтворення основних фондів – прибуток – є недостатнім. 

Формування технічного забезпечення фермерських господарств потребує комплекс-

ного підходу до вирішення питання зростання їх купівельної спроможності через 

вдосконалення фінансово-кредитних відносин, розвиток кооперації, інтеграційних 

процесів в АПК та державного регулювання. Результатом підвищення технічного 

забезпечення є зростання рівня платоспроможності, конкурентоспроможності, при-

бутковості, ліквідності активів, економічного потенціалу фермерських господарств, 

що забезпечить у майбутньому можливість формування власних джерел для інвес-

тування. 

Висновки. Формування технічної забезпеченості фермерських господарств 

передбачає комплексний підхід до вирішення цього питання через вдосконалення 

фінансово-кредитних відносин, розвиток кооперації, інтеграційних процесів в АПК 

та державного регулювання. Основними складовими організаційно-економічного 

механізму технічної забезпеченості фермерських господарств є: формування амор-

тизаційної політики відтворювального характеру; формування сприятливого інвес-

тиційного клімату; удосконалення фінансово-кредитних відносин; розвиток інтегра-

ційних процесів в АПК; розвиток кооперації; розробка і впровадження у виробни-

цтво якісно нових зразків вітчизняної техніки; інформаційна підтримка. 
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Прокопишин О. Технічне забезпечення як складова підвищення ресурс-

ного потенціалу фермерських господарств 

Обґрунтовано роль технічного забезпечення в підвищенні якості викорис-

тання ресурсного потенціалу фермерських господарст. Проаналізовано забезпече-

ність фермерських господарств Львівської області технічними засобами. Виявлено, 

що сформований склад техніки фермерських господарств переважно не відповідає 

структурі та розмірам землекористування. Наявна техніка характеризується великим 

фізичним зносом, знижується її технічна готовність. Технічне оновлення фермерських 

господарств є можливим тільки за умов стабільної державної підтримки. 
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Ключові слова: фермерське господарство, технічне забезпечення, коефі-

цієнт відтворення технічних засобів, тракторозабезпеченість. 

 

Prokopyshyn O. Technical provision as a component of improving resource 

potential of farms 

The role of a technical provision to improve the quality of resource potential farms 

was been grounded. Availability farms Lviv region by technical equipment was been 

analyzed. Formed composition of techniques equipment largely doesn't follow the structure 

and size of land were been revealed. Existing technology is characterized by great physical 

deterioration, reduced its technical readiness. Technical updates of farms are only possible 

in a stable state support. 

Key words: farm, technical provision, reproduction rate of technical equipment, 

providing tractors. 

 

Прокопишин О. Техническое обеспечение как составляющая повыше-

ния ресурсного потенциала фермерских хозяйств 

Обосновано значение технического обеспечения в повышении качества 

использования ресурсного потенциала фермерских хозяйств. Проанализировано 

обеспеченность фермерских хозяйств Львовской области техническими средствами. 

Выявлено, что сформированный состав техники фермерских хозяйств в основном не 

соответствует структуре и размерам землепользования. Техника, которая имеется в 

наличии, характеризируется большим физическим сносом, понижается ее техни-

ческая готовность. Техническое обновление фермерских хозяйств возможно только 

при условии стабильной государственной поддержки. 

Ключевые слова: фермерское хозяйство, техническое обеспечение, коэффи-

циент обновления технических средств, тракторообеспечение. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ  

ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

О. Стадницька, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Стан земельних ресурсів України близький до 

критичного. На всій території поширені процеси деградації земель, серед яких най- 

масштабнішими є ерозія (близько 57,5 % території), забруднення (близько 20 % 

території), підтоплення (близько 12 % території). За час проведення земельної 

реформи проблема охорони та раціонального використання земель ще більше 

ускладнилася [7]. 

У результаті реформування земельних відносин відбувся поділ сільсько-

господарських угідь на земельні частки (паї), які передані у приватну власність.  

Організація таких земельних часток (паїв) не враховує ґрунтозахисних вимог, що 
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сприяє розвитку деградаційних процесів [19]. Крім того, схилові, деградовані та 

малопродуктивні землі не були вилучені зі складу ріллі. На жаль, у сучасних реаліях 

землевласники та землекористувачі не зацікавлені або не спроможні проводити 

землеохоронні заходи, зокрема консервацію земель. 

Для вирішення екологічних проблем землекористування в Україні прийнято 

Концепцію боротьби з деградацією земель та опустелюванням, метою якої є підви-

щення ефективності реалізації державної політики щодо боротьби з деградацією 

земель та опустелюванням, визначення пріоритетних завдань, зміцнення інституціо-

нальної спроможності та покращання координації діяльності уповноважених органів 

у відповідній сфері [6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Законодавством України закла-

дено правові, організаційні та економічні основи раціонального використання й 

охорони земель. Зокрема, Закон України «Про охорону земель» окреслює обов’язки 

власників земельних ділянок та землекористувачів, у тому числі орендарів, щодо 

ґрунтоохоронних заходів з метою запобігання погіршенню якісних властивостей 

земель і стану довкілля загалом. Крім того, передбачено систему економічних 

стимулів, впровадження яких має підвищити зацікавленість землевласників та 

землекористувачів у поліпшенні екологічного стану земель [5]. Проте більшість 

передбачених законодавством інструментів щодо охорони земель на практиці не 

функціонують. Тому у працях вітчизняних учених увага приділена обґрунтуванню 

науково-методичних та прикладних аспектів удосконалення окремих інструментів 

охорони та раціонального використання земель. 

Посилення адміністративно-контрольних інструментів управління землеко-

ристуванням науковці пропонують здійснювати через: впровадження ґрунтоохо-

ронних обмежень у використанні земель [4], забезпечення здійснення заходів із 

землеустрою [10], підвищення ефективності державного контролю за використанням 

та охороною земель [3]. Пропозиції щодо удосконалення економічного стимулю-

вання суб’єктів господарювання на землі характеризуються різною спрямованістю: 

переглянуто методичні засади оцінки земель [8], здійснено фінансове обґрунтування 

проведення заходів стимулювання [1]. 

Позитивним орієнтиром для України може слугувати зарубіжний досвід 

державного регулювання охорони земель приватної власності, що засвідчує 

актуальність нашого дослідження. 

Постановка завдання. Ми ставили за мету проаналізувати й системати-

зувати напрями забезпечення охорони земель приватної власності за кордоном. 

Виклад основного матеріалу. На основі вивчення зарубіжного досвіду у 

сфері захисту земельних ресурсів виділено два напрями забезпечення охорони 

земель приватної власності – примусовий та на добровільній основі (див. рис.). 

Примусовий напрям забезпечення охорони земель передбачає відповідні 

розпорядження з боку державних органів, що створюють умови, за яких участь 

землевласників у прийнятті рішень стосовно заходів з охорони земель мінімальна. 
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Рис. Механізм забезпечення охорони земель приватної власності за кордоном*. 

* Сформовано на основі [9; 11–18; 20]. 

 

Вилучення земель допускає можливість примусового продажу земельної 

ділянки, її конфіскації в обмін на компенсацію чи іншу земельну ділянку, примусової 

передачі в оренду у разі, якщо така земельна ділянка не використовується або 

використовується нераціонально, а також якщо вона має особливу екологічну 

цінність і потребує встановлення відповідного природоохоронного режиму. Цей 

підхід більше поширений у країнах, що розвиваються. 

Встановлення обмежень на певні види використання земель здійснюється 

через затвердження відповідних нормативно-правових актів (для прикладу, План 

зонування (Zoning Plan) та План дій щодо збереження середовища проживання 

(Habitat Conservation Plan) в США). Здебільшого обмеження використання земель 

відбувається із виплатою компенсацій. У разі порушення вимог обмеження до 

землевласників застосовують широкий спектр санкцій (зняття пільг, конфіскація 

товарів, що використовуються при проведенні порушення, цивільні штрафи, 

кримінальні штрафи або навіть ув’язнення). 

Забезпечення охорони земель на добровільній основі полягає в тому, що 

рішення про заходи зі збереження земель приймає землевласник, хоча інструменти, 

які стимулюють його до цього, може підтримувати держава.  

Приватні території під охороною (Рrivate reserves) – це території 

(заказники), на яких природоохоронні заходи поєднуються з такими видами 

діяльності, як екологічний туризм, полювання тощо, що створює для землевласників 

можливість отримувати економічну вигоду. Статус таких територій (заказників) 

може бути офіційним та неофіційним. Офіційні заказники різняться від неофіційних 

тим, що вони створені на основі законодавчо закріплених екологічних і технічних 
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критеріїв. Заказники можуть створювати фізичні особи самостійно або за підтримки 

інвесторів, однак більш характерним їх створення є для великих приватних 

організацій. Прикладом такого заказника є офіційний приватний заказник «Приватні 

території збереження» (Private Protected Areas) в Австралії, який належить великим 

приватним компаніям і розвивається за підтримки Програми національної системи 

збереження (National Reserve System programme) [17].  

Сервітут збереження – добровільна юридично оформлена угода між 

землевласником і державною чи недержавною організацією, в якій землевласник 

відмовляється від деяких прав на землю з метою захисту природного ландшафту 

[14]. Здебільшого сервітути збереження укладаються на довготривалий термін або 

на постійно. За власником земельної ділянки, який укладає сервітут збереження, 

зберігається право власності на неї, але обмежуються певні види її використання. 

При продажі земельної ділянки, передачі її в оренду або спадщину обмеження, що 

закріплені в сервітуті, зберігаються. Найбільшого поширення сервітути збереження 

набули у США, Великобританії, Австралії. 

Найбільш суттєвим стимулом для укладання сервітутів землевласниками є 

надання податкових пільг. В основі нарахування податкових пільг лежить вартість 

сервітуту, розрахована як різниця між ринковою вартістю земельної ділянки до того, 

як сервітут був укладений, і після того. Для прикладу, у США діють дві форми 

державних податкових пільг для учасників сервітутів: пільга на податок з прибутку 

(Income tax deductions), податкова пільга на податок з нерухомості (Estate tax 

reductions) [20]. 

Інші контракти збереження та програми, що засновані на стимулюванні. 

Спектр добровільних програм в економічно розвинених країнах досить широкий. 

Програми різняться метою захисту, пропонованими стимулами (див. табл.).  

