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І. В. Абрамова, к. е. н., доцент,
кафедра фінансів і кредиту
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Фондовий ринок будь-якої країни є одним із
ключових елементів її економічної системи. Основними завданнями
фондового ринку є мобілізація тимчасово вільних коштів господарюючих
суб’єктів та населення і їх перерозподіл у ті сектори економіки, які
потребують додаткового фінансування. Тому формування ефективного та
дієвого фондового ринку є важливим етапом економічного зростання країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток фондового ринку
України є предметом наукового пошуку О. І. Барановського, В. М. Лютого,
С. В. Онишко, Л. О. Петика, М. О. Солодкого, В. П. Унинець-Ходаківської,
В. М. Шелудько та інших економістів [2, 4]. Водночас, не всі проблеми
пов’язані з його функціонуванням є достатньо вивченими та вирішеними, що
вказує на актуальність й своєчасність проведеного дослідження.
Метою статті є теоретичне обґрунтування сучасного стану розвитку й
особливостей функціонування фондового ринку України та розробка
практичних рекомендацій щодо його поліпшення.
Об’єктом дослідження є процес функціонування фондового ринку
України.
В основу дослідження лягли наступні методи: абстрактно-логічний,
зокрема його прийоми аналогії, зіставлення, аналізу, синтезу, індукції та
дедукції; розрахунково-конструктивний та статистико-економічний, зокрема
такі їх прийоми як вибіркового спостереження, порівняння, табличний,
графічний.
Результати дослідження. Сучасний стан розвитку фондового ринку
України характеризується високою волатильністю, низькою ліквідністю
цінних паперів, що на ньому обертаються, переважанням позабіржового
сегменту над біржовим, недостатнім інвестиційним потенціалом.
Підтвердженням цьому є суттєве зменшення обсягів операцій з цінними
паперами як на біржовому, так і на позабіржовому сегменті фондового ринку.
За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
величина даного показника у 2016 р. становила 1,27 трлн грн проти 2,5 трлн
грн у 2012 р. (табл. 1). Очевидним є падіння ринку цінних паперів впродовж
2012-2016 рр.
Фондовий ринок,нажаль, залишається одним з найслабших сегментів
вітчизняної фінансової системи,про що свідчить співвідношення обсягів
торгів на ринку цінних паперів та ВВП (рис. 1).
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Таблиця 1
Динаміка операцій з цінними паперами на фондовому
ринку України, 2012-2016 рр., млрд грн
Показник
Акції
Державні облігації
Облігації підприємств
Облігації місцевих позик
Цінні папери ІСІ
Веселі
Деривативи
Інші
Разом

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
592
1217
125
7
138
412
25
15
2531

171
721
99
4
497
3
18
164
1677

416
688
70
1
240
2
9
903
2329

463
283
54
0
102
29
9
1236
2176

209
217
9433
2
132
47
7
2680
1272

2016 р.
до 2012
р. (+/-)
-383
-1000
9308
-5
-6
-365
-18
2665
-1259

Джерело : побудовано автором на основі [1, 3].

Рис. 1.Співвідношення обсягів торгів на ринку цінних
паперів та ВВП, 2010-2016 рр., млн грн
Джерело: побудовано автором на основі [3].
Обсяг біржової торгівлі з цінними паперами з розподілом за видом
фінансового інструменту у 2016 р. представлено у табл. 2. Впродовж 2016 р.
серед фінансових інструментів провідну позицію за обсягами торгів на
біржовому ринку займали державні облігації України, облігації підприємств
та акції. Найбільший обсяг біржових угод було укладено з державними
облігаціями України (210,09 млн грн), а найменший – з деривативами (44,21
млн грн). Загалом, впродовж останніх років спостерігається стагнація
сегментів фондового ринку, пов’язаних з функціонуванням фінансових
деривативів. Крім того, дані табл. 2 свідчать, що облігації місцевих позик
взагалі не були предметом біржового торгу.
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Таблиця 2
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами
на організаторах торгівлі (з розподілом за видом
фінансового інструменту) у 2016 р., млн грн
Організатор
торгівлі
Перспектива
ПФТС
УБ
КМФБ
ПрАТ «ФБ
Універсальна»
СЄФБ
УМВБ
УФБ
ІННЕКС
Усього

Акції

Облігації
підприємств

Державні
облігації
України

3,94
251,1
1 847,0
31,45

2 340,5
5 293,5
17,08
1412,9

121618,9
88173,78
293,05
0,00

Інвестиційні
сертифікати
61,03
0,80
28,55
298,9

11,55

39,89

0,00

0,26
21,71
7,88
1,93
2176,8

57,60
0,00
10,05
0,00
9171,5

0,00
0,00
0,00
0,00
210085,7

Опціонні
сертифікати

Деривативи

733,39
0,00
0,00
0,00

0,14
0,00
1 345,2
0,00

3,69

196,97

0,00

1,23
0,00
1,00
0,04
395,3

0,00
0,00
0,00
0,00
930,36

0,00
0,00
0,00
0,00
1345,16

Джерело:побудовано автором на основі [3].
Висновки. За роки функціонування фондового ринку України вдалося
досягнути у цьому напрямі певних позитивних результатів. Розвивається
нормативно-правова база, запроваджено системи моніторингу фондового
ринку, вдосконалено систему захисту прав інвесторів, розроблено систему
електронної подачі звітності емітентів цінних паперів та створено єдину
інформаційну базу даних учасників фондового ринку. Водночас, дослідження
сучасного стану розвитку фондового ринку показало, що він перебуває в край
незадовільному стані. Причинами такої ситуації є падіння попиту на цінні
папери, проблеми з ліквідністю, низька прозорість ринку, недосконала
система контролю за його учасниками. Відповідно до цього, важливого
значення набуває підвищення надійності та довіри до фондового ринку як
збоку потенційних інвесторів, так і інших його учасників.
Список використаних джерел:
1. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку: Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics (дата звернення: 1.02.2018)
2. Петик Л. О. Сучасний стан фондового ринку в Україні / Л. О. Петик //
Національний лісотехнічний університет України. – 2015. – Вип. 25.1. –
С. 344–350.
3. Річний звіт НКЦПФР за 2016 рік: Національна комісія з цінних паперів і
фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.
gov.ua/activities/annual (дата звернення: 10.01.2018)
4. Солодкий М.О. Біржові товарні деривативи: теорія, методологія, практика:
монографія. – К.: Аграр Медія Груп, 2012. – 238 с.
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О. Г. Булуй, к. е. н., докторант
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Постановка проблеми. В аграрному секторі відбуваються позитивні
зміни, свідченням чого є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, нарощування її експорту, покращення фінансових
результатів діяльності підприємств. Зміцнення виробничого потенціалу
відбулося за рахунок господарств суспільного сектора, де в останнє
десятиліття активно відбувалися процеси корпоратизації та формування
агрохолдингових структур. Завдяки їх можливості акумульовувати фінансові
ресурси, залучати інвестиційні кошти та капітал на фінансових ринках, в
тому числі міжнародних відбувається модернізація виробництва;оновлення
матеріально-технічної бази; впровадження точних технологій посіву та
обробітку;використання нових сортів, порід тварин та засобів захисту;
застосування інноваційних технологій зберігання продукції; удосконалення
інформаційного забезпечення системи управління; проектування сучасних
управлінських технік.
Проте активне збільшення кількості аграрних холдингів та розширення
землі у користуванні з 2014 року уповільнилося. Щодо великих агрохолдингів, то вони взагалі припинили необґрунтоване нарощування земельного банку і сконцентрували увагу на підвищенні ефективності використання наявних
активів [1]. Надмірна концентрація земель, та як наслідок ускладнення
управління господарською діяльністю в сукупності з внутрішньополітичними
та економічними умовами новітнього періоду та несприятливими
геополітичними чинниками перемістили на перший план питання зростання
продуктивності праці й раціонального використання ресурсів.
Нині все більше уваги надається виробництву сільськогосподарської
продукції. Застосування сучасних технологій та новинок робить виробництво
та реалізацію продукції більш ефективним методом збільшення прибутку,
ніж просте нарощування землі у обробітку. Наявність значних площ землі у
користуванні ще не гарантує стабільних прибутків.
Завдання щодо підвищення ефективності господарювання гостро постає і
перед дрібними формами господарювання. Невеликі фермерські та селянські
господарства застосовують застарілі технології виробництва продукції,
малопродуктивну техніку, здебільшого ручну працю. Вони здійснюють
виробництво переважно трудоємких культур. Такі господарства потребують
спеціалізованих послуг, зокрема: постачання матеріальних ресурсів,
зберігання та збуту сільськогосподарської продукції, первинної переробки
сільськогосподарської сировини тощо. Вказані послуги можна було б
отримати через систему кооперації. Проте швидкого формування
кооперативів за «класичною моделлю», які взялися б за вирішення
зазначених завдань в сучасному агробізнесі країни не відбулося.
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Вочевидь необхідний пошук нових форм організації співпраці в
українському агробізнесі, що дозволить великим та малим суб’єктам
підприємництва бути конкурентоспроможними та розширювати свою
присутність на внутрішньому та зовнішньому ринку. Перспективним
напрямом інноваційного розвитку галузі, вирішення проблем доданої
вартості, нарощування експортного потенціалу є міжфірмова інтеграція. В
сучасній інтерпретації це можуть бути підприємницькі мережі в агробізнесі –
аграрні кластери.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми виникнення та
розвитку кластерних об’єднань висвітлюються у роботах провідних
зарубіжних науковців, зокрема, у працях М. Енрайта, С. Розенфельда,
Д. Якобса, В. Прайса, М. Портера, Д. Радеби, А. Ругмана, П. Самуельсона,
Дж. Сороса, С. Ткачевої, Ю. Уеннопа, Л. Янга, Н. Корчагіної та ін. Питання
інтеграційних процесі в сільському господарстві та практичні аспекти
створення кластерів в аграрному секторі досліджували такі відомі вітчизняні
економісти-аграрники, як С. Соколенко, М. Войнаренко, В. Геєць,
В. Федоренко та ін.
Відзначаючи цінність результатів досліджень названих вчених і сучасних
наукових розробок для теорії й практики формування та розвитку кластерів в
аграрному секторі слід зауважити, що окремі аспекти зазначеної проблеми
залишаються недостатньо вивченими. Потребують удосконалення наукові
підходи до концептуального забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва на галузевому і територіальному рівнях. Відтак
системне дослідження процесів кластеризації у забезпеченні інноваційного
розвитку агробізнесу є важливим у теоретичному і практичному аспектах.
Результати дослідження. Для успішного вирішення завдання щодо
забезпечення подальшого розвитку аграрного сектора економіки необхідно
забезпечити використання прогресивних підходів до управління та
оптимального поєднання можливостей та зусиль різних учасників
інституційного середовища в агробізнесі. У сукупність таких взаємовідносин
входять підприємства, які виробляють засоби виробництва, надають агрохімічні та агросервісні послуги, виробляють сільськогосподарську продукцію,
здійснюють зберігання, транспортування, переробку сільськогосподарської
продукції, реалізують продукти харчування, здійснюють дослідження ринку
тощо. Незважаючи на особливості діяльності кожної такої організації їх
поєднує спільна технологія виробництва кінцевої продукції.
Відповідно кожен учасник зацікавлений в успішному функціонуванні
всього продуктового ланцюжка. Логічно припустити, що в такому об’єднанні
існують колективні потреби, які полягають у якнайкращому задоволенні
потреб споживачів та індивідуальні потреби, що передбачають максимізацію
власних прибутків. Очевидно також і те, що всі учасники ланцюжка вартості
пов’язані один з одним. Так виробництво аграрної продукції неможливе без
забезпечуючої сфери. Ефективне сільськогосподарське виробництво є
хорошим підґрунтям для переробної та комерційної сфер. Розвинена ринкова
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інфраструктура дозволяє налагодити ефективні канали просування продукції,
залучати інвестиційні ресурси,забезпечити отримання консультативних
аграрних послуг, що є невід’ємним елементом ефективного функціонування
сфери виробничо-технічного забезпечення та безпосередньо сільського
господарства. Взаємовплив господарських утворень свідчить і про зворотні
зв’язки. Наприклад, переробна галузь, що динамічно розвивається, зумовлює
відповідні зміни в сільському господарстві.
Ланцюжки створення вартості в агробізнесі забезпечують додавання
цінності до первинної сільськогосподарської продукції об’єднавши її з
іншими ресурсами, серед яких слід назвати інструменти, кадри, знання,
навички, іншу сировину, матеріали або інші первинні продукти. Завдяки
проходженню продуктом декількох етапів такого ланцюжка його вартість
зростає [2, с. 111]. Ключова роль в зростанні доданої вартості належить
дослідженням та знанням.
Нарощування виробництва аграрної продукції сільськогосподарськими
виробниками потребує кращих витратних матеріалів, сучасної техніки,
агросервісних та агрохімічних послуг, маркетингових досліджень, нових
методів управління. Очевидно розвиток сільськогосподарського виробництва
матиме позитивний вплив на суміжні сфери. Зростатиме потреба в трудових
ресурсах,засобах виробництва, науковій продукції, суміжних послугах.
Посилюватимуться вимоги до фахівців та зростатиме замовлення на підготовку висококваліфікованих фахівців. В такій системі за умов налагодження
співпраці отримають зиск усі учасники продуктового ланцюжка.
Слід зазначити, що суб’єкти виробничої та ринкової інфраструктури,
інформаційного та наукового забезпечення, освітні заклади та органи
державного управління характеризуються відмінними організаційними та
управлінськими структурами, предметом та метою діяльності, кінцевим
продуктом тощо, що потребує розробки нових сучасних підходів для їх
взаємодії. Відповіддю є формування спеціальних об’єднань – кластерів, які
через систему синергетичного взаємовпливу досягають високих кінцевих
результатів діяльності в аграрному секторі. Між учасниками такого інтеграційного об’єднання встановлюються взаємозв’язки співробітництва, взаємодовіри, орієнтації на кінцевого споживача, на задоволення його потреб,
зацікавленості в успішній діяльності усіх суб’єктів, на основі спільної місії.
Кластери – це такі регіональні утворення, учасники яких господарюють
одночасно на засадах партнерства, співпраці, взаємодопомоги і конкуренції.
Це дозволяє кластеру динамічно розвиватися, залучати нових учасників, які
бачать перспективи співпраці. Концентрація підприємств на певній території
сприяє залученню інвестицій та інновацій. З метою досягнення синергетичного ефекту у кластері добровільно об’єднуються самостійні юридичні
особи, які спільно працюють заради виробництва конкурентоспроможної
продукції та загальної і особистої економічної вигоди. Кластери формуються
у певній сфері підприємництва за умови, що учасники кластеру пов’язані між
собою технологічно, і, як правило, за ознакою географічної близькості. В
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кластері об’єднуються підприємницький, науковий, освітній, інформаційний,
фінансовий сектори, які пов’язані один з одним ланцюжком формування
вартості.
За умови участі суб’єктів ринкової, виробничої, наукової, інформаційної
інфраструктури створюються центри економічного зростання. Мета
функціонування кластера полягає у підвищенні конкурентоспроможності
мережі шляхом здійснення комерційного і некомерційного співробітництва,
наукових досліджень, інновацій, освіти, навчання та реалізації спільних
заходів політики підтримки.
Проте сприятливі умови виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції на певній території ще не гарантують створення ефективно
діючого аграрного кластеру. У діяльності кластера беруть участь різні
суб’єкти ринкового середовища. Враховуючи те, що кластер є добровільним,
договірним утворенням часто навіть без підприємства інтегратора, то для
його формування та функціонування необхідна сприятлива економічна
політика держави, відповідний освітній рівень його учасників і розуміння
цінності кожного учасниками кластера. Критично важливим є просвітницька
робота щодо можливості та переваг кластерів та ініціювання творчого
процесу, що дозволить створити бажані синергетичні відносини.
Висновки. Агробізнес в Україні має неосяжні можливості для
збільшення виробництва. Однак, аграрна сфера не матиме успішного
майбутнього без значної модернізації та підвищення ефективності. Крім того
нагальною є проблема підвищення глибини переробки продукції та торгівля
на світовому ринку продукцією з високою доданою вартістю. Для цього
потрібна системна взаємодія усіх учасників продуктового ланцюжка в межах
кластера. Кластерна організація агробізнесу з однієї сторони дозволяє
розвиватися усім суб’єктам підприємництва на паритетних засадах, а з іншої
є сильним стимулюючим мотивом залучення внутрішніх та зовнішніх
інвестицій.
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С. В. Василенко, к. е. н., старший викладач
кафедра аналізу і статистки ім. І.В. Поповича
ПИТАННЯ ЯКОСТІ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ
ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Постановка проблеми. З набуттям форми Асоціації з ЄС (за окремими
етапами підписання Політичної та Економічної частини в 2014 році) та руху
до Зони вільної торгівлі з 1.01.2016 року перед Україною постало низка
питань в осмисленні та виробленні послідовних дій таких питань, як
політичних, торгівельно-економічних та харчової безпеки. Крім того, після
укладання низки угод про співпрацю між Україною та ЄС, з’явилась
можливість виходу країни на ринки Європи. Проте якість вітчизняної
сировини, зокрема молочної, не задовольняє потреби європейських
споживачів. Тому, дане питання потребує негайного вирішення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання якості молока та
молочних продуктів висвітлені в працях вітчизняних і зарубіжних науковців:
А.Е. Алімової [1], Р.В. Бичківського [2], В.П. Галушка [3], М.М. Ільчука [4],
О.Д. Костюк [5], Т.Л. Мостенської [6], С.В. Обіход [8], О.В. Сеня [10],
М.І. Шаповала [12] та ін. Однак, питання низької якості молокосировини
залишаються недостатньо вирішеними та потребують глибшого дослідження,
особливо в умовах Євроінтеграції
Метою дослідження є вивчення питань низької якості вітчизняної
молочної сировини та пошук шляхів її підвищення.
Результати дослідження. Однією з головних умов ефективного
виробництва на підприємствах галузі скотарства, є забезпеченість якісною
сировиною з біологічними та фізіологічними особливостями тварин, що в
повній мірі впливає на економічні показники діяльності підприємств та
суттєво визначає якість кінцевого продукту. Із загальної кількості світового
виробництва молока на молоко України припадає близько 1,5 %. Крім того,
на молоко корів у досліджуваному періоді, припадало близько 96 % від
усього виробленого молока. Для нашої країни молоко коров’яче являється
основною сировиною для молочного виробництва.
Останніми роками виробництво молока України, у порівнянні із
світовими країнами, знаходиться майже на такому рівні як виробництво
Італії, Аргентини, Польщі. Однак, протягом всього періоду дослідження, в
усіх категоріях господарств нашої країни спостерігається зменшення
поголів’я корів – на 57,5 % (рис. 1). Дослідивши діяльність підприємств та
проаналізувавши показники рис. 1, можна сказати, що, незважаючи на
зменшення поголів’я корів в усіх категоріях господарств, продуктивність їх
збільшилась в 2 рази за останні 16 років та на 5 % - за період 2014-2016 рр.
Завдяки створенню нових високопродуктивних спеціалізованих молочних
порід, від яких за рік можна одержати 6000-9000 кг молока, підприємства
змогли наростити об’єми виробництва молокосировини. Варто відмітити, що
частка сільськогосподарських підприємств в цьому обсязі становила в
2016 році лише 67,7 %, що на 3,5 % більше порівняно з попереднім періодом,
все решта закуповувалось у господарствах населення (рис. 2, рис. 3).
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Рис. 1. Динаміка зміни поголів’я та продуктивності
корів за період 2000–2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [11].
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Рис. 2. Динаміка надходження молока на переробні підприємства від
сільськогосподарських підприємств за ґатунком в 2012-2016 рр., тис. тонн
Джерело: побудовано автором на основі даних [7].
Аналіз даних рис. 2 за розподілом молочної сировини за ґатунком, яка
надходить на переробку від сільськогосподарських підприємств свідчить, що
частка молока вищого ґатунку за останні п’ять років збільшилась на 29,9 %.
Збільшилась також в три раза частка молока екстра-класу, хоча в процентному співвідношенні вона все ще незначна (лише 14,6 %). Що стосується якості
молочної сировини, яка надходить на переробні підприємства від господарств населення, то частка молока екстра-класу та вищого ґатунку відсутні,
що значно гальмує розвиток молокопереробної галузі України (рис. 3).
Важливу роль у забезпеченні якості і, як наслідок, конкурентоспромогності молокопродукції в умовах євроінтеграції відіграє стандартизація
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Надходження молока на переробні
підприємства від господарств населення
за ґатунком, тис.тонн

управління якістю. Стандарт – документ, яким визначається (нормується)
предмет, що стандартизують. Він є не тільки технічним, а й державним
документом. Стандарти містять повну характеристику товару: технічні умови
його виготовлення, правила приймання; сортування; пакування; маркування;
транспортування; зберігання [1, с. 134].
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Рис. 3. Динаміка надходження молока на переробні підприємства
від господарств населення за ґатунком в 2012-2016 рр., тис. тонн
Джерело: побудовано автором на основі даних [7].
Повертаючись до діючого стандарту на молоко ДСТУ 3662-97 і,
порівнюючи його з аналогічним документом Європейського Союзу
Постанова ЄС 853/2004, можна зробити висновок, що навіть те молоко, яке в
Україні відносять до вищого ґатунку – не відповідає стандартам ЄС. Деякі
показники молочної сировини в Україні взагалі не контролюються.
Наприклад, точка замерзання [10].
Дослідження показало, що із загального обсягу сировини, яка надійшла
на промислову переробку від усіх категорій господарств, 1188,4 тис. тонн –
молоко другого ґатунку, а це 32,0 %. Основна частка такої сировини
надходить від приватних господарств, де утримуються 1-2 корови. Така
молокосировина закуповується другим ґатунком, або як неґатункове молоко
тому, що потребує додаткових затрат на очищення та пастеризацію і цим
самим значно позначається на вартості готової продукції.
Отже, щоб підвищити якість вітчизняної молочної сировини необхідно
запровадити такі заходи, а саме: у приватному секторі варто створювати
кооперативи та об’єднання домогосподарств, які будуть контролювати
процес збирання молокосировини і тим самим зможуть його автоматизувати.
Оскільки Україна має міжнародні зобов’язання перед СОТ та ЄС, які
стосуються, в тому числі і якості молока, варто запроваджувати такі заходи
саме на державному рівні. Що стосується сільськогосподарських
підприємств, то важливим у їхній діяльності при виході на європейські
ринки, є можливість отримання сертифікатів якості міжнародного зразка
(наприклад
ISO),
для
щоб
підвищити
конкурентоспроможність
молокосировини як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.
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Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, необхідно зазначити, що після
укладання низки угод про співпрацю між Україною та ЄС, перед
вітчизняними виробниками молочної сировини постають нові завдання, а
саме дотримання всіх норм відповідно до вимог не лише на рівні
національного законодавства, а й міжнародних стандартів, що стосуються її
якості. Тому для вирішення поставлених питань повинні створюватись такі
умови, як державна підтримка підприємств, впровадження наукових розробок,
залучення інвестицій в галузь скотарства та ін., що стане перспективою
подальших досліджень.
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ОСНОВИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВИКА
НА РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ
Постановка
проблеми.
Невід’ємною
складовою
частиною
функціонування ринку аграрного страхування виступає збутова діяльність
страхових компаній, яка спрямована на реалізацію відповідних послуг
кінцевим споживачам. Серед маркетингових заходів страховиків пріоритетне
значення належить саме збутовій політиці, оскільки її використання
забезпечує процес купівлі-продажу страхових послуг. Завдяки формуванню
дієвої системи продажу та диверсифікації каналів збуту забезпечується
комерційний успіх страхової компанії на ринку та її імідж серед ключових
суб’єктів страхового процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки у науковій
літературі активно висвітлюються різні погляди та варіанти подальшого
розвитку аграрного страхування, зокрема в працях Ю. Алескерова;
В. Базилевичa; О. Гаманкова; О. Залєтова; О. Козьменко; С. Навроцького та
ін. Проте, маркетингові аспекти та особливо збутова діяльність страхових
компаній залишається практично поза увагою науковців, що потребує
здійснення подальших досліджень у даному напрямку.
Результати досліджень. Збутову політику варто розглядати як певний
узагальнюючий результат діяльності актуаріїв, маркетологів, менеджерів
страхової компанії, які забезпечують необхідні умови для її реалізації на
ринку. Формування системи продажу страхових послуг належить до ключових бізнес-процесів, тим самим створюючи необхідний базис розвитку страхових відносин в аграрній сфері. Наявність конкуренції вимагає від страхових компаній здійснювати збутову діяльність на принципах: задоволення
ринкового попиту; диверсифікованого захисту майнових інтересів
страхувальників; розширення страхового покриття; уникнення збитковості
страхової суми; забезпечення рентабельності та прибутковості від страхових
операцій; відтворення конкурентних переваг на страховому ринку.
В основу збутової політики страховика покладено механізм взаємодії
учасників страхового процесу з використанням відповідних каналів збуту.
Функціонування сучасної моделі ринку аграрного страхування потребує
використання інноваційних каналів збуту, які на переконання Т. Дишканта
повинні задовольняти сучасні потреби страхувальників, відрізнятися та бути
цікавими для достатньо великої кількості споживачів, бути простими і
зручними у продажі, мати конкурентні переваги, відрізнятися сервісом та
високою якістю тощо [1, с. 24]. Процес купівлі-продажу страхових продуктів
може здійснюватись через три основні канали продажу: прямий
(безпосередній); за допомогою страхових посередників та використовуючи
альтернативні інструменти страхового маркетингу. Урізноманітнення каналів
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збуту створює додаткові можливості для просування страхових продуктів та
позиціонування страхових компаній на ринку.
Традиційним вважається продаж страхових продуктів в офісах страхових
компаній та їх представництвах (філіях) в регіонах (у разі їх наявності)
Перевагами даного каналу збуту страхових продуктів є те, що аграрії в офісі
страхової компанії можуть отримати всю вичерпну інформацію щодо умов
укладання та дії договорів страхування. Варто зазначити, що для страховиків
продаж страхових продуктів виключно в офісі страхової компанії не є
оптимальним варіантом, оскільки унеможливлює проведення андерайтинггових заходів (оцінці ризиків, виявлення стану посів, порівняння технологій,
які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції)
щодо організаційних та технічних заходів, необхідних для остаточного
прийняття рішення про страхування. Для аграріїв використання прямої
купівлі послуг у страховика, як правило, спричиняє певні незручності із-за
територіальної розмежованості між об’єктом страхування та офісом
страхової компанії.
Об’єктивним показником, що відображає стан збутової діяльності
страхових компаній є сума акумульованих платежів за надані послуги
протягом визначеного періоду часу. За 2012-2016 рр. даний показник
перебував у діапазоні від 72,8 млн грн. до 156 млн грн, що стало можливим
покрити страхуванням не більше 3 % посівних площ [3]. Наведенні
статистичні дані свідчать про необхідність активізації збутової діяльності
страховиків щодо залучення більшої кількості аграріїв до страхового
процесу.
Практика функціонування страхових відносин в аграрній сфері засвідчує,
що за останні роки вітчизняні страхові компанії для розширення каналів
наявних послуг активно використовують ПАТ “Аграрний фонд” та ПАТ
“Державна продовольчо-зернова корпорація України”. Їх частка у загальному
обсязі страхування сільськогосподарської продукції у 2016 р. склала щодо:
кількості договорів – 32,9 %; застрахованих площ – 25,5%; ліміту страхової
відповідальності – 33,9 %; страхових премій – 44,7 % та сум страхових
виплат –39,0 % [3]. Зазначені аграрні інституції у страховому процесі
виступають вигодонабувачами, тобто утримувачами відшкодувань у разі
настання страхової події.
Розвиток страхового посередництва сприяє формуванню різноманітних
каналів збуту послуг та активізації процесу становлення інфраструктурного
забезпечення страхового ринку. У німецькій науковій літературі
посередниками називаються особи, які, не будучи ні страхувальником, ні
страховиком на підставі цивільно-правового договору “торують” шлях до
укладання договору страхування, виконуючи посередницькі функції при його
укладанні або укладають його, або можуть допомагати у його продажу [4,
с. 416]. Ключовими завданнями прямих посередників (агентів та брокерів) на
страховому ринку слід визначити поєднання фінансово-економічних інтере-
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сів його учасників щодо розподілу ризиків і відповідальності між страховиками та страхувальниками.
Функціонування страхових агентів та брокерів на ринку аграрного
страхування стимулює його розвиток, сприяє збільшенню укладання
договорів страхування, забезпечує інформаційні та комунікаційні зв’язки між
суб’єктами страхового процесу. Розвиток агентської мережі дозволяє донести
практично до кожного потенційного страхувальника (аграрія) необхідну
інформацію про умови і переваги страхового захисту, підвищити їх
мотивацію до укладання договорів страхування. Діяльність страхових
брокерів на ринку аграрного страхування зумовлена необхідністю
висококваліфікованого підбору страхових компаній та прийнятних умов
страхування для виробників сільськогосподарської продукції. Важливу роль
у формуванні збутової політики страховиків може стати реалізація освітніх
програм курсової підготовки спеціалістів з управління та страхування сільськогосподарських ризиків із числа штатних працівників аграрних утворень.
Варто наголосити і на можливих загрозах для страхових компаній від
залучення прямих посередників до укладання договорів аграрного
страхування. Передусім, такі загрози виявляються у: ймовірності
безвідповідального ставлення до посередницької діяльності; можливості
втрачання потенційного клієнта з вини посередника; розповсюдження
необ’єктивної інформації про страховика. Зважаючи на переваги і недоліки в
діяльності прямих посередників необхідно акцентувати увагу на їх
професійній підготовці, використанні інноваційних підходів у формуванні
сприятливого інформаційного та комунікаційного середовища між
учасниками ринку аграрного страхування.
Перспективним каналом збуту послуг для страховиків може стати ринок
похідних цінних паперів, основними інструментами якого є форвардні
контракти, ф’ючерси, опціони та свопи. З розвитком біржової торгівлі аграрії
зацікавлені в нейтралізації цінових ризиків, що виникають у результаті зміни
кон’юнктури на сільськогосподарську продукцію. Непередбачуваність
траєкторії цін зумовлює аграріїв до укладання ф’ючерсних та опціонних
контрактів з обов’язковим використанням страхових і хаджевих операцій.
Зарубіжний досвід засвідчує, що функціонування аграрних бірж
розглядається передусім, як центри ціноутворення і страхування
сільськогосподарської продукції.
Використання сучасних можливостей обміну інформацією, здійснення
процесу купівлі-продажу страхових продуктів у режимі реального часу,
зумовлює потребу в застосуванні всесвітньої мережі “Інтернет” у якості
інноваційного напряму взаємодії між суб’єктами ринку аграрного
страхування. Дієвість даного каналу комунікації між страховиком і
страхувальником
зумовлена
інтеграційними
та
глобалізаційними
тенденціями, що активно формуються на національних ринках страхування.
Продаж страхових продуктів в режимі он-лайн створює ряд переваг для
страхувальників: можливість порівняння різних умов страхування та обрання
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найоптимальнішого варіанту щодо страхового захисту аграріїв; економії
часу, необхідного для укладання договору страхування; наявність вибору
щодо системи оплати за страхові продукти (через Інтернет, за допомогою
платіжних терміналів та за допомого кур’єра для доставки полюсів) тощо.
Для страхових компаній використання Інтернет технологій у просуванні
страхових продуктів на страховий ринок також має ряд переваг: по-перше,
збільшуються можливості географічної диверсифікації ринку для страхових
продуктів, по-друге, скорочуються операційні витрати страховика на введення справи; по-третє, створюються сприятливі інтеграційні можливості для
страховика щодо його входження на світовий ринок аграрного страхування.
За даними Інтернет асоціації Semantrum на початок 2017 р.
користувачами всесвітньої мережі в Україні було 21,6 млн осіб, у той же час
рівень її проникнення склав 64,8 %. На жителів сільської місцевості припадає
27 % користувачів Інтернету, водночас його проникнення у селах дещо
нижче, ніж у містах становить лише 53,0 %, але даний сегмент користувачів
всесвітньої мережі у найближчі роки буде лише зростати [2]. Представлені
дані дають підстави стверджувати, що завдяки використанню електродного
документообігу перед страховими компаніями з’являються нові можливості
для стимулювання збуту, просування страхових послуг та позиціонування.
Висновки. Активізація збутової діяльності страхових компаній на ринку
аграрного страхування можлива за умов системного впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтованих на налагодження
партнерських, ділових відносин зі страхувальниками, які в свою чергу
отримують об’єктивну, неупереджену та своєчасну інформацію про існуючі
варіанти покриття страхуванням сільськогосподарських ризиків. Йдеться про
необхідність раціонального поєднання інструментів комунікаційного
маркетингу (реклама, мерчандайзинг, паблік рилейшинз (PR), стимулювання
збуту, позиціонування тощо) з метою збалансування наявних фінансовогоекономічних інтересів між суб’єктами ринку аграрного страхування.
Формування
ефективного
механізму
продажів
зі
створенням
диверсифікованих каналів збуту послуг створює умови для капіталізації
компаній, а відтак підвищується рівень страхового захисту аграріїв.
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
У СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ НАСЛІДКИ
Постановка проблеми. Реформування земельних відносин, які
здійснювались в останні роки минулого століття у сільському господарстві,
дозволили створити на селі основи багатоукладної економіки і змінити
структуру сільськогосподарських товаровиробників, що забезпечило
розмежування відносин власності, господарювання й соціально-трудових
відносин. Ліквідація великотоварних сільськогосподарських підприємств,
зокрема колективних сільськогосподарських підприємств, привела до
розширення такої форми господарювання на селі, як особисте селянське
господарство. Ця форма господарювання на початку земельної реформи,
напевно не дуже сприймалася організаторами цієї реформи. Разом з тим,
власники земельних паїв практично вилучивши з офіційного обігу значну
площу земельних ресурсів, таким чином зменшили товарність аграрного
сектору економіки. Ось чому, в останні роки, спостерігається тенденція до
пошуку шляхів залучення особистих селянських господарств, декілька тисяч
яких уже переросли цей статус, до організованого ринку аграрної продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку та функціонування особистих селянських господарств досліджували І. Баланюк,
О. Біттер, О. Дем’янчук, В. Збарський, А. Даниленко, М. Малік, Ю. Лупенко,
В. Месель-Веселяк, І. Прокопа, В. Шиян, С. Онисько, О. Онищенко, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Проте незважаючи на велику кількість публікацій,
присвячених цій проблемі, існує потреба подальшого дослідження цих
питань, особливо у зв’язку із залученням особистих селянських господарств в
аграрний ринок, систему оподаткування, обґрунтуванням надання їм
державної підтримки, їх участь у формуванні бюджетів об’єднаних
територіальних громад, пошуку механізму оцінки і обліку їх доходів.
Результати дослідження. Аграрний сектор України за останні двадцять
років зазнав значних змін, особливо в частині власності на землю і майно.
Після реформування колективних і державних сільськогосподарських
підприємств та їх розпаювання майже 7 млн селян одержали більше 27 млн га
сільськогосподарських угідь в приватну власність, через виділення їм в
натурі земельного паю. Одержавши землю в приватну власність перед
селянами постало питання як її використати. Можливих шляхів було багато.
За виключенням, її продажу. Дослідження показують, що в перші роки
володіння землею частина селян спробували самостійно працювати на цій
землі. Оскільки на той час залишалась ще незначна частина сільськогосподарських підприємств не реформованих, або тих що мали статус фермерсь22