Забезпечення охорони земель на добровільний основі без юридичного 

оформлення зобов’язань не передбачає фінансового стимулювання землевласників, 

а засновується лише на їх власному переконанні. Наприклад, в Австралії до 

програми «Земля для дикої природи» (Land for Wildlife) долучаються землевласники, 

які усвідомлюють цінність збереження земель, але потребують консультаційної 

допомоги щодо реалізації природоохоронних заходів [17]. Цей підхід активно 

розвивається за умови високого рівня екологічної свідомості населення. Для цього 

держави проводять політику щодо збереження земель у напрямі розвитку екологіч-

ного виховання землекористувачів, ґрунтозахисної освіти.  

Мережі збереження – недержавні організації, які безпосередньо не 

відповідають за реалізацію заходів щодо збереження земель, але їх завдання полягає 

у поширенні знань та досвіду між землевласниками стосовно існуючих механізмів 

та інструментів збереження земель. Прикладами таких мереж є Мережа 

землевласників (The Private Landowner Network) в США, Мережа управління 

збереженням (The Conservation Management Networks) в Австралії, Національна 

мережа природи (Nationales Netzwerk Natur) у Німеччині, Мережа трастів дикої 

природи (Wildlife Trusts network) в Англії, Мережа природних територій збереження 

(Fédération des conservatoires d’espaces naturels) у Франції [13]. 
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Таблиця  

Програми стимулювання здійснення природоохоронних заходів* 

Країна/ 

Програма 
Мета програми 

Механізм 

реалізації 
Інструменти стимулювання 

1 2 3 4 
США / 
Програма 

консерваційного 

резерву 
(Conservation 

Reserve Program) 

Консервація деградованих 
орних або інших екологічно 

чутливих земель через посів 

багаторічних і бобових трав, 
влаштування культурних 

сінокосів, заліснення 

Укладання постійних 
сервітутів або 

терміном 10–15 років 

Щорічна рентна плата, 
податкові пільги на податок з 

прибутку та податок з 

нерухомості, покриття витрат 
на реалізацію відповідних 

заходів 

США / 

Програма захисту 
водно-болотних 

угідь (Wetland 

Reserve Program) 

Захист, відновлення і 

збільшення водно-болотних 
угідь 

Постійний сервітут Компенсація, що дорівнює 

ринковій вартості сервітуту, 
повне покриття витрат 

30-річний сервітут Компенсація, що становить 

75 % від ринкової вартості 

сервітуту, часткове (75 %) 
покриття витрат 

Угода про 
відновлення на 

термін щонайменше 

10 років 

Часткове (75 %) покриття 
витрат 

Великобританія / 

Схема 

екологічного 

управління 
(Environmental 

Stewardship) 

Охорона навколишнього 
середовища, ґрунту і 

природних ресурсів; захист і 

поліпшення місць проживання 
видів, пом’якшення наслідків 

зміни клімату, надання 

можливості для людей 
відвідувати і вивчати сільську 

місцевість 

Вступний рівень 
управління (Entry 

Level Stewardship) – 

угоди укладаються 
терміном на 5 років 

Прямі виплати, що 
встановлюються залежно від 

розміру ферми 

Підвищений рівень 

управління (Higher 

Level Stewardship) – 
контракти укладають 

на 10 років 

Розмір виплат залежить від 

вжитих заходів 

Франція / 

Аграрно-

екологічний 

проект 
(Le projet agro-

écologique) 

Збереження біорозмаїття; 
перехід на біологічне сільське 

господарство; заліснення 

деградованих 
сільськогосподарських угідь; 

реконструкція польових 

лісозахисних насаджень. 

Фермерський 
земельний контракт 

Компенсація, що становить 
30 % від суми витрат, а для 

господарств, розміщених у 

несприятливих умовах, – 40 %, 
для молодих фермерів – 

відповідно 45–55% 

Польща / 

Програма 

розвитку сільської 
місцевості 

(Program Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich) 

Заліснення земель недержавної 

власності 

Угода про заліснення Виплати на заліснення 

(одноразово); премія за опіку 

(протягом 5 років); премія за 
заліснення (протягом 20 років) 

* Сформовано на основі [2; 11; 12; 16]. 
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Висновки. Отже, у зарубіжних країнах заходи з охорони земель, які пере-

бувають у приватній власності, активно і різносторонньо регулює держава. Загалом 

державне управління у сфері охорони земель приватної власності здійснюється на 

основі примусового та добровільного напрямів регулювання землекористування. 

При цьому перевага у вирішенні проблем раціонального використання земель 

надається інструментам економічного стимулювання землевласників та землеко-

ристувачів. Важливе місце в землеохоронній політиці займають ґрунтозахисна 

освіта та екологічне виховання. 
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Стадницька О. Зарубіжний досвід забезпечення охорони земель приват-

ної власності 

Досліджено та систематизовано зарубіжний досвід забезпечення охорони 

земель приватної власності. Встановлено, що державне управління у сфері охорони 

земель приватної власності здійснюється на основі примусового, добровільного та 

змішаного напрямів регулювання землекористування. Перевага надається інстру-

ментам економічного стимулювання землевласників та землекористувачів. 

Ключові слова: охорона земель, економічне стимулювання, природоохо-

ронні програми, сервітути збереження. 

 

Stadnytska О. Foreign experience of providing protection on private land 

The article presents foreign experience of providing protection on private land. It 

is determined that governmental administration of protection on private land is based on 

compulsory, voluntary and mixed directions of land use regulation. Tools of economic 

incentives of landowners and land users prevail. 

Key words: land protection, economic incentives, environmental programs, 

conservation easements. 

 

Стадницка О. Зарубежный опыт обеспечения охраны земель частной 

собственности 

Исследован и систематизирован зарубежный опыт обеспечения охраны 

земель частной собственности. Установлено, что государственное управление в 

области охраны земель частной собственности осуществляется на основе 

принудительного, добровольного и смешанного направлений регулирования 
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землепользования. Предпочтение отдается инструментам экономического стимули-

рования землевладельцев и землепользователей. 

Ключевые слова: охрана земель, экономическое стимулирование, природо-

охранные программы, сервитуты сохранения. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЛЬВІВЩИНИ 

 

О. Лисюк, к. е. н., Л. Балаш, к. е. н., Л. Войнича, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Проблема формування ефективної системи земель-

них відносин та землекористування у сфері агропромислового комплексу України на 

сучасному етапі є однією з перешкод на шляху до забезпечення поступального 

розвитку сільськогосподарського виробництва та успішного переходу до високо-

ефективних ринково орієнтованих форм господарювання.   

Гострота й актуальність проблеми продиктовані незавершеністю правового 

та економічного регулювання земельних відносин, відсутністю державного 

регулювання й адміністрування розвитку землекористування, відстороненням 

місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин на селі 

як унікального зрізу суспільних відносин та особливої соціально-економічної 

категорії, залученої у суспільний відтворювальний процес як його системотвірна 

основа [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із розвитком ринкових відносин 

у сільському господарстві України особливого значення набуває вирішення питання 

ефективного та раціонального використання земельних угідь. Наукові дослідження 

у цій царині проводили і продовжують проводити такі вітчизняні вчені, як 

В. Горлачук, Г. Гуцуляк, Д. Добряк, Й. Дорош, А. Третяк, М. Федоров, М. Хвесик, 

О. Шкільов та багатьох інших. Водночас різноплановість проблеми ефективного 

використання земель в агровиробництві вимагає поглиблення досліджень. 

Постановка завдання. Ми ставили завдання на підставі звітних даних про 

розміри сільськогосподарських угідь у користуванні різних категорій землеко-

ристувачів Львівської області провести аналіз існуючої системи землекористування 

у сільськогосподарському виробництві Львівщини та зі застосуванням положень 

загальної теорії систем спрогнозувати найімовірніші тенденції щодо попиту на 

основний ресурс галузі – землю – на найближчу перспективу. 

Виклад основного матеріалу. Значення сільського господарства для 

успішного розвитку нашої держави полягає не лише у надзвичайно сприятливих 

природно-кліматичних умовах, що на тлі зростання попиту на екологічно чисті 

продукти харчування є вагомим чинником для суттєвого нарощування обсягів 

виробництва продукції галузі, а й у покращанні стану духовного здоров’я україн-
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ського народу, основна частина якого є нащадками споконвічного землеробського 

роду, що з прадавніх часів населяв територію України. 

Беручи до уваги те, що сільське господарство завжди було стратегічною 

галуззю України, а давні хліборобські традиції є невід’ємною частиною життєвого 

укладу нашого народу, питання успішного розвитку українського суспільства 

нерозривно пов’язане зі станом справ в аграрному секторі економіки. 

Слід зазначити, що ситуацію у цій сфері, яка є наслідком як об’єктивних, так 

і суб’єктивних обставин, жодним чином не можна розглядати як таку, що відповідає 

наявному в країні потенціалу. Винятком не є і сільське господарство Львівщини. 

Утім упродовж останніх років намітилися певні позитивні зміни у сфері 

агровиробництва області. Так, у 2015 р. індекс обсягів виробництва валової 

продукції сільського господарства порівняно з 2014 роком загалом у Львівській 

області зріс на 0,7 %, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 

10,4 %. Водночас у господарствах населення цей показник зменшився на 3,5 %.  

Що ж до основних галузей, то тут спостерігаємо сповільнення темпів росту 

обсягів виробництва продукції рослинництва на 1,2 % (сільськогосподарські 

підприємства забезпечили приріст обсягів на 9,8 %, господарства населення 

допустили зменшення на 6,6 %) та зростання обсягів виробництва продукції 

тваринництва на 3,5 % (сільськогосподарські підприємства – на 11,4 %, господарства 

населення – на 0,7 %). 

Площа під посівами сільськогосподарських культур у 2015 р. становила 

621,0 тис. га, що на 4,0 % більше, ніж у попередньому році, з них: сільськогос-

подарські підприємства – 300,9 тис. га (+9,7 %), господарства населення – 320,1 тис. 

га (-0,8 %). 

Основні культури, під якими були найбільші посівні площі: зернові і 

зернобобові (302,9 тис. га), озимий ріпак (55,2 тис. га), картопля (94,6 тис. га) та 

кормові культури (100,7 тис. га). 

У відносному значенні найбільше зросла середня урожайність зернових і 

зернобобових культур (на 6,5 %), озимого ріпаку (на 2,2 %) та плодоягідних культур 

(на 3,0 %). 

Стосовно тваринництва, то у 2015 р. порівняно з попереднім роком обсяги 

виробництва м’яса всіх видів у живій вазі зросли на 8,2 % (у сільськогосподарських 

підприємствах – на 16,6 %), а яєць – на 2,1 % (6,0 %). Обсяги ж виробництва молока 

загалом скоротилися на 0,2 % через їх зменшення (на 0,3 %) у господарствах 

населення. 