кого господарства. Селяни, які працювали самостійно могли на певних
умовах (як правило не на офіційних) залучати їх техніку, а іноді і працівників
до роботи в селянських господарства. Пізніше, з реформуванням не
реформованих підприємств така можливість у селян, які самостійно
працювали на землі, відпала. І вони пішли тим шляхом, який обрали
більшість власників паїв – передали їх в оренду новоствореним сільськогосподарським підприємствам. Незначна частина власників земельних паїв,
об’єднавшись з родичами створили фермерські господарства. Інша частина
селян, значно багаточисельніша, маючи присадибну земельну ділянку та
використовуючи пай чи його частину ведуть свою діяльність як особисті
селянські господарства.
Сьогодні в Україні поруч із фермерськими господарствами працює 4,1
млн особистих селянських господарств, 20% із яких виробляють товарну
продукцію та є потенційними фермерськими господарствами. В 2016 році
вони виробили 43 % валової продукції сільського господарства, в тому числі
38,7% продукції рослинництва і 54,3% продукції тваринництва. ОСГ зайняті
у виробництві більш трудомістких та менш рентабельних галузей і
забезпечують значну частку у виробництві окремих видів продукції. Це
97,8% – картоплі, 85,9% – овочів, 90,0% – продовольчих баштанних культур,
81,6% – плодово-ягідних культур, 73,9% – молока, 35,9% – м’яса(в забійній
вазі), 46,6% – яєць [13]. Судячи з цього, вони працюють дуже ефективно, ця
категорія господарств є селоутворюючою та поєднує власні економічні
інтереси із соціальною відповідальністю перед громадою. Звичайно, це
офіційні дані статистики, чи вони точні, питання риторичне. Разом з тим, є і
інша сторона діяльності особистих селянських господарств, зокрема, вони
формують значний тіньовий ринок аграрної продукції. В результаті цього
держава не одержує значні надходження до бюджетів від тіньової реалізації
сільськогосподарської продукції, виробленої ОСГ.
За підрахунками Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, орієнтовані втрати особистих селянських господарств в
порівнянні закупівельних цін посередниками та кооперативами у 2011-2012
рр. сягнули 52,5 млрд грн [11]. Виходячи з цього, та інших причин, протягом
останніх років тривають дискусії та йде пошук механізму залучення цієї
категорії господарств до законодавчо врегульованого підприємництва.
Термін «особисте селянське господарство» останнім часом міцно укріпилася
як в економіці аграрної сфери так і в інших, зокрема на ринку землі, якого деюре не існує, а де-факто так. Більше того, селяни – власники земельних
часток (паїв) або земельних ділянок, виділених під ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, мріють про те, аби їхня земельна
ділянка була відведена саме під таке цільове призначення, а не товарне
сільськогосподарське виробництво. Оскільки це надає право власникам
селянських господарств не сплачувати податки з площі 2 га [10].
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Звернемося до самого поняття «особисте селянське господарство»,
раніше «особисте підсобне господарство». Держкомзем у своєму листі від 5
квітня 2002 р. висловив офіційну позицію щодо тотожності термінів
«особисте підсобне господарство» та «особисте селянське господарство».
Згідно з земельним законодавством, яке діяло до 1 січня 2002 р. (до набуття
чинності Земельного кодексу України), передбачалася можливість отримання
громадянами земельних ділянок для ведення особистого підсобного
господарства розміром, як правило, до 0,6 га. Відповідно до статті 1 Закону
України “Про особисте селянське господарство” особисте селянське
господарство – це господарська діяльність, яка проводиться без створення
юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які
перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з
метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і
споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та
надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства,
у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму [4]. Стосовно земельних
ділянок для ведення ОСГ ст. 33 Земельного кодексу України визначає, що
громадяни України можуть мати на праві власності та орендувати земельні
ділянки для ведення особистого селянського господарства. Для ведення
особистого селянського господарства використовують земельні ділянки
розміром не більше 2,0 га, передані фізичним особам у власність або оренду в
порядку, встановленому законом. Щоправда, у разі якщо розмір земельної
частки (паю), що отримав у власність член ОСГ, більше ніж 2,0 га, розмір
земельної ділянки особистого селянського господарства може бути
збільшений. Громадяни України, котрі реалізували своє право на безоплатну
приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного
господарства в розмірі менше 2,0 га, мають право на збільшення земельної
ділянки в межах норм, установлених ст. 121 Земельного кодексу України для
ведення особистого селянського господарства.
Процес приватизації землі та розформування колективних сільськогосподарських підприємств мав негативний вплив на зайнятість сільського
населення, практично зробив його безробітним. Разом з тим, стаття 8 Закону
“Про особисте селянське господарство” встановлює, що члени особистих
селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою
самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»
належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві
для них є основною, що зменшує офіційне безробіття на селі [1],
Не менш важливим є питання реєстрації особистих селянських
господарств. Якогось певного порядку реєстрації ОСГ чинним
законодавством не передбачено, відповідно, відсутній окремий порядок
реєстрації членів особистого селянського господарства. Таким чином, якщо
людина (або хтось із членів її сім’ї) має у власності або користуванні
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земельну ділянку з цільовим призначенням – для ведення особистого
селянського господарства – то вона вважається членом особистого
селянського господарства. Але потрібно враховувати наступні обставини.
Хоча окремого порядку реєстрації ОСГ не передбачено, проте з метою
встановлення кількості особистих селянських господарств та їхніх основних
характеристик Державний комітет статистики України наказом від 26.10.2009
№ 409 затвердив Порядок обліку особистих селянських господарств
сільськими, селищними та міськими радами. Ради заповнюють форми
первинної облікової документації, це є «Погосподарська книга» (форма №1),
«Список домоволодінь, господарі яких не проживають постійно на території
ради» (форма №4), «Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства» (форма №5).Вищевказаним порядком
встановлено, що у разі ведення ОСГ для його обліку у формах №1, №4 та №5
зазначаються прізвище, ім’я, по-батькові особи, якій була надана земельна
ділянка з цільовим призначенням для ведення особистого селянського
господарства, площа земельної ділянки, яка належить вказаній особі або
перебуває у її користуванні в межах сільської, селищної, міської ради. Також
вказуються назва і дата документа, що підтверджує право власності або
право користування даною земельною ділянкою, а також прізвище, ім’я та по
батькові всіх осіб, які разом ведуть особисте селянське господарство. Якщо
ведення ОСГ припинено, то зазначається дата закінчення цієї діяльності,
після цього його члени практично мають статус безробітного. Відмітимо, що
на сьогодні в Україні склалася ситуація, яка з однієї сторони показує, що
держава не завжди враховує потреби власників особистих селянських
господарств, а з іншої, в разі необхідності держава вміло використовує дані
про виробництво ними аграрної продукції для покращення економічного
стану країни. Виходячи з цих, та інших причин Верховна рада прийняла
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське
господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних
фермерських господарств» від 31 березня 2016 р., №1067-VIII [3], яким в ст.1
уточнено визначення фермерського господарства: «фермерське господарство
є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її
переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках,
наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для
ведення фермерського господарства,товарного сільськогосподарського
виробництва, особистого селянського господарства» [2]. Статус сімейного
фермерського господарства воно набуває за умови використання праці членів
такого господарства, якими є виключно фізична особа-підприємець та члени
її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Фермерське
господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична
особа-підприємець. Фермерське господарство без статусу юридичної особи
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організовується на основі діяльності фізичної особи-підприємця. Фермерське
господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому
законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома
громадянами України, які виявили бажання створити фермерське
господарство, права власності або користування земельною ділянкою.
Важливим на сьогодні є те, що на законодавчому рівні вирішено питання
створення сімейних фермерських господарств без статусу юридичної особи,
основою яких можуть стати особисті селянські господарства. Так, ст.8-1.
вищеназваного закону його визначає: «сімейне фермерське господарство без
статусу юридичної особи організовується фізичною особою – підприємцем
самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору про створення
сімейного фермерського господарства». Договір про створення сімейного
фермерського господарства укладається членами однієї сім’ї в письмовій
формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, зареєстрований
як фізична особа – підприємець і визначений договором про створення
сімейного фермерського господарства. Таким чином, сімейне фермерське
господарство має відповідати двом критеріям. По-перше, у його
господарській діяльності обов’язково використовується праця членів сім'ї.
Воно може залучити до роботи інших громадян, але виключно для виконання
сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю
господарства і потребують спеціальних знань чи навичок. (Наприклад,
сімейне фермерське господарство вирощує працемістку продукцію – малину,
полуницю, смородину та інші ягідні культури і сім'я в сезон не може
самотужки зібрати ці ягоди). Вона матиме право наймати людей зі сторони,
щоб вчасно впоратися з цією роботою. По-друге, керівником сімейного
господарства обов’язково має бути один із членів родини. Тобто голова
сімейного фермерського господарства не може доручати виконання своїх
обов'язків людині, яка працює за контрактом.
Цей Закон створює умови для збалансування структури сільськогосподарського виробництва та визначає базові засади сімейного фермерського
господарства в Україні. Це крок до розвитку середнього класу на селі, основи
економічного та соціального розвитку сільської місцевості, адже переважна
більшість фермерських господарств є дрібними, мають у користуванні до 100
га. Особисті селянські господарства буде легалізовано як повноправних
учасників аграрного ринку. Створюються умови для запровадження
європейської моделі сільського господарства, сімейного фермерства,
спрощуються умови започаткування власного аграрного бізнесу. ОСГ
отримують можливість вийти на організований ринок. Вони матимуть доступ
до державної підтримки, можливість реалізувати свою продукцію споживачам в цивілізований спосіб. Це стане стимулом до забезпечення вищої
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якості продукції та розвитку сімейних фермерських господарств. Набуття
статусу сімейного фермерського господарства посилить соціальний захист їх
учасників, стимулюватиме розвиток сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації, трансформація особистих селянських господарств має бути
добровільною. Перереєстрація господарств населення в сімейні фермерські
господарства надає людям можливість легально отримувати пенсії і соціальні
гарантії, а з іншої сторони вони повинні приймати участь у наповненні
державного і місцевих бюджетів та бюджету Пенсійного фонду України.
Висновки. Трансформація особистих селянських господарств в сімейні
фермерські господарства зменшить тіньову складову бізнесу, збільшить
надходження в бюджет країни, надасть можливість сільським працівникам
нараховувати загальний трудовий стаж. Для прискорення процесу
трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі
структури необхідне подальше створення правових, економічних і
соціальних передумов, і в першу чергу підготовка відповідних законодавчих і
нормативно-правових документів.
Незважаючи на те, що сьогодні відкрилися законодавчі можливості
перетворення особистих селянських господарств в сімейні фермерські
господарства, необхідно передбачити спеціальні програми підтримки для тих
особистих селянських господарств, які цього статусу ще не набули. Ці
програми мають бути направлені в першу чергу на фінансову підтримку
створення кооперативів, особливо обслуговуючих та збутових, на надання
державної підтримки для започаткування бізнесу,який виходить за межі
потреб сім’ї, на надання пільгових кредитів.
Звичайно, при трансформації особистих селянських господарств в
сімейні ферми, держава також повинна одержати певні вигоди. Зокрема, це
збільшення податкових надходжень від цієї форми бізнесу, а це вимагає
розробки механізму оцінки та обліку доходів. Наприклад, як пропозиція, на
державну допомогу можуть розраховувати ті сімейні фермерські
господарства, які будуть здійснювати реалізацію своєї продукції та купувати
товарно-матеріальні цінності для її виробництва, використовуючи лише
безготівкові платежі.
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АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах нестабільності зовнішнього
середовища, інституційних перетворень, що відбуваються під впливом
глобалізації, інтеграції у європейську співдружність, актуальним питанням
для вітчизняних підприємств стає реалізація концепції сталого розвитку та її
інтеграція в діючі системи управління підприємством. В свою чергу,
реалізація даної концепції потребує належного інформаційного базису для
прийняття своєчасних ефективних рішень керівництвом підприємств.
Основним джерелом повної, своєчасної і достовірної інформації є система
обліково-аналітичного забезпечення, яка оперує усіма видами інформації та
реалізує взаємодію усіх структурних підрозділів підприємства.
Аналіз останніх досліджень. Значний внесок у дослідження
проблематики обліково-аналітичного забезпечення системи управління на
підприємствах здійснили Бутинець Ф., Гудзинський О., Голов С., Гура Н.,
Кірейцев Г., Олійник Я.,Сокіл О., Сопко В., Сук П.,Цал-Цалко Ю., Штангрет
А.та ін. Разом з тим, слід відзначити, що питання обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємства в умовах концепції сталого розвитку
залишаються недостатньо розробленими і не знаходять належної
законодавчої підтримки, а отже потребують подальшого дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування завдань та складових системи
обліково-аналітичного забезпечення управління в контексті сталого розвитку
підприємства.
Результати дослідження. Система обліково-аналітичного забезпечення