Як бачимо, у двох основних категорій сільгоспвиробників (сільськогоспо-

дарські підприємства та господарства населення) динаміка зміни обсягів вироб-

ництва певних видів продукції суттєво різниться, що може свідчити про відмінності 

у забезпеченості зазначених виробників необхідними виробничими ресурсами. 

Відомо, що майже кожен продукт є результатом комбінованої дії цілої групи 

компліментарних матеріальних благ: землі, праці, постійного й оборотного капіталу 

[1]. 
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Основним фактором виробництва в сільському господарстві є земля. Власне 

через це процес успішного реформування аграрного сектору економіки країни тісно 

пов’язаний зі змінами у сфері земельної власності та землекористування. 

У 2015 р. у користуванні господарств населення перебувало 61,1 % 

сільськогосподарських угідь від їх загальної площі у Львівській області та 19,1 % – 

у користуванні агроформувань. 

Звітні дані свідчать, що порівняно з 2000 роком цей показник зріс щодо 

господарств населення на 10,7 пункту, а щодо сільськогосподарських підприємств – 

зменшився на 19,3 пункту (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Динаміка сільськогосподарських угідь у користуванні господарств 

населення та сільськогосподарських підприємств за 2000–2015 роки.* 

*Джерело: 3. 

 

0,0 

100,0 

200,0 

300,0 

400,0 

500,0 

600,0 

700,0 

800,0 

900,0 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

рік 

тис. га 

       

С.-Г. 

підпр

иємст

ва 

Г.Н. 



                                                                                                                                                                                                                    

148 
 

 

Водночас з аналізу динаміки площ землекористування у розрізі згаданих 

категорій землекористувачів видно, що починаючи з 2006 р. має місце певна 

стабілізація розмірів площ сільськогосподарських угідь у користуванні агрофор-

мувань (див. рис. 1).  

Системи існують завдяки наявності зв’язків між їх елементами (у нашому 

випадку – це рух земельних ресурсів від власника до землекористувача, і навпаки). 

У процесі свого розвитку вони можуть перебувати в стані різного ступеня рівно-

важності. За цим критерієм соціальні системи поділяють на такі основні групи: 

1) рівноважні – значення ентропії (міра різноманітності для безлічі можливих 

станів системи) мінімальне, а вплив неконтрольованих зовнішніх чинників незнач-

ний; 

2) слабо нерівноважні – вплив неконтрольованих зовнішніх чинників 

незначний, а зміни перебувають у майже лінійній залежності від причин; 

3) сильно нерівноважні – провідну роль відіграють неконтрольовані чинники 

і нелінійні залежності, коли порівняно слабкий їх вплив дисонує з процесами, що 

відбуваються, приводячи до спонтанної перебудови структури систем. 

Абсолютно рівноважна система – це «мертва» система, тоді як сильно 

нерівноважна система – це система, що революціонує від рівноважності до рівно-

важності [2]. 

Отож, із наведеного доходимо висновку, що починаючи з 2008 р. 

досліджувана нами система перейшла від стану сильно нерівноважної до стану слабо 

нерівноважної. 

Утім, будь-який процес розвитку є втіленням взаємодії і взаємозв’язку двох 

діалектичних протилежностей – кількості та якості.  

Якщо ж проаналізувати рівень ефективності виробництва у розглядуваних 

категоріях виробників сільськогосподарської продукції у динаміці, то можна 

побачити, що в агроформуваннях упродовж 2008–2015 рр. відбулося різке зростання 

(більше ніж утричі) обсягів виробництва валової продукції сільського господарства 

у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, тоді як у господарствах 

населення цей показник зменшився на 4,9 % (рис. 2). 

Отже, за збереження описаних тенденцій (якісний показник) у сільсько-

господарських підприємств рано чи пізно виникне об’єктивна необхідність у 

залученні додаткових виробничих ресурсів (кількісний показник), що дасть змогу 

досягти загальної мети функціонування досліджуваної системи – забезпечення 

споживачів якісною та дешевою сільськогосподарською продукцією з отриманням 

максимально можливої маси прибутку від її реалізації. 
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Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва валової продукції сільського господарства 

у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь за 2008–2015 роки.* 

*Джерело: розраховано на основі даних 5. 

 

Висновки. Враховуючи реалії сьогодення, коли для сільськогосподарських 

підприємств чинник «земля» є чи не найдоступніший через те, що господарства 

населення як основний власник земель сільськогосподарського призначення неспро-

можні достатньо ефективно використовувати наявний у них ресурс, слід вже у най-

ближчій перспективі очікувати зростання попиту агроформувань на сільськогос-

подарські угіддя з боку, що за достатньої підтримки галузі з боку держави може стати 

одним із дієвих чинників активізації підприємницької діяльності на селі та виведення 

аграрного сектору економіки нашої держави з кризового стану. 
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Лисюк О., Балаш Л., Войнича Л. Аналіз системи землекористування у 

сільськогосподарському виробництві Львівщини 

Починаючи з 2008 року динаміка змін у системі землекористування суттєво 

зменшилася, проте в агроформуваннях відбулося різке зростання обсягів вироб-

ництва валової продукції сільського господарства на одиницю площі. Результати 

дослідження дають підстави стверджувати, що на найближчу перспективу слід 

очікувати з боку сільськогосподарських підприємств залучення у виробничий 

процес додаткових площ земель сільськогосподарського призначення.  

За цих умов і достатньої підтримки аграрного сектору економіки держав-

ними інституціями можна досягти активізації підприємницької діяльності на селі, 

забезпечити споживачів якісною та дешевою сільськогосподарською продукцією за 

отримання її виробниками необхідної маси прибутку.  

Ключові слова: система землекористування, аграрний сектор, ефективність 

виробництва, сільськогосподарські підприємства. 

 

Lysiuk О., Balash L., Voinycha L. Analysуs of land-use system in agricultural 

production of Lviv region 

Since 2008, the dynamics of changes in land-use system significantly decreased 

but in farms has been a sharp increase in gross agricultural output per unit area. The results 

of analysis gives the reason to believe that in the near future we should expect from the 

farms to attract additional land in production. 

Under these conditions, with sufficient support of agricultural sector of state we 

can achieve activation of entrepreneurship in rural areas and provide consumers with 

quality and cheap agricultural products. 

Кey words: land use, agriculture, production efficiency, farms. 

 

Лысюк О., Балаш Л., Войнича Л. Анализ землепользования в сельскохо-

зяйственном производстве Львовщины 

Начиная с 2008 года динамика изменений в системе землепользования 

существенно уменьшилась, однако в агроформированиях произошел резкий рост 

объемов производства валовой продукции сельского хозяйства на единицу площади. 

Результаты исследования дают основания утверждать, что в ближайшей перспективе 

следует ожидать со стороны сельскохозяйственных предприятий вовлечения в 

производственный процесс дополнительных площадей земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

В этих условиях при достаточной поддержке аграрного сектора экономики 

государственными институтами можно достичь активизации предпринимательской 

деятельности на селе, обеспечить потребителей качественной и дешевой сельско-

хозяйственной продукцией при получении ее производителями необходимой массы 

прибыли. 

Ключевые слова: система землепользования, аграрный сектор, эффектив-

ность производства, сельскохозяйственные предприятия. 

Стаття надійшла 13.03.2017 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В АПК 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Р. Дудяк, к. е. н., Р. Курило 

Львівський національний аграрний університет 

О. Дадак, к. е. н., Р. Грабовський, к. е. н. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького 

 

Постановка проблеми. Розвиток біржової справи не змінив основу 

організації функціонування біржової торгівлі, однак відбулися значні зміни, що дали 

змогу зробити роботу сучасних бірж ефективнішою, полегшити процес товарообігу, 

вдосконалити систему комунікацій. Сьогодні в нашій країні поява бірж свідчить про 

значне підвищення рівня торгівлі. Важливим чиником стабілізації цін на початку і 

наприкінці біржового дня є обмеження денного коливання цін у межах, встанов-

лених біржовими правилами. Широке застосування автоматизації закладає міцну 

технологічну базу для удосконалення організаційного керування біржею. Щоправда, 

це вирішить тільки частину проблеми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність, функції та властивості 

різних видів бірж були висвітлені як у вітчизняній, так і в зарубіжній економічній 

літературі. Належне місце в розробці окресленої наукової тематики займають праці 

А. Буреніна, А. Глущенко, Ф. Дж. Джонса, Ф. П. Модільяні, Л. Примостки, 

Ф. Дж. Фабоззі, А. Фельдмана, Дж. К. Халла, П. Саблука, О. Шпикуляка. 

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – оцінка та порівняння 

тенденцій розвитку світового та вітчизняного біржових ринків для визначення 

основних проблем функціонування й обґрунтування напрямів їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу. Сучасний біржовий ринок – це організована 

форма ринку, який пройшов багатовіковий еволюційний шлях розвитку від 

елементарного базару до електронного Інтернет-трейдингу інструментами фінансо-

вої інженерії. Дослідження стану світового та вітчизняного біржового ринку вимагає 

розгляду і з’ясування його економічної сутності. Біржова торгівля є невід’ємною 

складовою  гуртової торгівлі. Зародження елементів біржової торгівлі починалося з 

елементарного локального ринку (базару), причому в країнах із високорозвиненою 

ринковою економікою базари, як один із напрямів реалізації продукції, на сьогодні 

повністю припинили своє існування. На заміну їм прийшли товарні біржі.Товарна 

біржа – це організований, постійно діючий ринок масових, стандартизованих, 

замінних товарів і товарних деривативів, на якому в умовах вільної конкуренції 

формуються ціни, здійснюється їх котирування, забезпечуються деперсоніфікація й 

публічність торгу і зниження трансакційних витрат і ризиків невиконання угод. 
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Становлення біржової торгівлі у світі відбувалося з ініціативи купців (історично 

спочатку з’явилися брокери, потім – біржі), а її подальший розвиток та 

удосконалення були зумовлені потребами економіки країни й здійснювалися 

одночасно з її ростом. В Україні ж відродження товарних та інших бірж відбувалося 

штучно (спочатку – біржі, потім – брокери) в період різкого спаду економіки, за 

відсутності єдиного правового поля, що породило безліч негативних проявів у їх 

діяльності (див. табл.).  

Таблиця  

Кількість бірж в Україні станом на 01 січня відповідного року 

Рік 

Всього 

зареєст-

ровано 

Універ-

сальні 

Товарні та 

товарно- 

сировинні 

Агропро-

мислові 
Інші 

2013 574 108 400 24 42 

2014 586 107 415 23 41 

2015 555 104 391 24 36 

Різниця 

2015 до 

2013 

-19 -4 -9 0 -6 

 

Станом на 1 жовтня 2013 р. було зареєстровано 584 біржі, з яких: 

універсальних – 108 (18,49 %), товарних і товарно-сировинних – 410 (70,21 %), 

агропромислових – 24 (4,11 %), інших – 42 (7,1 %), що на одну біржу більше, ніж 

станом на 1 квітня цього року. При цьому повноцінно функціонували з них менше 

половини. Станом на початок 2015 р. в Україні (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції) налічується 555 бірж (без урахування 

фондових бірж). Ефективно змогли функціонувати лише 11 з них [1]. Однак навіть 

ця кількість є занадто високою для країни з такою територією і обсягом бізнесових 

угод. Варто зазначити, що у багатьох країнах світу функціонує тільки одна біржа, 

наприклад, Швеція, Швейцарія, Нідерланди; в Англії тільки 5 бірж, а у США – 11 

фондових і 30 товарних [4]. За 2015 р. на біржах України було проведено 1,7 тис. 

торгів, на яких для продажу запропоновано товарів на суму 6,8 млрд грн й укладено 

16,3 тис. угод на суму 6,3 млрд гривень. Для порівняння за 2012 р. на біржах України 

було проведено 1,4 тис. торгів, на яких для продажу запропоновано товарів і послуг 

на суму 26,9 млрд грн й укладено 15,4 тис. угод на суму 26,4 млрд грн. Середній 

обсяг торгів на товарних біржах України у 2014 р. знизився уп’ятеро порівняно з 

аналогічним періодом попереднього року і склав 3,6 млн грн. Про це свідчать дані 

Державної служби статистики України. Найбільший обсяг угод у січні-березні цього 

року було укладено на агропромислових біржах (59,8 %) і на товарно-сировинних й 

товарних біржах (30,3 %). На універсальній біржі обсяг угод склав всього 9,9 % від 

загального обсягу біржових угод. 

Обсяг укладених угод на Аграрній біржі у 2015 р. склав 3,34 млрд грн, на 

товарній біржі «Перша незалежна біржа» – 1,063 млрд грн, Українській універ-
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сальній біржі – 452,46 млн грн, товарній біржі «Іннекс» – 432,32 млн грн. При цьому 

коефіцієнт ліквідності укладених угод, який розраховується як співвідношення 

обсягів укладених угод до обсягів пропозицій, становив 93,1 % проти 98 %. 

Загалом, за даними Держкомстату, найбільший коефіцієнт ліквідності на 

біржах нерухомості (100 %), агропромислових (97,5 %), універсальних (93,6 %), 

товарно-сировинних і товарних (85,3 %). 

Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги укладених угод 

з купівлі-продажу лісоматеріалів, деревини та виробів з деревини збільшилися на 

87,8 %, палива – на 37,5 %, тоді як обсяги укладених угод з купівлі-продажу 

продуктів харчування зменшилися на 97,4 %, продукції рослинництва – на 81,5 %, 

продукції тваринництва – на 36,2 %.  

Аналізуючи наведені дані та порівнюючи їх з мікро- та макроекономічними 

показниками діяльності нашої країни, можна стверджувати, що в Україні відсутній 

сегмент біржового ринку, незважаючи на рекордну кількість підприємницьких орга-

нізацій з назвою «біржа», який виконував би притаманні йому важливі ринкові 

функції. 

Діяльність біржі потребує чіткого механізму державного регулювання. Вона 

регламентується актами та контролюється державними й громадськими комісіями. 

В Україні прийнято американську модель державного регулювання біржових ринків, 

яка передбачає співпрацю професійних посередників і значне внутрішньобіржове 

регулювання. Однак на державному рівні було запроваджено, як тепер виявилося, 

безперспективні заходи щодо організації бірж як потужних гуртових товарних 

ринків, які на Заході нині перетворилися на центри вивчення кон’юнктури та укла-

дення строкових угод, що складає ще одну важливу проблему розвитку біржового 

ринку в Україні. 

Товарні біржі в Україні досі не посіли належного місця, як того вимагають 

нові економічні умови, що викликає необхідність переосмислення їх сутності та 

призначення, розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо формування 

ефективного біржового механізму, сприятливих організаційних і правових умов їх 

функціонування. 

Останнім часом на діяльність бірж досить істотно впливають політична 

ситуація, погіршення економічного стану у зв’язку з конфліктом на сході країни. 

Однак ці чинники можна нівелювати тільки політичними зусиллями. 

Оскільки перелік проблем розвитку біржової діяльності в Україні є досить 

значним, а описати ретельно кожну з них у межах однієї статті неможливо, тому 

виділимо основні з них: низький рівень ліквідності; недостатня капіталізація ринку; 

проблема прав акціонерів і захисту інвесторів; нормативне регулювання; депози-

тарна діяльність; недостатність податкового стимулювання; незначна кількість 

біржових інструментів; непрозорість ринку; відсутність біржової культури; недос-

татня кількість професіоналів; дефіцит фінансових ресурсів. 

Для покращання ситуації на біржовому ринку, на нашу думку, доцільно 

вжити такі заходи: 

– значно скоротити кількість бірж, залишивши тільки постійно 

функціонуючі зі значною кількістю угод та обсягів торгів; 
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– знайти шляхи додаткового залучення фінансові ресурсів, для чого 

стимулювати власників вільних грошових коштів та гарантувати безпеку інвесторів; 

– збільшити частку організованого ринку у загальному обсязі торгів; 

– забезпечити захист прав інвесторів на законодавчому рівні й гаран-

тувати повернення вкладених коштів та виконання угод; 

– підвищити рівень капіталізації та ліквідності; 

– реформувати депозитарну систему; 

– впровадити нові інструменти біржової торгівлі; 

– підвищити рівень біржової культури та відроджувати історичні тра-

диції біржової діяльності; 

– забезпечити прозорість біржової діяльності; 

– активно впроваджувати нові інформаційні технології в біржову діяль-

ність. 

Запропоновані заходи, на наше переконання, мають поліпшити інвестиційну 

діяльність у країні, активізують товарообіг і сприятимуть виходу економіки країни з 

тіні. 

Окрім того, навіть той обсяг торгів, що фіксується на фондових біржах, не 

відображає фактичного стану, оскільки не всі українські біржі працюють за систе-

мою Delivery Versus Payment (DVP). (DVP – це так звана система поставки проти 

платежу, тобто коли виконання угоди гарантується). На деяких біржах операції досі 

проводять в «ручному» режимі, коли після укладання угоди торговці повинні 

самостійно підписати всі необхідні документи і провести розрахунки. Якщо одна зі 

сторін угоди бажає в односторонньому порядку розірвати договір, то на неї накла-

дають штраф, який сплачують на користь другої сторони. Однак, якщо учасники 

торгів відмовляться виконувати угоду у двосторонньому порядку, до них не 

застосовуватимуть жодних фінансових санкцій. Як результат, в Україні існує 

невідповідність фактичних та укладених обсягів торгів цінними паперами [5]. 

Отож, основними проблемами фондового ринку України є: 

1) надмірність кількості бірж (окремі біржі здійснюють операції нерегулярно 

і в незначних обсягах); 

2) нерозвиненість ринку; 

3) відсутність досконалого механізму взаємодії бірж та єдиних стандартів 

проведення розрахунків і клірингу; 

4) зосередження більшої частини операцій на позабіржовому ринку; 

5) недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на біржовому 

ринку. 

Для їх вирішення та забезпечення успішного розвитку біржового ринку 

доцільно було б вжити таких заходів: встановити мінімальні вимоги щодо 

капіталізації біржі, яка б давала змогу використовувати досконале технологічне 

забезпечення та фінансування розвитку; прийняти закон, який зміг би врегулювати 

питання випуску та обігу деривативів; вдосконалити депозитарну систему через 

запровадження єдиних стандартів проведення клірингу та розрахунків; зосередити 

обіг державних цінних паперів на біржовому ринку, чим створити високоліквідний 

біржовий ринок ОВДП; переглянути підходи до лістингових вимог, а саме знизити 



                                                                                                                                                                                                                    

155 
 

 

вимоги до фінансових показників емітентів, що обумовлюють допуск цінних паперів 

у лістинг; запровадити виконання біржових договорів лише за принципом «поставка 

проти оплати», на основі чого забезпечити створення та запровадження фондовими 

біржами консолідованої системи розкриття інформації про торговельний процес та 

його учасників, оприлюднення такої інформації у встановленому законодавством 

порядком; забезпечити популяризацію фондового ринку серед широких верств 

населення з метою залучення його до інвестування своїх заощаджень у фондові 

інструменти. 

Висновки. У процесі розвитку біржової торгівлі, відповідно до світового 

досвіду та національних особливостей України, подальший розвиток біржового 

ринку повинен відбуватися у напрямі створення єдиної біржової системи в Україні, 

для чого необхідно: оптимізувати кількість бірж; забезпечити ефективне регулю-

вання біржової діяльності через створення комісії з біржового товарного ринку 

України та розрахунково-клірингових установ; поліпшити систему моніторингу 

кон’юнктури біржового ринку, висвітлювати котирування не лише фактичних 

біржових цін, а й прогноз на наступні місяці; розробити і запровадити систему 

економічних заходів, спрямованих на стимулювання виробників до реалізації 

сільськогосподарської продукції через прозорі процедури біржового ринку.  

Багато питань подальшого розвитку біржової діяльності залишаються 

невирішеними. Зокрема це питання нівелювання впливу зовнішніх політичних та 

економічних негативних чинників на розвиток бірж та проблеми вдосконалення 

нормативно-правового регулювання біржового ринку.  

Швидка плинність економічного життя зумовлює необхідність постійного 

вивчення практичного досвіду біржової діяльності стосовно сільського господарства 

та поглиблення надбань науки. 

Бібліографічний список 
1. Державний комітет статистики: Статистична інформація. Кількість бірж України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 

2. Науменкова С. В. Зарубіжний досвід організації систем регулювання й нагляду за 

діяльністю фінансових установ / С. В. Науменкова // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 20–

27. 

3. Обсяги біржової торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.-

finance.ua/ua/news/~/303129. 

4. Пластун О. Л. Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/IceMan/Downloads/ 

pprbsu_2013_37_16%20(2).pdf. 

5. Сухітра А. М. Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку 

[Електронний ресурс] / А. М. Сухітра, І. М. Сегидін. – Режим доступу : http://www.rusnauka. 

com/8_NND_2010/Economics/60579.doc.htm. 