включає джерела інформації, об’єкти обліку, аудиту та аналізу, інформаційні
потоки та інформаційні канали для передачі результатів користувачам [3].
Тобто в системі обліково-аналітичного забезпечення доцільно виділяти три
підсистеми: обліку, аудиту та аналізу. Зокрема, роль підсистеми аудиту
зводиться до перевірки облікової інформації та на цій основі формування
достовірних аналітичних показників, необхідних для забезпечення
адекватності процесів планування та прогнозування перспективного
розвитку.
В умовах сталого розвитку підприємства, під яким доцільно розуміти
керований, збалансований розвиток, що ґрунтується на активному
використанні інновацій, інформаційних технологій та передбачає розробку
таких стратегій і освоєння таких видів діяльності, які б не лише гарантували
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йому успіх на ринку та високі прибутки, але в той же час забезпечували б
збереження довкілля, трудових і природних ресурсів для створення
можливостей розвитку майбутніх поколінь, перед системою менеджменту
підприємства постають стратегічні і тактичні завдання щодо координації не
лише економічної, але і екологічної та соціальності складової бізнесу.
Відповідно, особливі вимоги ставляться і до обліково-аналітичної системи з
позиції належного і повного забезпечення достовірною інформацією.
На думку Сокола О.Г., за таких умов, існує необхідність виокремлення
бухгалтерського обліку сталого розвитку як самостійного напряму
бухгалтерського обліку організації, метою якого є створення та постійне
оновлення інформаційної моделі, що дозволяє на основі системи відповідних
показників якнайбільш повно й об’єктивно оцінити зміст природоохоронної
та соціальної діяльності підприємства за звітний період і в динаміці виявити
вплив соціально-екологічних процесів на фінансово-економічні перспективи
функціонування підприємства [2, с. 72].
Основними об’єктами обліку в умовах сталого розвитку підприємства є
витрати на соціальні та екологічні заходи, такі як: на навчання, систематичне
підвищення кваліфікації персоналу, його мотивацію, оплату праці та інші
виплати, охорону праці, на доброчинність, на систему управління якістю
продукції, дослідження ринку органічної продукції, інноваційні технології
виробництва, модернізацію та екологізацію виробництва тощо, а також
економічні вигоди і втрати від впровадження таких заходів.
В системі бухгалтерського обліку інформація про дані витрати
формується у первинних документах (розрахунках та довідках бухгалтерії,
сертифікатах якості продукції, накладних, актах введення в експлуатацію,
ліцензіях, свідоцтвах тощо), акумулюється на синтетичних рахунках витрат з
деталізацією за субрахунками та у відповідних формах звітності.
Основними завданнями системи обліково-аналітичного забезпечення
менеджменту підприємства з позиції сталого розвитку нами визначено такі:
1) відображення усіх фактів та відстеження змін в господарській
діяльності підприємства та забезпечення інформаційних потреб зовнішніх та
внутрішніх користувачів;
2) перевірка достовірності облікової інформації та системи звітності
підприємства, зокрема фінансової, соціальної, та екологічної;
3) моніторинг поточного рівня сталого розвитку за показниками витрат
на соціальні та екологічні заходи, економічних вигод і втрат;
4) оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу та пошук
резервів сталого розвитку;
5) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища з позиції переваг,
ризиків та загроз;
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6) економічна, соціальна та екологічна діагностика діяльності
підприємства, оцінка та оптимізація бізнес-ризиків;
7) розробка (удосконалення) стратегії сталого розвитку підприємства.
На основі опрацьованих джерел [1, 2, 4] та власних узагальнень нами
окреслено основні складові системи обліково-аналітичного забезпечення
управління в умовах сталого розвитку підприємства, якими є: облік витрат на
екологічні і соціальні заходи, зобов’язань за проектами соціальної
відповідальності та економічних вигод/втрат від їх впровадження; звітність
(насамперед, соціальна та екологічна); контроль соціальної та екологічної
діяльності (екологічний та соціальний аудит); аналіз та оцінка ризиків,
потенційних можливостей і втрат соціальної та екологічної діяльності.
Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту
підприємства що об’єднує підсистеми обліку, аудиту та аналізу, є тим базовим
підґрунтям, основою розробки і реалізації ефективних соціально
відповідальних управлінських рішень та уможливлює імплементацію екологосоціальних стратегій розвитку.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Постановка проблеми. Відповідно до проведеного дослідження,щодо
параметрів якості життя та радіаційної безпеки сільського населення
радіоактивно забруднених територій у 2015-2016 рр., можна стверджувати,
що у віддалений після аварії період на території, що зазнала радіоактивного
забруднення, відбулись позитивні зміни [5]. Проте зниження рівня
забруднення території та коефіцієнтів переходу радіонуклідів у продукцію
відбувається досить повільно, та водночас спостерігається наявність
територій з різною щільністю радіоактивного забруднення. Отже, є підстави
говорити про господарську придатність та радіаційну безпеку окремих
земельних площ та можливість переведення окремих населених пунктів з
відповідних зон.
Результати досліджень. За 30-ти річний період після аварії на території
радіоактивного забруднення відбулись певні процеси автореабілітації земель
внаслідок проходження періоду напіврозпаду 137Cs та реабілітації земель
внаслідок відповідних контрзаходів з боку органів державної та місцевої
влади і суб’єктів господарювання. Нині, не зважаючи на скорочення обсягів
робіт, спрямованих на покращення радіаційного стану, та обсягів їх
державного фінансування, є всі можливості, щоб звести до мінімуму наслідки
аварії.
Зважаючи на те, що сільськогосподарська діяльність є традиційною на
території, що зазнала радіоактивного забруднення, та є основним джерелом
внутрішнього опромінення населення і у віддалений після аварії період,
потрібним вважається поновлення «Концепції ведення агропромислового
виробництва на забруднених територіях та їх комплексної реабілітації на
період 1998-2010 рр.» [4](далі – Концепція) та продовження її дії на
наступний період.
Переважна більшість пунктів Концепції залишаються актуальними і на
сьогодні – у віддалений (через 30 років) період після аварії на ЧАЕС. На радіоактивно забруднених територіях проживає значна кількість населення, яке
споживає забруднену радіонуклідами продукцію, вирощену у особистих
селянських господарствах та продукти харчування лісового походження, що
призводить до негативного впливу на організм людей. Тому ведення сільськогосподарського виробництва у районах, що піддалися радіоактивному
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забрудненню, обумовлює необхідність дослідження процесів міграції
радіонуклідів у трофічних ланцюгах та контролю за рівнем забруднення
отримуваної продукції.
При поверненні території до господарського використання слід
проводити посилений радіаційний моніторинг довкілля, довгострокове
прогнозування і оцінку ризиків від міграції радіонуклідів у природних та
природно-техногенних екосистемах. Посиленого радіологічного контролю
потребує також продукція лісового походження, яка на сьогодні є одним із
основних джерел потрапляння радіонуклідів в організм людей.
В Концепції більше уваги варто приділити питанням розвитку тих видів
агропромислового виробництва, які забезпечать соціально-економічний
розвиток територій. Зокрема, узагальнений досвід вирощування нетрадиційних та нових високоенергетичних культур з метою реабілітації радіоактивно
забруднених територій говорить про доцільність таких заходів. Тому
пропонується у розділ 6 «Наукові принципи реабілітації забруднених угідь
зони безумовного (обов’язкового) відселення» внести пункти щодо можливості реабілітації забруднених земель шляхом вирощування нетрадиційних
енергетичних культур.
Започаткувати вирощування енергетичних культур (міскантус,
енергетична верба, ріпак, сорго та ін.) на території радіоактивно забруднених
районів та організувати їх використання для виробництва біопалива (паливні
пелети, гранули), будівельних матеріалів та інших цілей. Застосовувати
екологічно безпечні технології вирощування сільськогосподарських
енергетичних культур. Діяльність щодо покращання радіологічного стану
проводити з максимальним використанням природних чинників.
Пріоритетним завданням сільського розвитку на сучасному етапі є
перегляд зон радіоактивного забруднення та відновлення виробничих,
економічних і соціальних відносин. Модель бізнес реабілітації територій
радіоактивного забруднення має базуватись на принципах соціальної
відповідальності бізнесу, який поряд із створенням суспільного продукту
дбає про високий рівень життя сільських жителів, задоволення соціальних
потреб та екологічну безпеку.
Роль держави полягає у реалізації відповідних заходів екологічної,
соціально-економічної та регіональної політики, що передбачають створення
дієвої системи моніторингу та інформування про радіологічний стан,
формування сприятливого інвестиційного клімату і розширення фінансових
можливостей місцевих органів влади. Об’єднуючим чинником є процес
самовизначення сільської громади та її самоорганізації.
Внаслідок політики децентралізації окремі питання щодо організації
екобезпечного сільськогосподарського виробництва в межах території, що
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зазнала радіоактивного забруднення, має вирішуватись на рівні об’єднаних
територіальних громад [1]. Зокрема, об’єднані територіальні громади повинні
розробити програми відродження сільськогосподарського виробництва з
урахуванням територіальних особливостей радіаційного забруднення та існуючих потреб.
Нині в сільськогосподарському виробництві представлені сучасні організаційно-правові форми господарювання для яких не завжди питання радіаційної безпеки є першочерговими [2, 3]. Керівники, службовці та працівники
таких сільськогосподарських підприємств не завжди володіють спеціальними
знаннями в галузі радіобіології і не застосовують їх на практиці. Протягом
останніх років відсутній контроль за підвищенням радіологічної кваліфікації
працівників сільського господарства.
Висновки. В умовах політики децентралізації до влади на місцях
приходять нові кадри, які не мають достатньо знань та досвіду щодо організації екобезпечного середовища життєдіяльності населення на території
радіоактивного забруднення. Зважаючи на це слід більш виважено підійти до
питання кадрового забезпечення новостворених суб’єктів господарювання та
об’єднаних територіальних громад, зокрема спеціалістами з питань, які
пов’язані з радіоактивним забрудненням території.
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ОЦІНКА СТАНУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В умовах невизначеності та нестабільності
сучасного економічного становища вітчизняні підприємства стикаються з
багатьма проблемами, пов’язаними з гострим дефіцитом фінансових
ресурсів, що не дозволяє їм забезпечити стабільне зростання та підвищити
свою конкурентоспроможність. Результатом такої ситуації є погіршення
стану розрахунків між підприємствами, зростання обсягів заборгованості,
істотне збільшення ризиків реалізації на умовах відтермінування платежу,
порушення платіжного балансу і виникнення сумнівної та безнадійної заборгованості. Ефективність управління боргами значно залежить від якості його
інформаційного забезпечення, об’єктивного аналізу наявної інформаційної
бази, реальної оцінки стану та якості заборгованості. Це зумовлює
необхідність формування ефективного інструментарію для забезпечення
постійного оперативного контролю за рівнем і структурою дебіторської та
кредиторської заборгованості, аналізу співвідношення між ними, врахування
основних факторів, що впливають на динаміку та структурні зміни у складі
боргів суб'єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про актуальність дослідження
дебіторської та кредиторської заборгованості свідчить значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких Дж. К. Ван Хорн,
О.Д. Василик, М. Д. Білик, І. .О. Бланк, О. Т. Бровко, О. Є. Ґудзь, В. М. Івахненко, Г .Г. Кірейцев, В. В. Ковальов, М. Я. Коробов, О.О. Левківська, Л. Л.
О. Лігоненко, О. Г. Лищенко, А. М. Поддєрьогін, А. Д. Шеремет та ін. Багато
теоретико-методичних та практичних питань, пов’язаних з обліком, аналізом
і управлінням заборгованістю в сучасних умовах господарювання, досліджували О. Б. Волович, В. В. Волошина, Є. П. Гнатенко, О. С. Кривоконь [4],
Л. В. Кручак, О. В. Пустяк [7], Н. М. Сіренко [8]. Разом з тим у зв’язку з
відсутністю єдиного методологічного підходу до аналізу заборгованості,
проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління боргами
дебіторів і кредиторів залишаються недостатньо вивченими. Потребують
більш глибоких досліджень і питання оцінки ризику утворення сумнівної та
простроченої заборгованості, а також галузеві особливості аналізу, формування та прогнозування заборгованості, зокрема, в аграрній сфері.
Результати досліджень. Значна частина сільськогосподарських підприємств тою чи іншою мірою зіштовхується нині з проблемами забезпечення
ліквідності основної діяльності, які викликані неефективним використанням
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власних оборотних активів. Особливості діяльності вітчизняних аграрних
підприємств (тривалість виробничого циклу, сезонність тощо) зумовлюють
наявність у складі фінансових ресурсів підприємства значних сум
дебіторської заборгованості, яка характеризується тривалим періодом
обертання та наявністю у її складі прострочених і сумнівних боргів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість є природними складовими
бухгалтерського балансу підприємства, які виникають у результаті
розбіжності дати появи зобов’язань з датою платежів за ними [3, с 38]. Одним
із найважливіших чинників фінансової стабільності підприємства є стан
дебіторської заборгованості, яка безпосередньо впливає також на економічні
взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання, зокрема, кредиторами.
Оптимальний рівень заборгованості залежить від конкретних
операційних умов сільськогосподарських підприємств і варіює залежно від
характеристик цих конкретних умов, і для одного й того ж підприємства
може змінюватися з перебігом часу. Виходячи з важливості цих процесів для
визначення майбутніх економічних вигод доцільно провести аналіз
заборгованості та визначити її роль в системі управління фінансовими
ресурсами сільськогосподарських підприємств (табл.1).
Таблиця 1
Оцінка стану дебіторської і кредиторської заборгованості та її роль у
формуванні фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств України
Показники
Дебіторська заборгованість,
млрд грн
Кредиторська
заборгованість, млрд грн
Частка дебіторської
заборгованості, %:
- в структурі активів
- в структурі оборотних
активів
Частка кредиторської
заборгованості, %:
- в структурі капіталу
- в структурі поточних
зобов’язань
Перевищення дебіторської
заборгованості над
кредиторською, млрд грн
Співвідношення
дебіторської та
кредиторської
заборгованості