 

Дудяк Р., Курило Р., Дадак О., Грабовський Р. Становлення і розвиток 

біржового ринку України 
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аграрного ринку. Визначено вплив зовнішніх чинників та якості нормативно-

правового забезпечення на діяльність бірж. Розглянуто роль товарної біржі як 

важливої складової інфраструктури аграрного ринку. Оскільки товарна біржа 

призначена для постачання сировини та стабілізації майбутньої цінової ситуації на 

ринку сировини, яка використовується підприємствами для подальшої переробки та 

реалізації на ринку споживчих товарів, то в Україні зростають роль і значення 

товарних бірж. Проаналізовано динаміку біржової активності в Україні. 

Ключові слова: біржовий ринок, біржова торгівля, біржова угода, норма-

тивно-правове забезпечення, товарна біржа. 

 

Dudyak R., Kurilo R., Dadak O., Grabovskyy R. Formation and development 

of the exchange market of Ukraine 

The paper evaluated the current state of the exchange market of Ukraine and 

discussed the factors that cause its inefficient operation. The analysis of the current state of 

trading and revealed problems of formation and functioning of the agricultural market 

exchange. The influence of external factors and quality of legal support for the activities of 

stock exchanges. The role of commodity exchanges as an important component of 

agricultural market infrastructure. Since Mercantile Exchange is for supply of raw 

materials and stabilize the future market price situation on the raw materials used by 

enterprises for further processing and sale of consumer products on the market, in Ukraine 

the role and significance of commodity exchanges. The dynamics of exchange activity in 

Ukraine was analized. 

Key words: stock market, stock trading, exchange agreements, regulatory support, 

commodity exchange. 

 

Дудяк Р., Курило Р., Дадак О., Грабовский Р. Становление и развитие 

биржевого рынка Украины 

Оценено современное состояние биржевого рынка Украины и рассмотрены 

факторы, которые обусловливают его неэффективное функционирование. Проведен 

анализ современного состояния биржевой торговли и выявлены проблемы формиро-

вания и функционирования биржевого аграрного рынка. Определено влияние внеш-

них факторов и качества нормативно-правового обеспечения на деятельность бирж. 

Рассмотрены роль товарной биржи как важной составляющей инфраструктуры 

аграрного рынка. Поскольку товарная биржа предназначена для поставки сырья и 

стабилизации будущей ценовой ситуации на рынке сырья, которое используется 

предприятиями для дальнейшей переработки и реализации на рынке потреби-

тельских товаров, то в Украине возрастают роль и значение товарных бирж. Проана-

лизирована динамика биржевой активности в Украине. 

Ключевые слова: биржевой рынок, биржевая торговля, биржевая сделка, 

нормативно-правовое обеспечение, товарная биржа. 
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МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Р. Дудяк, к. е. н., Д. Метьолкіна  

Львівський національний аграрний університет 

С. Бугіль, к. е. н. 

Львівський національний університет імені Франка 

 

Постановка проблеми. За сучасних умов міжнародний маркетинг стає необ-

хідною передумовою досягнення успіху компанії на зовнішньому ринку, оскільки 

він орієнтує підприємця на потреби, вимоги і тенденції розвитку цільових ринків, 

дає змогу правильно спрямувати діяльність компанії, сприяє зміцненню конкурент-

них позицій фірми і створює підґрунтя для ефективної зовнішньоекономічної 

політики. Крім того, необхідність використання інструментарію міжнародного 

маркетингу зростає з поширенням глобалізаційних процесів і загостренням конку-

рентної боротьби, яка запроваджує свої правила гри на світовому ринку. Тому 

застосування та особливості використання міжнародного маркетингу на світовому 

ринку є актуальною темою дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий науковий внесок у розвиток міжна-

родного маркетингу зробили такі відомі зарубіжні вчені, як Г. Багієва, Б. Берман, 

C. Джейн, Дж. П. Дженнет, C. Дуглас, Дж. М. Еванс, Г. Елбаум, Дж. Йогансон, 

Ф. Катеора, В. Кііган, Ф. Котлер, Н. Моісеєва, C. Нікіфорова, Х. Хеннессей та ін.  

Теоретичні основи, принципи і проблематику міжнародного маркетингу 

досліджували й українські вчені, серед яких Е. Азарян, С. Борзенков, Г. Гоголь, 

О. Каніщенко, А. Мазаракі, Т. Мельник, О. Луцій, В. Пілюшенко, Т. Прітиченко, 

В. Рогожин, С. Смерічевський, Т. Циганкова, Т. Чаюн, П. Черномаз. У своїх працях 

вони висвітлюють різні аспекти теорії та практики використання міжнародного 

маркетингу. Але все-таки ж проблема із застосуванням всіх принципів досі існує і її 

необхідно вирішувати. 

Постановка завдання. Основне завдання нашого дослідження – визначити 

сутність міжнародного маркетингу та особливості його застосування.  

Виклад основного матеріалу. Міжнародний маркетинг – об’єктивний 

процес, продиктований сучасним станом світового суспільства в умовах глобалізації 

світової економіки. Основні передумови виникнення й розвитку міжнародного 

маркетингу: 

 незалежність держав світового співтовариства; 

 міжнародне й національне законодавство; 

 перевищення пропозиції над попитом, тобто насиченість товарами й 

послугами окремих ринків; 

 наявність національних валютних систем; 

 розвинена конкуренція товаровиробників; 

 розвинена ринкова інфраструктура; 
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 ріст життєвого рівня населення багатьох країн, відповідно збільшення 

попиту на продукти харчування, одяг, меблі, машини, комп’ютери та інші товари 

тривалого користування; 

 прагнення національних і транснаціональних компаній до розширен-

ня зовнішніх ринків збуту продукції; 

 ринкове поводження споживачів у більшості країн миру; 

 розвиток міжнародної кооперації виробництва й надання послуг [3; 

4]. 

Сучасна концепція міжнародного маркетингу зумовлює комплексне дослід-

ження світової ринкової кон’юнктури, зокрема змін у сфері суспільних потреб. 

На нашу думку, міжнародний маркетинг можна також охарактеризувати як 

сукупність маркетингових заходів, необхідних для ефективного входження компаній 

на зовнішній ринок і забезпечення їх довгострокового процвітання на ньому за 

допомогою постійного моніторингу споживчих потреб і тенденцій закордонних 

ринків з метою впливу і пристосування до них. Отже, міжнародний маркетинг 

світового бізнесу й торгівлі можна визначити як комплекс маркетингових заходів, 

спрямованих на постійний моніторинг попиту, пропозицій та основних тенденцій 

розвитку цільових ринків і розробку відповідних ринкових продуктів для якнайкра-

щого задоволення іноземних покупців з метою входження та довгострокового 

процвітання компанії на зовнішньому ринку.  

Початковий досвід міжнародного маркетингу фірми отримують уже на 

внутрішньому ринку, оскільки за умов глобалізації навіть їм доводиться мати справу 

з іноземними конкурентами, пристосовуватися до міжнародних стандартів якості та 

обслуговування, діяти за умов жорсткої конкуренції, яка дедалі частіше набуває 

ознак глобальності. Повноцінне використання міжнародного маркетингу почина-

ється з виходом фірми на зовнішній ринок. Щоб краще зрозуміти сутність і 

специфіку міжнародного маркетингу, детальніше розглянемо основні форми його 

розвитку, а саме: внутрішній, експортний, зовнішньоекономічний, транснаціо-

нальний і глобальний маркетинг. 

Така класифікація форм міжнародного маркетингу найкраще відповідає 

специфіці на світовому ринку. По-перше, кожна фірма, вже працюючи на 

внутрішньому ринку, набуває досвіду зовнішньоекономічної діяльності під впливом 

глобалізаційних процесів і тому внутрішній маркетинг є прихованою (латентною) 

стадією інтернаціоналізації діяльності. По-друге, між експортним маркетингом і 

багатонаціональним повинен існувати перехідний етап, оскільки перехід від 

експортної діяльності до створення транснаціональних компаній має відбуватися 

поступово, через налагодження зовнішньоекономічної діяльності. І, по-третє, у 

запропонованій класифікації чітко проступають зв’язок і послідовність форм міжна-

родного маркетингу, стадій інтернаціоналізації діяльності й типів міжнародних 

фірм, що також відображають специфіку розвитку міжнародної діяльності 

підприємств. Отож, розгляньмо детальніше класифікацію основних форм 

міжнародного маркетингу (див. рис.). 
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Рис. Класифікація міжнародного маркетингу. 

 

Латентна стадія інтернаціоналізації характеризується відсутністю будь-яких 

форм зовнішньоекономічної діяльності фірми, цілковитою орієнтацією виробництва 

та послуг на місцевого споживача і відповідною організацією менеджменту. Однак 

навіть суто місцева, на перший погляд, фірма в умовах глобалізації мимоволі, а 

точніше під впливом чинників зовнішнього бізнесового середовища інтернаціо-

налізує свою діяльність. Сутність цієї інтернаціоналізації полягає в тому, що на 

внутрішньому ринку вона має справу з іноземними конкурентами, вивчає їхній 

досвід конкурентної боротьби і маркетингової діяльності, застосовує зарубіжний 

досвід організації виробництва та менеджменту.  

Експортна стадія є логічним продовженням успішних дій на початковому 

етапі інтернаціоналізації діяльності. Її формальна ознака – виробництво продукції на 

національній території та експортування. А за сутністю цей етап інтернаціоналізації 

діяльності характеризується наявністю усталеного комерційного інтересу на 

зарубіжних ринках, відносно невеликою, але дедалі більшою стабільністю обсягів 

експортних поставок, розробкою стратегії міжнародної діяльності, включаючи такі 

питання, як вибір цільових ринків і розробка програм маркетингового комплексу. 

Стадія експортування може бути вельми тривалою і налічувати в регіональному 

портфелі фірми як дві-три, так і десятки країн. 
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Зарубіжна стадія інтернаціоналізації діяльності обумовлена зростанням 

можливостей фірми на іноземних ринках, що потребують відповідних змін у 

менеджменті. То ж формальною ознакою цієї стадії є створення фірмою на зару-

біжних ринках збутових філій, представництв тощо. Тобто фірма стає присутньою 

на закордонних ринках не лише завдяки товару (його постачанню), а й менеджменту, 

навіть коли персонал представництва цілком складається з резидентів сторони, котра 

приймає [2]. 

Наступною стадією розвитку інтернаціоналізації діяльності фірми є 

транснаціоналізація. Зберігаючи формальні ознаки мультинаціональної компанії, 

транснаціональна фірма характеризується більш інтегрованим менеджментом, 

чіткою стратегічною орієнтацією, добре налагодженим механізмом формальних 

процедур, що сприяють реалізації загальної, портфельної та функціональних 

стратегій, а також більш диверсифікованою географічною присутністю на 

закордонних ринках та глибокою інтеграцією з ними. 

Глобалізація – найвища стадія в розвитку інтернаціоналізації діяльності 

фірми, тому можна говорити, що остання переходить на цю стадію розвитку, коли її 

менеджмент змінює погляди на світовий ринок, ідентифікує можливості глобального 

зовнішнього середовища та реалізує його можливості через використання ідей та 

методів глобального маркетингу. 

Міжнародний маркетинг виражає масштабність зарубіжної діяльності фірми. 

Він може мати білатеральний (двобічний) характер, коли підприємство, яке освоїло 

ринок своєї країни, виходить на ринок іншої держави. Однак часто використо-

вуються і системи багатобічної дії. Вони бувають досить гнучкими й характери-

зуються тим, що компанія, яка присутня на одному або багатьох ринках, шукає 

можливість потрапити на один ринок або ж одразу на декілька [2]. 

Існує багато підходів і комбінацій підходів до вибору способу виходу на 

міжнародний ринок і росту в досить ризикованому середовищі. Більшість компаній 

вибирає обережний, поетапний підхід, спрямований на мінімізацію ризику й витрат. 

Такий підхід передбачає кілька стадій (див. табл.). 

Міжнародний маркетинг значною мірою має сприйматися крізь призму 

мотивів, притаманних підприємствам, що виходять на світовий ринок. Їх необхідно 

знати, конкретизуючи поняттєві основи проблеми. Можна виділити такі напрями: 

1. Розвиток внутрішнього ринку (насиченість ринку товарами, посилення 

тиску конкурентів, зростання залежності від посередницької торгівлі, особливо в 

питаннях якості, цін, капіталовіддачі й розширення виробництва), через який вигідно 

вкладати капітал за кордоном; 

2. Активність зарубіжного конкурента і його успіхи на внутрішньому ринку 

змушують шукати власний ангажемент. Не в останню чергу це пов’язано з необхід-

ністю підтримання свого іміджу на належному рівні; 

3. Переборення залежності від внутрішнього ринку і «розсіювання» ризику 

через завоювання іноземних ринків; 

4. Вирішення проблеми залежності фірми від сезонних коливань попиту на 

внутрішньому ринку; 

5. Поліпшення завантаження наявних і додатково створюваних потужностей; 
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6. Зниження витрат на заробітну плату, сировину, транспорт, зменшення 

податкових виплат, зокрема через використання різних форм виробництва продукції 

за кордоном, у тому числі реімпорт із відповідними ціновими пільгами для 

внутрішнього ринку; 

Таблиця 

Стадії виходу на міжнародний ринок 

Умови виходу на 

зовнішньоекономічний ринок 
Пояснення 

Одержання міжнародного статусу 

Насамперед компанія досягає 

міжнародного статусу, виходячи з 

експортною продукцією на один або два 

міжнародних ринки, які найкраще 

відповідають характеристикам 

внутрішнього ринку. 

Одержання міжнаціонального 

статусу 

Отриманий у результаті успішного виходу 

на міжнародний ринок міжнаціональний 

статус стає вищий в міру використання 

кадрів, ресурсів і фінансів інших країн. 

Міжнаціональний статус ґрунтується не 

тільки й не просто на торгівлі, він 

здобувається компаніями, які провадять 

продукти, мають філії в одній або 

декількох закордонних країнах. 

Одержання глобального статусу 

Глобальний статус здобувають компанії, 

які використовують переваги синергії між 

їхніми різними філіями, плануючи 

стратегії відповідно до порівнянних 

переваг місця розташування країн, 

використання виробництва, маркетингу. 

Глобальні компанії прагнуть до синергії 

(самоорганізації).

 

7. Використання державних програм сприяння, які прийняті у своїй країні 

або країні перебування; 

8. Підвищення ефективності збутової діяльності через посилення ринкових 

позицій, наприклад, на основі створення відділень, філіалів і дочірніх підприємств, 

розширення мережі сервісних пунктів; 

9. Компенсація коливань валютного курсу через організацію часткового 

виробництва і збуту у відповідних країнах; 

10. Отримання доступу до ноу-хау, який можливий за умови тривалого 

ангажементу на відповідних закордонних ринках, наприклад у формі партнерства з 

інофірмами; 
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11. Потреба в тому, щоб обійти тарифні й адміністративні перешкоди імпорту 

за допомогою форм прямого ангажементу на закордонному ринку; 

12. Забезпечення довгострокового успішного збуту і відповідно економіч-

ного зростання; 

13. Зниження загального ризику через віднесення його на більший обсяг 

продукції у штуках, частина якої виробляється на своїх закордонних фірмах; 

14. Вивільнення висококваліфікованого кадрового персоналу для виконання 

складніших завдань у своїй країні через перенесення за кордон виробництва окремих 

виробів або комплектуючих до них; 

15. Стабілізація ділової політики або розширення рамок для її здійснення на 

внутрішньому і закордонному ринках із застосуванням дегресії відносно кількості 

продукції [5]. 

Особливості міжнародного маркетингу полягають у тому, що його організа-

ція та методи проведення мають враховувати такі чинники, як незалежність держав, 

національні валютні системи, національне законодавство, економічна політика 

держави, мовні, культурні, релігійні, побутові та інші звичаї. Це означає, що 

міжнародний маркетинг ширший від національного, оскільки охоплює більшу гаму 

чинників. 

Важливим етапом є сегментація ринку. Поняття «ринкова сегментація» 

можна розглядати як стратегію маркетингу, що розділяє визначений ринок або 

визначену сукупність покупців на окремі сегменти, чи групи. Вони (групи) мають 

максимальну внутрішню однорідність стосовно встановлених критеріїв і 

максимальні зовнішні відмінності відносно один одного, що дає змогу викорис-

товувати ті чи інші інструменти маркетингу. 

Отже, сегментація ринку – це процес розподілу ринку на окремі групи 

споживачів (покупців), для яких можуть знадобитися окремі товари та/або 

комплекси маркетингу за яким-небудь критерієм (ознакою). Сегмент ринку – група 

споживачів (покупців), котрі однаково реагують на той самий набір споживчих 

стимулів маркетингу. 

Виділяють основні методи сегментації міжнародного маркетингу: матрич-

ний, статистичний і метод кластерного аналізу. Матричний метод ґрунтується на 

визначенні найкращої стратегії маркетингу (наприклад, стратегії стандартизованого 

маркетингу) та аналізі чинників зовніш-нього середовища з погляду їхнього впливу 

на елементи програми і комплексу маркетингу. Порівнюючи характеристики різних 

ринків з погляду їхньої відповід-ності обраній компанією стратегії маркетингу 

(наприклад, стандартної програми), можна виділити ті з них, в яких зусилля з 

модифікації програми маркетингу будуть мінімальними. Ці національні або 

регіональні ринки стануть найпривабливішими для першочергової економічної 

експансії. Статистичний метод припускає визначення зовнішнього чинника і так 

званих активних змінних (тобто ознак чи покупців ринків, за якими безпосередньо 

відбувається формування сегментів) та пасивних перемінних (тобто тих ознак, що 

слугують для повнішого опису вже окреслених сегментів). 

Мета кластерного аналізу полягає в узагальненні безлічі змінних, що 

характеризують різні ринки або групи споживачів (покупців) для того, щоб виходячи 
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з цих змінних утворити за критерієм подібності оптимальну кількість їхніх типів. 

Сутність кластерного методу сегментації проявляється у класифікації країни за 

трьома важливими для маркетингової діяльності критеріями: ринковий потенціал 

країни; власні конкурентні переваги на ринку країни; ризик міжнародної діяльності 

(політичний, валютний та ін.). Переваги цього методу: усі три категорії якнайкраще 

характеризують середовище бізнесу та країни загалом; усі три виміри релевантні до 

міжнародних маркетингових проблем; додатково відокремлюється важливе поле 

дослідження – «ризик»; кожен із критеріїв у свою чергу складається зі сукупності 

кількісних та якісних показників [3]. 

Висновки. Отже, міжнародний маркетинг відіграє важливу роль у зовніш-

ньоекономічній діяльності, а правильне застосування елементів сучасного міжна-

родного маркетингового комплексу може мати позитивний та ефективний вплив на 

стан і розвиток економіки нашої держави. Крім того, він становить собою невід’ємну 

складову частину фірми, яка збирається вийти або вийшла на міжнародний світовий 

ринок. Міжнародний маркетинг реалізує, контролює та аналізує низку заходів, що 

спрямовані на досягнення конкурентоспроможності, прибутковості та визнання 

фірми у зовнішньому середовищі. Вдало підібрана й застосована маркетингова 

стратегія та сегментація ринку – запорука успішності й дохідності фірми. 
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Дудяк Р., Метьолкіна Д., Бугіль С. Міжнародний маркетинг та особли-

вості його застосування 

Досліджено сутність і значення міжнародного маркетингу. Він відіграє 

важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, а правильне застосування елемен-

тів сучасного міжнародного маркетингового комплексу може мати позитивний та 

ефективний вплив на стан і розвиток економіки нашої держави. Визначено 

специфіку, особливості та проблеми, які постають у вирішенні питань міжнародного 

маркетингу. 

Ключові слова: міжнародний маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність, 

світовий ринок, маркетингові заходи. 

 

Dudiak R., Metyolkina D., Bugil S. International marketing and its 

application 

The essence and importance of international marketing. It plays an important role 

in foreign trade activities, and the correct application of elements of modern international 
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marketing mix can have a positive and effective impact on the economy and our country. 

The specifics, characteristics and problems international marketing was determined. 

Key words: international marketing, foreign trade, global market, marketing 

activities worldwide market. 

 

Дудяк P., Метёлкина Д., Бугиль С. Международный маркетинг и особен-

ности его применения 

Исследованы сущность и значение маркетинга. Он играет важную роль во 

внешнеэкономической деятельности, а правильное применение элементов современ-

ного международного маркетингового комплекса может иметь положительное и 

эффективное воздействие на состояние и развитие экономики нашего государства. 

Определены специфика, особенности и проблемы, возникающие в решении вопро-

сов маркетинга. 

Ключевые слова: международный маркетинг, внешнеэкономическая деяте-

льность, мировой рынок, маркетинговые мероприятия.  
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РОЗДІЛ 6 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

 

 

УДК 330.59 (477)  

РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Р. Магійович, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Події суспільно-політичного та економічного 

характеру негативно позначилися на рівні життя населення України, який, за даними 

Індексу соціального розвитку, займає 63 позицію зі 133 [6]. Наша держава, яка прагне 

увійти в європейський простір, має чітко за допомогою влади та дій уряду спряму-

вати зусилля на досягнення європейських стандартів якості та рівня життя громадян. 