2012 р. 2013 р. 2014 р.

2015 р.

2016 р.

2016 р. до
2012 р., +/-

85,3

87,0

93,8

342,8

1092,1

1006,8

56,7

84,7

47,3

137,0

172,1

115,4

50,0
30,8

27,8

24,0

50,0

71,0

40,2

49,3

44,6

35,1

8,3

82,8

33,5

20,5

27,0

12,1

20,0

11,2

-9,3

62,1

74,8

28,9

40,0

15,6

-46,5

28,6

2,3

46,5

205,8

920,0

891,4

1,50

1,03

1,98

2,50

6,35

4,85

Джерело: розраховано за даними [9].
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За результатами аналізу, наведеними в табл. 1, спостерігаємо досить
стрімкі темпи зростання обсягів як дебіторської, так і кредиторської
заборгованості підприємств вітчизняної аграрної галузі. Так, борги дебіторів
за період 2012-2016 рр. зросли на 1006,8 млрд грн. (майже у 13 разів),
заборгованість підприємств перед кредиторами – на 14,4 млрд грн. (у 3 рази).
Негативні наслідки зростання дебіторської заборгованості посилюються
внаслідок того, що вона відіграє значну роль у формуванні фінансових
ресурсів підприємства. «Замороження» коштів в запасах, готовій продукції,
дебіторській заборгованості притаманні більшості підприємств аграрної
сфери, що знаходить відображення у незадовільній структурі їх оборотних
активів. Так, частка дебіторської заборгованості в активах сільськогосподарських підприємств протягом досліджуваного періоду зросла на 40,2 п.п. та
склала 71% у 2016 р., а її питома вага у складі оборотних активів збільшилась
ще більш суттєво: з 50 до майже 83 %. Зауважимо, що частка кредиторської
заборгованості в структурі балансу є меншою та має тенденцію до зниження,
особливо по відношенню до суми поточних зобов’язань, у складі яких вона
зменшилась майже вдвічі. На фінансовий стан агроформувань впливають як
балансові залишки дебіторської та кредиторської заборгованості, так і
співвідношення між ними, особливо у контексті забезпечення достатнього
рівня платоспроможності і ліквідності підприємств.
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості деякі
автори пропонують використовувати для оцінки симетричності розрахункової політики [2, с 16]. Вдалу кредитну політику підприємства характеризує
перевищення абсолютної величини дебіторської заборгованості над
кредиторською, що свідчить про нарощування господарського обороту.
Зауважимо, що, з точки зору більшості аналітиків, кредиторська заборгованість повинна лише на 10 % перевищувати дебіторську [3, с 40]. Натомість,
для сільськогосподарських підприємств України протягом досліджуваного
періоду характерним є значне перевищення дебіторської заборгованості над
кредиторською, що в умовах інфляції створює загрозу їх фінансовій стійкості
і призводить до необхідності залучення додаткових джерел фінансування.
Відповідно коефіцієнт співвідношення боргів дебіторів кредиторів є
перевищує 1,0 та зростає більше, ніж у 3 рази.
Для ефективного управління діяльністю підприємства недостатньо
здійснювати тільки кількісний аналіз показників оцінки поточного стану
заборгованості. Обсяг дебіторської заборгованості залежить від багатьох
факторів макро- та мікросередовища, зокрема: державної грошово-кредитної
політики, виду продукту, ємності ринку, конкуренції, системи розрахунків з
покупцями й постачальниками, способів ліквідації заборгованості тощо [1].
Таким чином, оцінка впливу балансових залишків дебіторської та
кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства повинна
здійснюватись з врахуванням рівня платоспроможності та періодичності
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перетворення дебіторської заборгованості в грошові кошти, а також
періодичності погашення кредиторської заборгованості [6].
Необхідно застосовувати якісний аналіз, завдання якого полягають у
виявленні видів продукції, за якими найчастіше виникає найбільша
заборгованість за товари, роботи, послуги; у визначенні найбільш важливих
клієнтів (споживачів, посередників, постачальників) підприємства, в аналізі
причин, які зумовили виникнення та існування (непогашення) заборгованості, в оцінці обсягів сумнівної, простроченої і безнадійної заборгованості та
ризиків, що виникають внаслідок її утворення [5, 10].
Висновки. Криза неплатежів стала однією з основних проблем в
економіці, її прояви особливо відчутні в аграрній сфері економіки у контексті
особливостей їх господарської діяльності. Аналіз та управління дебіторською
та кредиторською заборгованістю мають особливе значення в періоди
інфляції, коли подібна іммобілізація активів стає особливо невигідною для
постачальника. Стрімке погіршення фінансового стану сільськогосподарських підприємств за останні роки в першу чергу було спричинено проблемами
в їх кредитній діяльності та управлінні заборгованістю. Для поліпшення
фінансового стану підприємства необхідно регулярно стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, їх рівнем, показниками
оборотності та періодом погашення заборгованості. Результати аналізу
можуть бути використані у процесі розробки кредитної політики підприємств
з метою планування і прогнозування, дебіторської, кредиторської заборгованості та потенційної платоспроможності підприємств.
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О. В. Захаріна, к. е. н., доцент,
кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності
та публічного управління
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК НОВА МОДЕЛЬ
УПРАВЛІННЯВ ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Постановка проблеми. Процес вдосконалення і розвитку державного
управління в Україні є необхідним елементом державотворення. Реалізації
державно-правової реформи та конституційного реформування державної
влади на загальному рівні означає переорієнтацію в діяльності державної
влади, створення нових інститутів державної влади, докорінний перегляд
основ її взаємодії з суспільством, громадськими організаціями, громадянами,
посилення її соціальної функції.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання державного
управління досліджували такі науковці як А. Авер’янов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Малиновський, В. Мартиненко, М. Міненко, П. Надолішний,
Н. Нижник, О. Оболенський, С. Стеценко, Ю. Сурмін, Ю. Шаров та ін. Праці
науковців І. Грицяка, І. Коліушка, В.Коваленка, А. Колодій, Н. Мельтюхової
присвячено дослідженню публічного адміністрування. Співвідношення
державного управління та публічної адміністрації досліджували М. Лахижа,
М. Міненко, О. Світличний.
Результати дослідження. Публічне управління та адміністрування – це
діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних
органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в
конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва
і держави в цілому.
Державне управління (публічне управління, англ. public administration) −
є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого
впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через
організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою
комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її
окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у
відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації
громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного
управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як
засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. Основними ознаками
управління є: виконавчо-розпорядчий характер; підзаконність; масштабність
та універсальність; ієрархічність; організуючий характер.
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Виконавчо-розпорядчий характер означає, що державне управління
становлять два взаємопов'язаних аспекти: виконавча та розпорядча
діяльність. Органи, які здійснюють управління, − це виконавчі структури, що
й відображено в їх назві (органи виконавчої влади). Основним їх
призначенням є організація виконання законодавчих актів, прийнятих
парламентом, та актів глави держави. Разом з тим, реалізація даної функції є
неможливою без здійснення певних розпорядчих дій. Розпорядча діяльність
реалізується: по-перше, через видання загальнообов'язкових нормативноправових актів (постанов, положень, наказів, розпоряджень тощо); по-друге,
в організації виконання зазначених приписів; по-третє, в здійсненні контролю
за їх виконанням.
Підзаконність державного управління розуміється як здійснення
виконавчо-розпорядчої діяльності на основі правових норм, головне місце
серед яких належить Конституції, законам, актам глави держави. Саме вони
створюють правову базу для здійснення державного управління і визначають
межі його виконавчого спрямування, головні засоби досягнення цілей.
Масштабність державного управління означає, що ця державноуправлінська діяльність є найоб'ємнішою в державі. Вона розповсюджується
на всю її територію та величезну кількість об'єктів управління. До сфери його
безпосереднього відання належать правові, інформаційні, економічні,
фінансові, технічні, організаційні, людські та інші ресурси, що є в наявності у
держави.
Універсальність державного управління виражається через діяльність
органів виконавчої влади, яка є безперервною, тобто вона неможлива без
повсякденного і постійного управлінського впливу на суспільні відносини,
охоплюючи всі, без винятку, сфери суспільного життя та здійснюється на
всіх рівнях управління − від центру до регіонів та конкретних територій.
Ієрархічність полягає в тому, що система органів виконавчої влади
побудована на засадах чіткої підпорядкованості та субординації
нижчестоящих органів вищестоящим.
Організуючий характер державного управління виражається через його
управлінський вплив, спрямований на організацію спільної праці членів
суспільства, соціальних колективів, організацій з метою забезпечення
життєдіяльності держави та забезпечення добробуту її громадян із
застосуванням для цього засобів виробництва, природних ресурсів,
матеріальних та ін. цінностей.
Державне управління та публічне адміністрування є складовими
соціального управління. Публічне адміністрування є зв’язком між державним
управлінням і публічним управлінням і забезпечує організацію та втілення
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його рішень. Ключовими елементами для державного управління є держава і
державна влада, а для публічного адміністрування – суспільство та публічна
влада. У державному управлінні об’єктом виступає держава, а в публічному
адмініструванні об’єктом є суспільство [4]. Для державного управління
характерний авторитаризм, а для публічного адміністрування – демократія.
Публічне адміністрування впроваджує демократичні цінності та сприяє
сталому розвитку нашої держави в процесі суспільної трансформації.
Висновки. Отже, публічне управління – це владний вплив на життєздатність людей з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та
громадських організацій шляхом застосування сукупності методів (економічних, адміністративних, інформаційно-психологічних та ін.) з метою досягнення цілей суспільного розвитку.
Список використаних джерел:
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адміністрування у процесі суспільної трансформації [Електронний ресурс] –
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42