Адже згідно з концепцією «Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй» будь-

яка країна світу, у тому числі й Україна, в процесі свого економічного розвитку 

повинна насамперед створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було 

довгим, здоровим і творчим у заможній, демократичній та сильній державі, в якій 

ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного й кожної [13]. У Конс-

титуції України наголошено, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя 

і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека [8]. Рівень життя населення 

впродовж тривалого часу залишається однією з основних соціально-економічних 

категорій, що характеризує не лише матеріальний добробут окремої людини, а й 

визначає узагальнений результат діяльності економіки країни за певний період. Тому 

з метою створення та впровадження цілеспрямованої державної полі-тики щодо 

підвищення життєвого рівня населення та зменшення масштабів бідності в країні 

важливим є виявити й проаналізувати чинники формування рівня життя громадян в 

умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність рівня життя населення 

країни розглядається у працях багатьох учених. Зокрема, проблеми соціально-

економічного характеру країни загалом, у тому числі в сільських населених пунктах, 

розкривають В. Збарський, Ю. Лупенко, Д. Олійник, О. Продіус, І. Прокоп, В. Шиш-

кін, В. Черніченко. Рівень життя населення, його якість, добробут сім’ї досліджували 

О. Безтелесна, Є. Бойко, О. Власюк, В. Горбатов, С. Дражниця, О. Зотова, А. Колот, 

О. Крикун, А. Маліков, В. Никифоренко, І. Осипова, О. Плахова, С. Полякова, 

Ф. Узунов, Л. Черенько, В. Черніченко та ін. [1; 3; 5; 12; 14–17]. 

Стратегічні орієнтири також окреслено у прийнятих законах, цільових 

програмах, директивних розпорядженнях міністерств і відомств. Але більшість 

державних і регіональних програм мають переважно декларативний характер або не 

забезпечені необхідними фінансовими ресурсами, що ускладнює, а подекуди й 
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цілком унеможливлює їхнє виконання. Це, зокрема, стосується Законів України 

«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благо-

устрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», 

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, Концепції 

загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року [9]. 

Проте проблема рівня життя різних верств населення в економічно нестабільних 

умовах залишається невирішеною, а тому вкрай актуальною і першочерговою. 

Постановка завдання. Мета нашого дослідження – розкрити й проаналі-

зувати реальний рівень життя українців в умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Економічна криза та суспільно-політичні 

події призвели до змін у соціально-економічному розвитку всієї країни, а особливо 

негативно вони позначилися на життєдіяльності населення як міст, так і сільських 

населених пунктів. Звісно, частина населення змогла пристосуватися до нових 

економічних умов та знайшла своє місце в ринковому середовищі, однак більшість 

не адаптувалася до реалій сьогодення й опинилася у вкрай скрутному становищі. Без 

сумніву, життєві стандарти залишаються дуже низькими і не відповідають сучасним 

вимогам. Серйозні соціально-економічні проблеми країни стали причиною падіння 

рівня життя. Серед них за першочерговістю згідно з дослідженнями соціологічної 

служби Центру Разумкова можна виокремити такі: зростання цін; низька зарплата; 

відсутність реального соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених, 

багатодітних сімей; безробіття; підвищення тарифів на послуги житлово-комуна-

льного господарства; недоступність та низька якість медичного обслуговування; 

високий рівень побутової корупції; відсутність стимулів для всебічного розвитку 

дітей та молоді; зростання злочинності; посилення поділу суспільства на багатих та 

бідних; поширення наркоманії та алкоголізму; поганий стан житлово-комунального 

господарства; незадовільна екологічна ситуація; несправедливий розподіл коштів 

між регіонами України; проблеми освіти та науки; несприятливі умови для розвитку 

бізнесу та ін. [10].  

Отже, на життєвий рівень населення впливає низка економічних, соціальних, 

політичних, культурних, інноваційних, екологічних та інших чинників. Крім того, 

рівень життя є динамічною категорією і залежить, з одного боку, від способу вироб-

ництва, який характеризується відносинами власності, рівнем розвитку матеріально-

технічної бази суспільства, сфери послуг та продуктивністю праці, а з іншого – від 

способу життя, що визначається загальними проявами життєдіяльності людини, а 

саме обсягом потреб у різних життєвих благах і можливістю їх задоволення, 

виходячи з пропозиції товарів і послуг та реальних доходів населення. 

Термінологічна база вітчизняних і зарубіжних досліджень поряд із поняттям 

«рівень життя» містить такі категорії, як «матеріальне становище», «матеріальний 

добробут», «економічний добробут», «спосіб життя», «стиль життя», «якість життя», 

«добробут». Рівень життя може бути високим, середнім та низьким, його характе-

ризують відповідні категорії: «багатство», «розкіш», «статок», «заможність», «бід-

ність», «злиденність». Отже, рівень життя – це складне поняття, дослідження якого 

на сучасному етапі можна розглядати як комплексне вивчення життєвого рівня 
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різних верств населення країни за трьома основними складовими: 1) матеріальним 

становищем, або економічним добробутом; 2) умовами проживання населення 

загалом та окремих соціально-демографічних груп; 3) станом соціального середо-

вища.  

Матеріальне становище – це фінансова можливість людини задовольняти 

свої потреби. Також, на думку А. Пігу, економічний добробут – це задоволення, яке 

можна оцінити в грошовому еквіваленті [7]. Найважливішою складовою матеріа-

льного становища населення є його доходи та витрати. А основне місце у структурі 

доходів займає заробітна плата як винагорода за фізичну чи моральну здатність 

людини виконувати роботу за наймом. 

Диференціація населення за доходами залишається найгострішою пробле-

мою, що призводить до зростання майнового розшарування, підвищення масштабів 

бідності в країні. За останні три роки розрив між багатими і бідними суттєво 

збільшився. Не рятує ситуацію підвищення мінімальної заробітної плати з 1.01.2017 

року до 3200 грн, тому що паралельно зросли ціни практично на всі матеріальні і 

нематеріальні блага, яких потребує людина.  

Якщо мовити про витрати населення, то в їх структурі найбільшу частку 

займає купівля продуктів харчування – понад половину (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура сукупних доходів та витрат населення України [11] 

Основні сукупні доходи та сукупні витрати 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Сукупні доходи в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, грн 4470,5 4563,3 5231,7 

Структура сукупних доходів % 

Грошові доходи 90,8 91,2 89,4 

- оплата праці 50,6 48,8 47,2 

- доходи від підприємницької діяльності та 

самозайнятості 4,1 5,2 5,5 

- доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції 2,8 3,2 3,4 

- пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані 

готівкою 27,1 27,0 25,2 

- грошова допомога від родичів, інших осіб та 

інші грошові доходи 6,2 7,0 8,1 

Сукупні витрати в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, грн 3820,3 4048,9 4952,0 

Структура сукупних витрат % 

Споживчі сукупні витрати 90,2 91,6 92,9 

- продукти харчування та безалкогольні напої 50,1 51,9 53,1 

- алкогольні напої, тютюнові вироби 3,5 3,4 3,3 

- непродовольчі товари та послуги 36,6 36,3 36,5 
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Виникає питання, чи може людина повноцінно жити, відтворювати свої 

життєві функції, витрачаючи більшу частину доходів на продукти харчування, для 

придбання яких далеко не завжди береться до уваги якісний показник? Звичайно, зі 

збільшенням надходжень змінюється й структура витрат, але йдеться про дуже 

високі доходи. Наприклад, за даними журналу «Фокус», зарплата за місяць голови 

правління «Укрнафти» складає 1 млн грн, голови «Укргазвидобування» – 

398 тис. грн, голови Національного банку України – 146 тис. грн, голови 

Національної поліції України – 100 тис. грн, голови правління НАК «Нафтогаз 

України» – 92 тис. грн, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – 

80 тис. грн, директора Національного антикорупційного бюро України – 70 тис. грн 

[4]. До того ж Верховна Рада України майже удвічі хоче збільшити посадові оклади 

народних депутатів. Виходячи з ухваленого проекту постанови № 5000-П «Про 

висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України 

на 2017 рік», посадовий оклад голови ВРУ збільшиться до 43,5 тис. грн, його 

заступника – до 40,6 тис. грн. Заробітна плата народного депутата становитиме 

36,3 тис. грн. Оплата праці помічників-консультантів народних депутатів – до 

23,2 тис. грн [2]. Отже, з наведеного можна побачити одну тенденцію: чим вища 

посада, тим багатший чиновник. 

Стосовно заробітної плати працівників за видами економічної діяльності в 

Україні, то її динаміку бачимо у табл. 2. 

Водночас проводити аналіз тільки матеріального становища населення  неко-

ректно. По-перше, загально низький рівень доходів та нерозвиненість ринкових 

механізмів зумовлюють відсутність тісного зв’язку між рівнем матеріального забез-

печення домогосподарства та умовами його проживання (розміром житлової площі, 

кількістю кімнат, забезпеченістю житла зручностями та засобами комунікації, 

станом розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів тощо). По-друге, 

вищий дохід не забезпечує комфортного самопочуття людини в суспільстві і не 

захищає її від впливу негативних чинників соціального середовища, що особливо 

актуально в умовах сьогодення. 

Що стосується умов проживання населення, то це конкретна геоекологічна 

ситуація, яка дає уяву про стан природного середовища в певному регіоні, ступінь 

його відповідності санітарно-гігієнічним нормам життя населення і природно-

екологічним умовам існування живих організмів, а також сприятливі соціально-

побутові умови проживання населення. 

Ще економічна криза 90-х років стала початком різкого падіння показників 

матеріальної забезпеченості переважної більшості українських сімей та занепаду 

соціальної інфраструктури населених пунктів, особливо сіл. Тому специфічною 

особливістю України є значна регіональна диференціація й суттєва різниця в 

показниках життєвого рівня міського та сільського населення. А, як відомо, у селах, 

за даними Державної служби статистики України, проживає 30,9 % населення 

держави і припадає 90 % її площі (табл. 3). 