Ю. В. Золотницька, к. е. н., доцент
кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Постановка проблеми. Роль та значення аграрного виробництва у світі
беззаперечно лишається однією з ключових, адже зростання чисельності
населення планети призводить до підвищення продовольчого попиту, стрімкі
кліматичні зміни провокують нестійкість товарної пропозиції на світовому
аграрному ринку та зростання виробничої собівартості сільськогосподарської
продукції тощо. Вирішення цих глобальних проблем на сьогодні не можливе
без розвитку інновацій у аграрному секторі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем інноваційного розвитку аграрного сектору як фактору економічного зростання
країни присвячені праці О. Гнатковича, В. Гросул, Б. Мільнера, М. Ревенко,
П. Саблука, Л. Федулова та інших. Питанням впливу інновацій на організацію обліку, у своїх працях приділяли увагу: М.М. Бенько, М.Т. Білуха,
О.С. Височан, В.П. Завгородній, С.В. Івахненков, А.Н. Кузьмінський,
Є.В. Мних, М.С. Пушкар, Й. Шумпетер та інші. Проте, особливості організації обліку витрат на інновації у відповідності до специфіки аграрного виробництва висвітлені не повною мірою та потребують подальших досліджень.
Результати дослідження. Ключовими напрямами впровадження інновацій аграрної сфери у світі визнаються біо- і нанотехнології, генетика, мікробіологія, ресурсозбереження, екологізація та інформатизація агропродовольчого виробництва, його адаптація до ймовірних змін у природних умовах
(зокрема, до прогнозованих змін клімату), вдосконалення економічних
механізмів функціонування виробництва й ринку, створення та впровадження
нових форм і методів управління АПК. Таким чином, об’єктами обліку
інноваційної діяльності є: інноваційний проект (кошторис), інноваційна
сільськогосподарська продукція, витрати на технологічну модернізацію,
адаптацію тощо. Враховуючи різноплановість напрямів впровадження
інновацій у аграрній сфері, а також те, що окремі інновації пов’язані із
використанням живих організмів (рослинного та тваринного походження),
організація обліку та планування витрат доволі специфічна.
МСБО 38 «Нематеріальніактиви» поділяє науково-дослідні роботи на
дослідження і розробки.
Дослідження – це оригінальні та планові досліди, які мають на меті
отримання нових наукових або технічних знань.
Розробки – це застосування результатів досліджень або інших знань у
плануванні або проектуванні виробництва нових чи суттєво удосконалених
матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їх
комерційного виробництва чи використання [1].
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Щодо аграрного виробництва, то в процесі здійснення окремих науководослідних робіт доволі складно розмежувати процеси дослідження та
розробок інновацій. Прикладом цього можуть слугувати селекційні
дослідження, які на певному етапі виконання плавно перетікають у розробки,
оскільки за наявності результатів, можуть бути використанні при закладці
продуктивних плантацій.
Розуміючи усю складність з розподілом цих видів робіт,
МСБО 38 «Нематеріальні активи» рекомендує в тому випадку, коли
підприємство не може розмежувати стадію дослідження і стадію розробки,
витрати зі створення нематеріального активу враховувати так, ніби вони були
понесені лише на стадії дослідження [1]. Таким чином, витрати, понесені на
стадії розробки (проектування і тестування нових чи удосконалених
продуктів), можуть визнаватися як нематеріальні активи, але в тому випадку,
коли у підприємства є впевненість у тім, що проект буде успішним з огляду
на технічну здійсненність і майбутні економічні вигоди, і якщо вартість цього
активу може бути достовірно оцінена. Тобто, ще на етапі реалізації проекту
потрібно бути впевненим у його успішності, що доволі складно.
По аналогії до МСБО 38 «Нематеріальні активи» у п. 20 П(С)БО 16 «Витрати» вказується, що витрати на дослідження включаються до складу інших
операційних витрат відповідно до положень П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи» [2]. Відповідно до п. 9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» витрати на
дослідження не визнаються активом, а підлягають відображенню в складі
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені [3]. Як бачимо,
наш законодавець, відповідно до МСБО, відмовився від капіталізації витрат
на дослідження.
Висновки. Нечіткість формулювань умов та критеріїв капіталізації
витрат на інновації у міжнародних та національних стандартах, відсутність
методичних рекомендацій з обліку витрат на інновації створює додаткові
труднощі для бухгалтерів-практиків. Створення нормативно-методичної бази
з обліку витрат інноваційної діяльності на державному рівні сприятиме
переходу до інноваційної моделі розвитку підприємств України в цілому та
аграрної галузі зокрема.
Список використаних джерел:
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І. В. Кравець, к. е. н., доцент,
кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності
та публічного управління
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Постановка проблеми. Становлення сучасної системи державного
управління, в основі якої лежить демократизація українського
суспільства,зумовлює необхідність впровадження нових орієнтирів та
принципів публічного менеджменту та управління в діяльність владних
інституцій, вимагає підвищення ефективності їх функціонування та значного
покращення організації роботи органів місцевого самоврядування.
Здійсненню цих заходів має передувати вивчення зарубіжного досвіду з даної
проблеми, дослідження існуючих моделей і принципів децентралізованого
управління розвинених країн світу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі побудови
ефективної системи публічного управління з застосування зарубіжного
досвіду приділили свої праці такі науковці як В. Авер’янов, В. Бакуменко,
В. Бодров, Л, Гонюкова, І. Кульчій, О. Оболенський, О. Руденко, Л. Шереметьева та інші.
Результати дослідження. Досвід зарубіжних держав свідчить про
існування кількох підходів до організації самоврядування – залежно від його
співвідношення з державною владою і обсягу покладених на нього
повноважень. Найбільш визначальними із них є моделі місцевої автономії та
децентралізації. Місцева автономія передбачає значний ступінь самостійності
(автономності) самоврядних територіальних громад щодо адміністрування
наданих їм сфер при мінімальному втручанні з боку органів державної влади.
У більшості країн-членів Європейського Союзу перевага надається
багаторівневій системі, при якій більш масштабна діяльність здійснюється
вищим органом влади. Основу ж місцевого самоврядування зарубіжних
держав становлять жителі першої – базової – ланки адміністративнотериторіального устрою. У європейських державах вона має різні назви, що
відображені у таблиці.
Впровадження реформи адміністративно-територіального устрою, як
правило, здійснюється на підставі окремого закону. Закон про
адміністративно-територіальну реформу включає наступні положення:
– загальну модель реформи: мету, завдання, засоби та етапи реформи;
– встановлення критеріїв формування нових адміністративнотериторіальних одиниць;
– процедурно-процесуальні аспекти реформи, а саме порядок прийняття
рішень про адміністративно-територіальні перетворення, розв’язання
організаційних та юридичних питань, зумовлених такими рішеннями, у тому

45

числі особливості управління адміністративно-територіальною одиницею у
перехідний період;
– визначення компетенції суб’єктів реалізації реформи, у тому числі, як
правило, передбачається визначення одного органу як відповідального
виконавця,
– заходи державного стимулювання та підтримки адміністративнотериторіальних реорганізацій.
Таблиця
Суб’єкти місцевого самоврядування базового
рівня в окремих країнах Європи

Австрія

Базовий рівень місцевого
самоврядування
кількість
назва
у державі
Громади (Gemeinden)
2359

Бельгія

Муніципалітети

589

Болгарія

Муніципалітети

260

Велика
Британія

Округи та інші
територіальні утворення:
- Англія (England):
- Шотландія (Scotland):
- Уельс (Wales)
- Північна Ірландія
(Northern Ireland)
•Муніципалітети (dimoi)
•Комуни (kinotites)
Муніципалітети
Муніципалітети
(omavalitsus)
Муніципалітети
Комуни
•Муніципалітети
•Комуни

Держава

Греція
Данія
Естонія
Іспанія
Італія
Кіпр

354
32
22
26
900
133
98
227
8111
8103
33
85
46

Особливості організації
базового рівня місцевого
самоврядування
Особливий статус окремих громад: 14 міст та Відень, встановлений окремими хартіями.
Види муніципалітетів:
- 262 Валлонських муніципалітетів (включно з дев’ятьма німецькомовними муніципалітетами);
- 19 Брюссельських муніципалітетів;
- 308 Фламандських муніципалітетів.
Передбачений мікрорівень місцевого самоврядування
(кметства та округи). Їх загальна кількість – 3850. Кметства й
округи є частиною муніципалітету та створюються його
радою.

Держава
Латвія

Базовий рівень місцевого
самоврядування
кількість
назва
у державі
•Муніципалітети (pagastas)
535
•Міста-райони
7

Литва

Муніципалітети
(savivaldybes)
Люксембург Муніципалітети
Мальта
Місцеві ради
Нідерланди Муніципалітети
Німеччина
Громади (Städte та
Gemeinden)
Польща
Ґміни
Португалія •Муніципалітети
(Municípios), метропольні
території Лісабона та
Опорто, парафії (Freguesias)
Румунія
•Великі міста (orase)
•Муніципалітети (municipii)
•Комуни (comune)
Словаччина Муніципалітети (obec)
Словенія
• Міські муніципалітети
• Сільські муніципалітети
Угорщина
Муніципалітети

Особливості організації
базового рівня місцевого
самоврядування
Органи публічної влади містрайонів здійснюють повноваження як муніципалітету, так і
району.

60
118
68
496
14000
2489
4560

179
84
2 688
2887
11
181
3 168

Види муніципалітетів:
3122 міст та сіл, 22 урбанізованих графств, місто Будапешт
та 23 його округи

Фінляндія
Муніципалітети (Kunta)
446
Франція
Муніципалітети
36 763
Чехія
Муніципалітети (obec)
6254
Швеція
Комуни (kommuner)
288
Джерело: за матеріалами Комітету Регіонів Європейського Союзу (Devolution
processin the European Union and the candidate countries. – European Union. Committee
of the Regions. – Brussels, 2003).

Посттоталітарні і постсоціалістичні країни, характерною рисою яких
була централізована модель організації місцевої влади та фактична
відсутність самоврядування, зазвичай також організовують систему місцевої
публічної влади на основі принципу децентралізації. При цьому утворюється
система публічної адміністрації, що включає, з одного боку, самоврядні
територіальні громади з органами, що ними утворюються та є
відповідальними перед ними, а з іншого – місцеві органи державної влади,
що виконують окремі загальнодержавні функції, які недоцільно передавати
органам місцевого самоврядування, та здійснюють контроль за законністю
діяльності останніх. Таким шляхом пішла, зокрема, Польська Республіка, у
47

якій з 1989 року здійснювались адміністративна та адміністративнотериторіальна реформи.
Проведена реформа забезпечила децентралізацію та гарантувала право
територіальних громад на самостійне вирішення місцевих справ. У ст. 15
чинної Конституції Республіки Польщі зазначається, що територіальний
устрій держави забезпечує децентралізацію публічної влади. А відповідно до
ст. 16 Конституції, населення кожної територіальної одиниці Республіки
Польща становить самоврядну громаду (територіальний колектив); місцеве
самоврядування бере участь у здійсненні публічної влади; публічні завдання,
що належать місцевому самоврядуванню, воно виконує від власного імені і
під власну відповідальність.
Висновки. Зважаючи на досвід конституційного регулювання місцевого
самоврядування у державах Європи, в Україні варто сформувати чітку
позицію з цього питання та визначитись із характером правового
врегулювання питань самоврядування. Враховуючи період тоталітарного та
авторитарного минулого, в Україні актуальна потреба безпосереднього
регулювання статусу місцевого самоврядування у Конституції, що є
гарантією його функціонування, сталого розвитку та захисту, і, як наслідок –
демократичного політичного режиму.
Враховуючи, що такі перетворення мають системний, багаторівневий
різногалузевий характер, зачіпають питання функціонування органів
публічної влади різних територіальних рівнів та перегляд сфер їх предметної
підсвідомчості, паралельно відбувається й оновлення законодавства про
місцеве самоврядування, місцеві органи державної влади, а також галузевого
законодавства, у першу чергу бюджетного.
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку агропродовольчого
бізнесу функції його маркетингового забезпечення виконують різні суб’єкти
аграрного ринку (маркетингові підрозділи агрохолдингів, кооперативи,
регіональні центри агробізнесу, фірми-дистриб’ютори переробних
підприємств, консалтингові структури), діяльність яких більшою мірою
спрямована на організацію каналів постачання із залученням посередників.
Це спричиняє ігнорування виробників сільськогосподарської продукції та
унеможливлює їх участь у бізнес-плануванні, прогнозуванні обсягів попиту,
підвищує їх економічні ризики.
Незважаючи на існування великої кількості наукових досліджень з
проблем маркетингового забезпечення агропродовольчого бізнесу, наразі
відсутні напрацювання щодо розвитку системної координації ланцюжків
руху продовольства із збереженням партнерських відносин між учасниками,
що зумовлює необхідність проведення окремих наукових досліджень.
Аналіз останніх досліджень. Питання розвитку маркетингу в аграрній
сферіє науковими інтересами вітчизняних та зарубіжних дослідників Л.
Балабанової, Н. Бордена, У. Ван Ватершута,О. Варченко,О. Єранкіна, О.
Звягінцева, В. Зозульова,Т. Дудара, І. Соловйова, А. Павленка та багатьох
інших. Проте потребують системних досліджень питання комплексного
маркетингового забезпечення агропродовольчого бізнесу.
Мета дослідження обґрунтування інноваційних підходів до формування
маркетингового забезпечення агропровольчого бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Згідно «секторного підходу» до
агробізнесу маркетинг продовольства виконує функцію управління попитом
на сільськогосподарську сировину і продовольство та формує
інституціональну архітектуру агропродовольчого бізнесу [4, с. 375].
Рух сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого
споживача здійснюється за допомогою створення маркетингових каналів, у
яких об’єднуються комерційні інтереси учасників (переробників, посередників, торгових агентів та ін.) характеризує утність процесй його організації.
Наявність організованих утворень, що діють в межах територіальних
сегментів виробництва сільськогосподарської продукції та здійснюють
управління логістичними ланцюжками руху продовольства від виробника до
споживача із включенням операцій з переробки, зберігання, транспортування, пакування тощо є необхідними умовами формування ефективної
системи маркетингового забезпечення агропродовольчого бізнесу.
У країнах Західної Європи функцію управління ланцюгом постачання
продовольства в переважній більшості покладено на обслуговуючі коопера49

тиви, частка яких у загальній структурі організацій підтримки агробізнесу
складає65 %. Молочні об’єднання Швейцарії поставляють у господарства
своїх членів доїльне обладнання, холодильники-цистерни, сепаратори [3, с
67]. В США маркетингове забезпечення агробізнесу здійснюється у двох
напрямках – шляхом розвитку системи корпоративної агрологістики (яку
уособлює великий бізнес) та кооперативної логістики, що найбільше відповідає захисту економічних інтересів фермерів та інших сільськогосподарських
товаровиробників. Розвиток аналогічних моделей нині притаманний і для
України, однак формування структур маркетингового забезпечення «руху
продовольства» за участю сільськогосподарських підприємств, особистих
селянських і фермерських господарств відбувається повільно та підвищує
економічні ризики виробників сільськогосподарської продукції [2].
Розгляд логістичної регіональної системи аграрного сектору як множини
взаємозв’язаних елементів, що виступають як єдине ціле зі всіма властивими
їй внутрішніми і зовнішніми зв’язками та ознаками пропонується представниками наукових шкіл економічної географії та просторового глобального
агропродовольчого маркетингу. А. Моллад, Б. Пекер наголошують на необхідності визначення сільських територій в якості просторової бази виробництва та логістики продовольства, переносячи акценти на створення аграрних містечок, які одночасно виконують функції логістичних центрів, в яких
управління здійснюється в режимі он-лайн та які мають змогу віртуально
трансформуватись у різні структури вертикальної інтеграції [5, с. 112].
Організація маркетингових каналів потребує відповідної структури, в межах
якої забезпечується управління діями учасників, її архітектура залежить від
«центру координації» (цілей організаторів), а ефективність вимірюється
ступенем оптимізації витрат на просування продукції для кожного учасника.
Регіональне управління на засадах маркетингу в агропродовольчому
секторі слід вважати інтеграційним інструментом формування державної
регіональної агрополітики, що сприяє досягненню стратегічних, тактичних
чи оперативних цілей держави й суспільства, створенню умов, що дадуть
змогу повністю реалізувати наявний потенціал сільського господарства,
зробити максимальний внесок у продовольче забезпечення країни, здобути
конкурентні переваги на зовнішньому ринку за рахунок ефективного, з
позиції зниження загальних витрат і задоволення вимог населення,
управління потоками різної природи, зокрема матеріальними і (чи) потоками
послуг, потоками інформаційних, фінансових, трудових та інших ресурсів [1,
с. 197]. При формуванні агропродовольчих ланцюжків важливим вбачається
регіональний (територіальний) фактор інтеграції виробників сільськогосподарської продукції, переробників, суб’єктів ринкової інфраструктури
(складської, транспортної) та торговельних платформ (ринків, мереж
супермаркетів, точок реалізації тощо).
Висновки.
1. Функції маркетингового забезпечення агропродовольчого бізнесу В
сучасних умовах його розвитку виконують різні суб’єкти аграрного ринку,
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посередники, що спричиняє ігнорування виробників сільськогосподарської
продукції та унеможливлює їх участь у бізнес-плануванні, прогнозуванні
обсягів попиту, підвищує їх економічні ризики.
2. Згідно «секторного підходу» до агробізнесу маркетинг продовольства
виконує функцію управління попитом на сільськогосподарську сировину і
продовольство, а рух сільськогосподарської продукції від виробника до
кінцевого споживача здійснюється за допомогою створення маркетингових
каналів, у яких об’єднуються комерційні інтереси учасників
3. Організація маркетингових каналів потребує відповідної структури, її
архітектура залежить від «центру координації» (цілей організаторів),
ефективність вимірюється ступенем оптимізації витрат на просування
продукції для кожного учасника.
4. Регіональне управління на засадах маркетингу в агропродовольчому
секторі є інтеграційним інструментом формування державної регіональної
агрополітики, що дозволяє повністю реалізувати наявний потенціал
сільського господарства, зробити максимальний внесок у продовольче
забезпечення країни.
5. При формуванні агропродовольчих ланцюжків важливим вбачається
регіональний (територіальний) фактор інтеграції виробників сільськогосподарської продукції, переробників, суб’єктів ринкової інфраструктури
(складської, транспортної) та торговельних платформ (ринків, мереж
супермаркетів, точок реалізації тощо).
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Мінімальна заробітна плата має важливе
фінансово-економічне значення в системі формування соціальних стандартів
забезпечення оплати праці. Індикатор мінімальної заробітної плати має
використовуватись як найважливіший засіб для стимулювання особистості до
зростання продуктивності праці, прискорення науково-технічного прогресу,
поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва для
суспільної злагоди. За сучасних умов розмір мінімальної заробітної плати є
важливим орієнтиром у процесі забезпечення відтворювальної функції
заробітної плати, подолання тіньових явищ і оздоровлення соціальнотрудових відносин, а також засіб створення високої адаптивності економіки
до інноваційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань оплати
праці в умовах ринкової системи господарювання приділено значної уваги у
наукових працях таких вітчизняних вчених, як: О. Грішнова, Л. Дерманська,
О. Жук, В. Лагутін, Г. Лопушняк, О. Мельниченко, Г. Міщук, В. Онікієнко,
І. Петрова, С. Покропивний, В. Русін О. Стецуріна, А. Череп та ін. Не зважаючи на це питання підвищення мінімальної заробітної плати в Україні,
особливо, що стосується можливих наслідків для суспільства, залишаються
не до кінця вирішеними.
Результати дослідження. Відповідно до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-19 від 15.12.2017
визначено, що мінімальна заробітна плата – це встановлений законом
мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну)
норму праці. Вона встановлюється одночасно в місячному та погодинному
розмірах [6]. Мінімальну заробітну плату варто розглядати як державну
соціальну гарантію, обов'язкову на всій території України для підприємств
усіх форм власності та господарювання.
Основною соціальною гарантією в оплаті праці, базовим інструментом її
організації є мінімальна заробітна плата, оскільки виходячи з її розміру
встановлюються тарифна ставка першого тарифного розряду працівників і
мінімальний посадовий оклад. Саме вона визначає диференціацію оплати
праці. Згідно із Законом України “Про оплату праці”, її розмір не може бути
нижчим від прожиткового мінімуму для працездатних осіб [5, с. 108].
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Для обґрунтування розмірів мінімальної заробітної плати важливо
виявити основні фактори, які впливають на її обсяг. У цьому контексті всі
фактори доцільно розмежувати на позитивні та негативні, що зумовлено
соціально-економічними та фінансовими процесами, які постійно тривають у
нашому суспільстві (рис. 1).
Чинники впливу на рівень мінімальної заробітної плати
Позитивні

Негативні

зростання валового
внутрішнього продукту

наявність інфляційних
процесів, які знецінюють
вартість грошової одиниці

збільшення величини
національного доходу

зростання цін на
продовольчі та
непродовольчі товари

розширення обсягів
виробництва продукції

низький рівень
продуктивності праці

збільшення
платоспроможного попиту
підвищення продуктивності
праці

низький рівень робочої

зростання вартості

негативні демографічні
процеси

сили

робочої сили

Рис. 1. Позитивні та негативні чинники впливу
на рівень мінімальної заробітної плати
Джерело: адаптовано [2, с. 842].
До позитивних чинників варто віднести: зростання валового внутрішнього продукту; збільшення величини національного доходу; розширення
обсягів виробництва й реалізації продукції та надання послуг в різних галузях
та сферах національної економіки; збільшення платоспроможного попиту
юридичних та фізичних осіб на продукцію вітчизняного виробництва;
підвищення продуктивності праці та кваліфікації працівників; зростання
вартості робочої сили.
До негативних чинників впливу на розмір мінімальної заробітної плати
слід віднести: наявність інфляційних процесів, які знецінюють вартість
грошової одиниці; зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари;
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низький рівень продуктивності праці; низький рівень робочої сили; негативні
демографічні процеси. Зважаючи на позитивні та негативні чинники
формування мінімальної заробітної плати необхідно відзначити, що постає
необхідність в мінімізації впливу негативних чинників та максимізації ролі
позитивних факторів, що сприяють збільшенню не лише номінальної, а й
реальної заробітної плати в державі.
Дослідження суті мінімальної заробітної плати потребує розмежування її
на номінальну та реальну. Номінальна заробітна плата збільшується у разі
зростання грошової маси в обігу, що не відображається позитивно на
реальних доходах громадян. Зростання реальної заробітної плати сприяє
підвищенню платоспроможності громадян, що є важливим соціальноекономічним індикатором доходів громадян за певний проміжок часу. Отже,
можна зробити висновок про те, що необхідно дбати про зростання саме
реальної заробітної прати громадян, що матиме позитивний влив на розвиток
національної економіки.
Аналіз тенденцій мінімальної заробітної плати в Україні за 2010–2017 рр.
засвідчує позитивну динаміку змін. Так, за даний проміжок часу зростання
досліджуваного показника становило 2278 грн (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні, 2010–2017 рр.
Джерело: побудовано за даними [4].
Це свідчить про збільшення в першу чергу номінальної заробітної плати,
а не реальної. Підтвердженням цьому є наявність суттєвої розбіжності між
темпами зростання в національній валюті у 3,47 та в євро лише у 1,31 рази.
Одним з основних дестабілізуючих факторів на величину реальної заробітної
плати є постійне знецінювання національної валюти по відношенню до
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іноземних валют. Наявність такої негативної тенденції суттєво уповільнює
можливості забезпечення достойного рівня оплати праці в Україні.
Розмір мінімальної заробітної плати потребує постійного коригування,
що пов’язано з макроекономічним становищем в державі, а також зі змінами
тенденцій на ринку праці, доходів та цін на споживчі товари, з процесами
глобалізації та обсягів виробництва та структури економіки. Тому виникає
необхідність у виокремленні основних факторів, що сприяють поступовому
збільшенню мінімальної заробітної плати (рис. 3).
Збільшення
податкових
надходжень
Зростання обсягу
прямих інвестицій
у сферу виробництва та надання
послуг

Створення
додаткових
робочих місць
Основні джерела
забезпечення
зростання
мінімальної
заробітної плати

Інтеграція
національної
економіки у
загально європейський простір
Зниження частки
тіньової економіки