 

 

 

https://www.epravda.com.ua/news/2016/10/20/608538/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60301
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Таблиця 2 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності,  

у розрахунку на одного штатного працівника, грн [11] 

Вид діяльності 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Усього 3480 4195 5183 

Сільське господарство, лісове господарство та 

рибне господарство 2556 3309 4195 

Промисловість 3988 4789 5902 

Будівництво 2860 3551 4731 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 3439 4692 5808 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 3768 4653 5810 

- наземний і трубопровідний транспорт 3541 4172 5265 

- водний транспорт 3622 5076 6974 

- авіаційний транспорт 11967 18470 24688 

- складське господарство та допоміжна 

діяльність у сфері транспорту 4231 5358 6603 

- поштова та кур’єрська діяльність 1934 2180 2818 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 2261 2786 3505 

Інформація та телекомунікації 5176 7111 9530 

Фінансова та страхова діяльність 7020 8603 10227 

Операції з нерухомим майном 3090 3659 4804 

Професійна, наукова й технічна діяльність 5290 6736 8060 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 2601 3114 3995 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 3817 

 

4381 5953 

Освіта 2745 3132 3769 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 2441 

 

2829 3400 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3626 4134 4844 

Надання інших видів послуг 3361 3634 4615 

До того ж проблеми сільського населення негативно впливають на розвиток 

сільських територій, обмежують можливості використання соціально-економічного 

потенціалу села, супроводжуються руйнацією традиційного укладу сільського життя 

та посилюють зубожіння.  

Бідність і демографічні проблеми негативно впливають і на благоустрій 

населених пунктів, хоча забезпечення благоустрою більше залежить не від селян, а 

від органів державної влади та місцевого самоврядування. Як показує практика, не 

всі органи місцевого самоврядування дотримуються нормативно-правових вимог і 

виконують їх у повному обсязі. Основними проблемами благоустрою села є такі: 
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незадовільний стан вулично-дорожньої мережі; незабезпечення функціонування 

об’єктів зовнішнього освітлення територій; відсутність дієвої системи збору твердих 

побутових відходів та виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ; потреба в інже-

нерному захисті сільських територій (підтоплення, просідання, обвали, зсувонебез-

печні ділянки); несанкціонована вирубка зелених насаджень, що погіршує екологію 

населених пунктів; неналежна охорона об’єктів благоустрою та недосконала система 

контролю за ними. 

Таблиця 3 

Розподіл наявного населення України за типом поселень [11] 

Рік 

Населення на початок року – всього, осіб 
Частка в населенні 

регіону, % 

все населення 
міські 

поселення 

сільська 

місцевість 

міські 

поселення 

сільська 

місцевість 

2014 45 426 249 31 336 623 14 089 626 69 31 

2015 42 929 298 29 673 113 13 256 185 69,1 30,9 

2016 42 760 516 29 584 952 13 175 564 69,2 30,8 

Також залишається гострою проблема побутового облаштування сільського 

житлового фонду. Багато сіл без централізованого опалення, водопостачання, при-

родного газу, каналізації, елементарних побутових послуг, кваліфікованої медичної 

допомоги. Економічна криза стала причиною значного руйнування мережі 

культурно-побутових закладів, сільської соціальної інфраструктури, об’єктів осві-

тянського, лікувально-оздоровчого та спортивного призначення. Зменшилася кіль-

кість лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, бібліотек, будинків культури 

тощо.  

Отже, селяни сьогодні живуть переважно так, як і сто років тому. Усе це 

особливо контрастує на тлі сільської місцевості економічно розвинутих країн 

Європи, де немає суттєвої різниці в умовах проживання сільських і міських жителів.  

Щодо умов проживання міського населення, то завдяки належному розвитку 

інфраструктури міст, вони є набагато кращими, але не безпроблемними. 

Не менш важливим для життя є соціальне середовище, під яким розуміють 

частину середовища життєдіяльності, що характеризує досягнення людини у 

створенні соціально-політичних, духовно-матеріальних та інтелектуальних 

(інформаційних) цінностей, які формують її світогляд, зумовлюють поведінку у 

сфері взаємовідносин із навколишнім середовищем.  

Нагадаємо, що, за даними Індексу соціального розвитку, Україна ($8267 ВВП 

на особу) отримала 66,43 бала зі 100 можливих, увійшовши до групи країн з рівнем 

соціального розвитку «нижче середнього». Україна традиційно демонструє відносно 

високі показники у сфері доступу до вищої освіти та до базових знань – 31 та 28 місця 

відповідно. Найнижчі показники у таких сферах, як корупція (109 місце), рівень 

злочинності (109), доступність житла (116), стан довкілля (118), здоров’я та довго-

ліття (127), свобода вибору життєвого шляху (132) [6]. 

З погляду соціальної педагогіки, соціальне середовище – це сфери суспіль-

ного життя, що впливають на формування свідомості та поведінки людини. Адже 
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вироблені духовні надбання попередніх поколінь передаються нащадкам не через 

хромосомний апарат, а через спілкування. Відносини між людьми втілюються у 

результатах праці, у мові, витворах науки, техніки й мистецтва, у звичаях, нормах 

суспільної поведінки тощо. А світогляд людини має будуватися на національній ідеї, 

любові до рідного краю, класичній культурі, дотриманні звичаїв, шануванні своїх 

героїв та гідному відстоюванні національної честі. Крім того, людина як громадянин 

країни має мати власну об’єктивну оцінку щодо різних життєвих ситуацій та подій, 

а також влади, партій, самих людей та сенсу життя, вміти протистояти нав’язуванню 

ззовні готових, часто сумнівного змісту і походження еталонів та орієнтирів. 

Людина завжди повинна мати змогу усвідомити себе особистістю, у неї 

повинен бути вибір, який би допоміг стати творцем власної долі, свого життя. 

Йдеться про те, щоб кожен міг якомога краще пізнати себе, свої психофізіологічні 

особливості, що призведе до ефективного використання особистого потенціалу, 

пристосування до обставин життя, впливу на них, вибудовування власної стратегії й 

лінії поведінки. Як бачимо, людина зі своїми фізично-моральними здібностями та 

духовними цінностями – це найбільше багатство країни, для якої влада має створити 

сприятливі умови життєдіяльності й відтворення. Тому що через проблеми немож-

ливо точно спрогнозувати формування структури населення за основними віковими 

групами, а відтак перспективи збереження не лише демографічного, а й трудоре-

сурсного потенціалу країни. Дуже різко сповільнився демографічно-відтворю-

вальний процес, активізувалася міграція молоді за кордон. 

Основною причиною зменшення кількості населення є депопуляція. Незва-

жаючи на запровадження реформ у медичній галузі, гострою є проблема доступності 

медичного обслуговування, а саме вчасної медичної допомоги, придбання ліків та 

медичного приладдя, відсутності медичного фахівця необхідного профілю, недос-

тупності ліків, медичних послуг, в тому числі стоматологічних, через їх високу 

вартість. До того ж середній вік українського населення складає 40,8 року. Частка 

населення у віці 60 років і старше – 21,2 %, частка населення у віці 65 років і старше 

– 15,2 %. Середня тривалість життя у чоловіків – майже 66 років, у жінок – 76 років. 

Основною причиною смертності в Україні є хвороби системи кровообігу (68 %) та 

новоутворення (13 %) [11]. Такі показники не надихають оптимізмом і є не дуже 

втішними. Отже, руйнівні процеси соціально-економічної сфери пов’язані переваж-

но з майже постійним ігноруванням державою розвитку соціального довкілля, особ-

ливо у сільських населених пунктах, відсутністю виваженої державної політики сто-

совно фінансових надходжень до місцевих бюджетів.  

Висновки. Неодмінною умовою для забезпечення можливостей отримання 

населенням вищих доходів є економічне зростання, яке дає людям змогу самостійно 

підвищити свій життєвий рівень і захистити себе від ризику бідності. Крім того, без 

підвищення національного доходу і відповідно бюджетних ресурсів важче здійсню-

вати необхідні інвестиції у соціальний, людський та фізичний капітал, реалізовувати 

відповідні заходи стосовно перерозподілу доходу з метою підвищення життєвих 

стандартів та захисту найбідніших верств суспільства. Отже, стале економічне 

зростання є обов’язковою передумовою для підвищення добробуту всіх груп 

населення. Проте досягти підвищення життєвого рівня більшої частини населення та 
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значного зменшення масштабів бідності в країні можна лише за умови рівномірного 

розподілу результатів економічного зростання серед усіх груп населення. Сучасні 

принципи формування ефективної соціально-економічної стратегії всіх без винятку 

демократичних держав ґрунтуються на забезпеченні пріоритету людського розвитку 

у сприятливому середовищі – економічному, політичному, екологічному тощо.  

Саме соціально-економічне середовище має відображати рівень забезпе-

чення прав і свобод людини, стати тим ключовим орієнтиром, який би зміг об’єднати 

зусилля держави, бізнесу та громадянського суспільства навколо єдиної ідеї щодо 

розвитку та процвітання незалежної країни. Крім того, посилення уваги до вирі-

шення державними й регіональними органами влади основних соціально-економіч-

них проблем життєдіяльності українців й проведення ефективної адміністративно-

територіальної реформи помітно поліпшить перспективи розвитку економіки, 

сприятиме пом’якшенню наслідків і запобіганню відтоку працездатного та найбільш 

освіченого населення, зміцнить потенціал сталого розвитку України загалом.  
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умови проживання населення загалом та окремих соціально-демографічних груп і 

стан соціального середовища. Доведено, що досягнення високого життєвого рівня 

більшої частини населення та значного зменшення масштабів бідності в країні мож-

ливе лише за умови рівномірного розподілу результатів економічного зростання 

серед усіх груп населення. 

Ключові слова: рівень життя, життєдіяльність, матеріальне становище, 

економічний добробут, доходи та витрати населення, умови проживання, благо-

устрій, соціальне середовище, формування особистості, економічне зростання. 

 

Mahiyovych R. Standard of living of Ukrainians in the nowadays conditions 

We consider the problems of the essence of life of the population, the basic 

components that characterize the quality of  life, namely, financial situation, the living 

conditions of the population in general and certain socio-demographic groups and social 

environment condition. It is proved that a high standard of living of most of the population 

and a significant reduction of poverty  is possible to achieve under condition of  even 

distribution of economic growth results among all groups of population. 
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Магийович Р. Уровень жизни украинцев в условиях современности 

Рассмотрена проблематика сущности уровня жизни населения страны, рас-

крыты основные составляющие, характеризующие уровень жизни, а именно: мате-

риальное положение, условия проживания населения в целом и отдельных социаль-

но-демографических групп и состояние социальной среды. Доказано, что достиже-

ние высокого жизненного уровня большей части населения и значительного уме-

ньшения масштабов бедности в стране возможно только при условии равномерного 

распределения результатов экономического роста среди всех групп населения. 

Ключевые слова: уровень жизни, жизнедеятельность, материальное 
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