Зростання ВВП

Рис. 3. Фактори впливу на формування розміру
мінімальної заробітної плати
Джерело: власні дослідження.
Безумовно, що заробітна плата є важливим індикатором соціальноекономічного розвитку країни. Тому до найважливіших факторів, які
спроможні позитивно вплинути на зростання мінімальної та середньої
заробітної плати необхідно віднести: збільшення податкових надходжень;
зростання ВВП; зростання обсягу прямих інвестицій у сферу виробництва та
надання послуг; створення додаткових робочих місць; зниження частки
тіньової економіки та інтеграцію національної економіки у загальноєвропейський простір.
Вважаємо, що для подальшого реального зростання заробітних плат в
Україні необхідно забезпечення макроекономічної стабілізації на рівні
держави та підвищення спроможності суб’єктів господарювання здійснювати
активну економічну діяльність. Поєднання макро- та мікрочинників створює
необхідний фундамент для зростання рівня заробітних плат, що позитивно
відображається на соціально-економічному добробуті громадян та розвитку
національної економіки.
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Висновки. Узагальнюючи викладений матеріал вважаємо за необхідне
акцентувати увагу на підвищенні реальної заробітної плати в Україні.
Джерелами такого зростання можуть бути: підвищення ВВП; розширення
бази оподаткування та кількості платників податків; збільшення робочих
місць. Збільшення мінімальної та середньої заробітної плати буде мати
позитивний соціальний та фінансово-економічний вплив на підвищення рівня
купівельної спроможності громадян, що є необхідною умовою для розвитку
внутрішніх інвестицій в різні галузі та сфери економіки України.
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В. В. Кухарець, к. е. н., ст. викладач,
кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦІЛЕЙ
Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку ринкових відносин
передбачають впровадження на підприємстві інновативності, яка спрямована
не лише на досягнення максимальної прибутковості, а й на забезпечення
збалансування економічних, екологічних та соціальних інтересів
підприємства. Запровадження певних інноваційних заходів, технологій,
рішень щодо напрямів використання альтернативних видів енергії є першим
кроком до збільшення обсягів залучення побічної продукції аграрного
виробництва. Адже, одним із напрямків розвитку альтернативної енергетики
є використання біопалив, в тому числі отриманих і з біомаси
сільськогосподарського походження.
Результати дослідження. Адекватна організація виробництва та
використання сільськогосподарської продукції може призвести до зростання
ефективності виробництва і, як наслідок, до ефективної господарської
діяльності. Адже, біосировину необхідно не лише виростити, тобто отримати
первинне джерело енергії, але й мати можливість конвертувати в паливо та
вивести на нові ринку збуту. Саме у процесі конверсії органічної сировини
відбувається її перетворення в певний вид енергоресурсу. Для більш
ефективного використання вищезгаданого ресурсу необхідно звернути увагу
на можливість раціонального використання усієї виробленої сільськогосподарської продукції як рослинництва так і тваринництва.
Для оцінки ефективності напрямів використання біосировини в
аграрному секторі раціональним буде порівняння вартості біоресурсів і
необхідних зусиль для їх отримання із цінністю передбачуваних результатів.
На початковому етапі аналізу необхідно розглянути усі можливі напрями
використання біосировини як енергоресурсу для підприємства-виробника.
Продемонструвати фінансово-економічні та техніко-технологічні проблеми,
пов'язані із запровадженням інноваційного підходу щодо напрямів
використання біосировини за допомогою простих моделей.
Висновки. Використання аграрними підприємствами інноваційних
напрямів застосування біопалива, отриманого безпосередньо у ході
сільськогосподарської діяльності,надасть можливість не лише отримати
власну енергію,частково замінивши покупні енергоресурси, а також
розширити канали отримання додаткового доходу, за рахунок продажу
біопалива. Проте, слід відмітити, що виробництво біопалива буде
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ефективнішим при кооперації підприємств виробників біосировини або ж
створенні кластерів, які уособлюють так звану колективну ефективність.
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С. О. Лавриненко, к. е. н., старший викладач,
кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука
ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Для України, яка є активним учасником
глобальної системи світового господарства, важливим є напрямок
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських структур та їх
продукції завдяки активному впровадженню екологічних інновацій.
Впровадження екологічних інновацій сприяє розвитку і розширенню ринку
екологічних товарів і послуг. Особливістю вирішення екологічних проблем у
рамках інноваційного підходу є комплексність, під якою мається на увазі
цілеспрямоване якісне врахування чинників та факторів впровадження
екологічних інновацій, що дасть можливість відновлення не тільки технікотехнологічної основи виробництва, але і його організаційних принципів
Пошук шляхів розвитку якісного сільськогосподарського виробництва
приводить нас до усвідомленої необхідності інноваційної його перебудови,
тобто впровадження досягнень НТП, у вигляді як кардинально нових, так і
поліпшуючих інновацій, з метою вдосконалення процесів виробництва чи
управління або покращення якісних властивостей продукту.
Аналіз останніх досліджень. Проблему інноваційного забезпечення та
впровадження передових технологій у сільському господарстві досліджували
такі відомі економісти , як В. Амбросов, М. Кропивко, О. Дацій, П. Саблук,
О. Крисальний, В. Ситник, О. Шубравська та ін.
В умовах сьогодення вчені досліджують та вивчають комплекс проблем
екологічного оновлення аграрного сектору, проте є ще низка важливих та
актуальних питань, які потребують обґрунтування теоретико-методологічних
та практичних підходів введення інновацій у систему аграрного сектору
економіки.
Результати дослідження. Сьогодні роль інновацій в економічній системі
займає одне з провідних місць. Інновації є головним фактором
довгострокового економічного розвитку. Широке впровадження інновацій в
сільському господарстві забезпечує його успішне функціонування і надає
конкурентні переваги.
Екологічні інновації – це інновації, під якими мається на увазі
впровадження нової або значно поліпшеної продукції, процесу,
організаційних змін або маркетингових рішень, які зменшують споживання
природних ресурсів (сировини, енергії, води та земельних ресурсів) і
кількість викидів шкідливих речовин протягом всього життєвого циклу.
До екологічних інновацій можна віднести такі процеси, як розробка,
створення і впровадження нових технологічних процесів і циклів, розробка й
погодженого розвитку всіх функціональних ланок з добутку ресурсів, їхнього
перероблення, використання відходів і відтворення цих ресурсів, розробка й
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використання ресурсозберігаючої техніки, розробка і впровадження
маловідходних і безвідходних технологій, що забезпечують комплексне
освоєння природних ресурсів, освоєння нових територій, а також розширення
тих, що діють, з урахуванням екологічної безпеки населення і виробництва,
розробка і випуск нових екологічно чистих продуктів і створення
потужностей для їх виробництва, розробка варіантів використання нових і
поновлюваних джерел енергії, впровадження нових організаційних форм,
включаючи
удосконалення
організаційно-територіальної
структури
потенційно небезпечних виробництв, з метою зниження їх екологічної
небезпеки [1].
Але наскільки ефективно можливо реалізовувати інновації, залежить від
зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на можливості їх
впровадження. Зовнішні чинники знаходяться поза межами підприємства і
залежно від ступеня впливу поділяються на мікро- та -макро чинники. До
чинників
мікросередовища
відносяться:
постачальники
ресурсів
(матеріальних, трудових, фінансових), споживачі продукції, органи
державної влади, податкові органи, суспільні організації, конкуренти,
посередники. До чинників макросередовища відносяться: рівень інфляції,
система оподаткування, митні тарифи, рівень та динаміка цін, розвиток науки
і техніки, рівень інноваційного розвитку, державне регулювання і
стимулювання наукових досліджень, політико-правова рівновага у
суспільстві, досконалість законодавчої бази та її стабільність, чисельність вікова та статева структура населення, доходи населення, рівень освіти,
якість ґрунту, повітря, води, тощо [3].
Фактори макросередовища як складової зовнішнього оточення
підприємства опосередковано впливають на його діяльність та можливість
реалізації інноваційного потенціалу. При цьому підприємства взагалі не
можуть впливати на фактори макросередовища, але обов’язково мають
враховувати їх вплив на процеси, що відбуваються всередині нього як
відкритої економічної системи. Всі фактори зовнішнього середовища
взаємопов’язані і взаємодіють між собою. Чисельність та різноманітність
факторів зовнішнього впливу, на які підприємства повинні реагувати,
визначають складність його зовнішнього оточення. Для можливості найбільш
повною мірою реалізувати свій інноваційний потенціал з метою підвищення
прибутковості та досягнення стратегічної мети, підприємства повинні бути
спроможними вчасно та ефективно реагувати на зміни зовнішнього
середовища та адаптуватися до них. До внутрішніх факторів впливу на
можливості реалізації екологічних інновацій в сільському господарстві
відносяться насамперед система управління підприємством, інноваційна
культура, еколого-інноваційна активність.
Оскільки інновації використовуються для досягнення стратегічної мети,
вирішити завдання впровадження інновації можливо, застосовуючи систему
стратегічного управління, тобто вміння так організувати процеси всередині
підприємства та ззовні, з метою прогнозування попиту, забезпече6ння його
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конкурентоспроможною екологічною продукцією та ефективно розвиватися
у довгостроковій перспективі [4]. .
Отже, розвиток економіки України та розв'язання існуючих екологоекономічних проблем сільського господарства має ґрунтуватися на
екологічно орієнтованій інноваційній діяльності, яка має бути спрямована,
перш за все, на задоволення екологічних потреб суспільства, заміну
екологічно несприятливих виробів і послуг екологічно більш досконалими чи
такими, що сприяють зниженню матеріало- та енергоємності систем. Це
забезпечить економічне благополуччя підприємств та екологічну рівновагу у
системі «людина – навколишнє середовище».
Висновки. Застосування підприємствами інноваційних екологічно
безпечних та економічно обґрунтованих технологій сприяє поступовому
підвищенню економічності та ефективності виробництва. Екологічно
зорієнтована високоефективна система екологічного менеджменту на
сільськогосподарських
підприємствах
забезпечить
формування
збалансованого розвитку як підприємств так і суспільства в цілому.
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Л. М. Левківська к. е. н., доцент,
кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРОБІЗНЕСУ
Постановка проблеми дослідження. Впровадження принципів соціальної
відповідальності у бізнес-процеси аграрних підприємств виступає вагомим
чинником їх подальшого конкурентоспроможного розвитку та набуває
першочергового значення при вирішенні ряду соціальних проблем. Однак,
хоча й спостерігаються приклади соціально відповідальної поведінки
вітчизняних
агроформувань,
впровадження
принципів
соціальної
відповідальності не є загальноприйнятою практикою в українському
агробізнесі. Тому ці та інші фактори сприяють вивченню питань розвитку
соціальної відповідальності, яка може стати одним із основних інструментів
для формування стратегії сталого розвитку країни.
Результати дослідження. За визначенням Всесвітньої ділової ради за
сталий розвиток соціальна відповідальність бізнесу – це постійно діюча
вимога до бізнесу діяти в рамках етичних норм та забезпечувати економічне
зростання, в тому числі шляхом покращення стандартів життя працівників та
їх сімей тією самою мірою, що і покращення життєвих стандартів для
жителів свого регіону, та суспільства в цілому”. Початковий етап розвитку
наукових досліджень соціальної відповідальності бізнесу у вітчизняній науці
розпочався із приєднанням у 2006 р. України до Глобального договору ООН
(UN Global Compact, 2000). У Глобальному договорі ООН фактично було
відтворено принципи і правила ділової етики, які формувалися протягом
ХІХ-ХХ ст. і здобули загальне визнання.
Результати дослідження свідчать, що впровадження принципів соціальної
відповідальності не є загальноприйнятою практикою в сфері агробізнесу.
Вітчизняні суб’єкти агробізнесу недостатньо використовують сучасні
підходи у цій сфері. Як свідчать дослідження, лише 20-25% компаній мають
відповідний бюджет на соціальну відповідальність, розробляють відповідні
програми та готують соціальні щорічні звіти. Найактивнішими в цій сфері є
представники спільних підприємств, іноземних компаній та великих
українських агрохолдингів і харчових корпорацій .
З метою виявлення напрямів розвитку соціальної відповідальності
аграрного бізнесу та впливу цього процесу на розвиток сільських громад
було проведено соціологічне опитування як сільських голів так і керівників
аграрних підприємств в Житомирській області. В результаті соціологічного
опитування було визначено які напрями соціальної відповідальності
здійснюють аграрні підприємства по відношенню до свого персоналу, до
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своїх споживачів та бізнес-партнерів, до своєї сільської громади, до
соціально незахищених груп населення, а також які заходи здійснюються з
метою зменшення впливу на навколишнє середовище.
Більшість опитаних сільських голів лише дещо обізнані в питаннях
соціальної відповідальності, 24% добре проінформовані в цих питаннях і
лише 5% взагалі нічого не знають про соціальну відповідальність бізнесу. В
той же час більшість керівників аграрних підприємств добре проінформовані
в питаннях соціальної відповідальності. Хоча вищезазначений рівень є
відносно високим, зробити висновок, що це поняття широко відомо всім
суб’єктам було б не вірно, оскільки, як свідчать окремі проведені
дослідження, кожне п'яте підприємство в Україні не інформовано про таку
широко розповсюджену у світі практику.
Найбільш розповсюдженими джерелами отримання інформації з питань
соціальної відповідальності стали засоби масової інформації, у т.ч. Інтернетресурси (майже 80% – сільські голови, 30% – керівники агарних
підприємств), канали міжособистісної комунікації (при спілкуванні з
колегами, представниками органів державної влади, представниками
переробних, аграрних підприємств чи бізнесу) – 61% і 53% відповідно, а
також інформація, отримана під час участі у тренінгах, круглих столах,
форумах (майже 2% і 16%). Слід зазначити, що саме останні джерела могли б
стати ефективним засобом поширення практики розвитку соціальної
відповідальності агробізнесу. В той же час 11% сільських голів зазначили, що
жодних джерел для отримання інформації про соціальну відповідальність не
мають в регіоні.
В результаті дослідження було виявлено, що саме респонденти розуміють
під терміном «соціальна відповідальність бізнесу (СВБ)». Сільські голови
переважно відносять до СВБ впровадження соціальних програм поліпшення
умов життя громади (67%), дотримання законодавства (37%), участь в
регіональних програмах розвитку сільських територій та відповідальність за
громаду, на території якої здійснюється господарська діяльність підприємств
(по 26% респондентів), а також благодійну допомогу соціально незахищеним
верствам населення (фінансова та матеріальна допомога тощо) (24%)
Що стосується опитування керівників аграрних підприємств, то вони
переважно відносять до СВБ застосування в політиці бізнесу принципів
етичного та відповідального ставлення до споживачів та партнерів (67%) та
впровадження соціальних програм поліпшення умов життя громади (47%).
Такі респонденти меншою мірою вважають, що соціальна відповідальність –
це благодійна допомога соціально незахищеним верствам населення
(фінансова та матеріальна допомога тощо) (лише 10% респондентів). Таким
чином, отримані дані не співпадають з існуючою думкою про те, що СВБ
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асоціюється в суспільстві насамперед з доброчинністю. Зміщення акцентів у
бік внутрішніх соціальних програм аграрних підприємств, а також заходів,
спрямованих на споживачів та партнерів, можна віднести до специфіки
розвитку СВБ в Україні. Але разом з тим, можна зробити висновок, про те,
що в Житомирській області серед аграрних підприємств поширене уявлення
про важливе значення участі агробізнесу в соціально-економічному розвитку
сільських територій.
Сільські голови зазначили, що аграрні підприємства по відношенню до
своєї громади лише за потребою здійснюють благодійну допомогу (70%
респондентів), приймають участь у благоустрої сільської території (63%),
здійснюють прибирання, вивіз сміття (28%), надають фінансову допомогу
сільській громаді (26%), а також іноді організовують масові акції,
виступають спонсорами спортивних та культурних заходів (18%). В той же
час майже 15% сільських голів відмітили, що аграрні підприємства жодних
заходів по відношенню до розвитку сільської громади не здійснюють.
Майже всі опитані керівники аграрних підприємств зазначили, що вони
іноді за потребою сільських громад сприяють їх розвитку. Найбільша частка
респондентів зазначила, що переважно надає фінансову допомогу (91%),
забезпечує благоустрій сільських територій (57%) та організацію масових
акцій, спонсорство спортивних та культурних заходів на селі (46,6%).
Серед напрямів соціальної відповідальності по відношенню до свого
персоналу аграрні підприємства: ніколи не затримують заробітну плату та
регулярно її підвищують (90% респондентів); впроваджують програми
покращення умов праці та відпочинку (60%); забезпечують додаткову освіту,
підвищують кваліфікацію персоналу (47%) та впроваджують програми
кар’єрного розвитку (23%).
Як зазначалося раніше, аграрні підприємства значної уваги приділяють
напрямам соціальної відповідальності по відношенню до своїх споживачів та
бізнес-партнерів. Понад 70% респондентів зазначили, що вони в першу чергу
застосовують принципи етичного ставлення до споживачів і партнерів (77%),
дотримуються стандартів та нормативів (ДСТУ, ISO) (64%) та застосовують
чесну конкуренцію (47%).
Що стосується відповідальності по відношенню до соціально
незахищених груп населення, то аграрні підприємства в основному
займаються благодійністю та спонсорством (65%), а також ініціюють
безкоштовне надання товарів чи послуг (15%) і майже не здійснюють
шефство над спеціалізованими закладами (5,5%). Разом з тим третина всіх
опитаних сільських голів вважають, що підприємства взагалі не здійснюють
жодних заходів по відношенню до соціально незахищених груп населення в
регіоні (28%).
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Необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства та
важливою обов'язковою складовою соціальної відповідальності агробізнесу є
екологічна
відповідальність, яка
реалізується
через дотримання
превентивного підходу до екологічних проблем, підвищення відповідальності
за стан навколишнього середовища, розвиток та поширення безпечних
технологій. Тому на питання «Які заходи здійснюються на Вашій території з
метою зменшення впливу на навколишнє середовище?» відповіді сільських
голів розподілилися наступним чином: 48% респондентів зазначили, що
жодних заходів не здійснюється, 31% вказали на те, що іноді підприємства
займаються посадкою лісу, 17% – здійснюють заходи щодо захисту водних
ресурсів, 16% – впроваджують енергозберігаючі технології й лише 7%
застосовують заходи із зменшення викидів у навколишнє середовище. Разом
з тим понад 7% опитаних взагалі не обізнані в тому, які заходи здійснюють
суб’єкти агробізнесу щодо зменшення впливу на навколишнє середовище.
В той же час усі керівники аграрних підприємств зазначили, що вони
здійснюють різні заходи для зменшення впливу на навколишнє середовище.
Найбільше уваги вони приділяють захисту природних ресурсів (73%) та
впровадженню енергозберігаючих технологій (30%), а от впровадження
програм використання, утилізації відходів та застосування заходів із
зменшення викидів у навколишнє середовище не є популярними заходами
для підприємств.
Дослідивши ступінь розвитку соціальної відповідальності агробізнесу в
Житомирській області, слід зазначити, що респонденти по різному її оцінили
Керівники аграрних підприємств вважають, що достатньо високий рівень
розвитку соціальної відповідальності агробізнесу, що не співпадає з думкою
сільських голів.
На думку сільських голів найкращими чинниками, що спонукають
підприємства здійснювати соціально-відповідальні заходи, є: запити органів
(місцевої) влади; запити збоку громади чи громадських організацій; це
відповідаєзаконодавствукраїни;підприємствасамівизнаютьнеобхідністьтапро
являютьініціативу.
В той же час керівники аграрних підприємств вважають, що в першу
чергу їх спонукають здійснювати соціально-відповідальні заходи власники
підприємства чи материнської компанії, з моральних міркувань та запити
збоку громади. Як свідчать дослідження, близько 60% респондентів (аграрні
підприємства) зазначили на зниження податкового тягаря може стати
основним фактором, що сприятиме розвитку соціальної відповідальності
аграрних підприємств. Разом з тим, слід зазначити, що і керівники аграрних
підприємств і сільські голови погодилися, що власні напрацювання і
отриманий позитивний ефект разом зі змінами в законодавстві та суспільній
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свідомості (майже 50% від усіх опитаних) можуть сприятимуть розвитку
соціальної відповідальності.
Висновки. Отже, як свідчать наукові дослідження соціальній
відповідальності аграрного бізнесу в регіоні не приділяється належна увага.
Соціальний мінімум обмежується дотриманням законодавства, виплатою
заробітної плати, благодійною діяльністю і не стосується вивчення впливу
зацікавлених сторін та налагодження діалогу з ними. Відношення суб’єктів
агробізнесу до питання розвитку соціальної відповідальності в Житомирській
області та й в Україні в цілому відображає, що переважна їх більшість, як
правило, намагається покласти відповідальність в першу чергу на державу, і
що вони вбачають свою участь у вирішенні соціальних проблем шляхом
отримання прибутку і сплати податків.
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І. В. Мартинчук, к. е. н.,
кафедра туризму
РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Активний розвиток органічного ринку спонукає
до розширення площ під органічними культурами та сприяє збільшенню
кількості операторів, що діють як на вітчизняній та світовій арені. Україна є
лідером за розмірами площ сільськогосподарських земель з органічним
статусом. Сприятливі природно-кліматичні умови є основою розвитку як
сільського господарства, так і відродження родючості ґрунтів внаслідок
природо доцільних технологій вирощування. Динамічні у сфері розвитку
сільських територій, в тому числі з позиції впровадження політики
децентралізації вимагають подальших досліджень у цій сфері.
Результати досліджень. Органічне виробництво – це цілісна система
господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі
найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного
різноманіття, збереження природних ресурсів, застосування високих
стандартів належного утримання (добробуту) тварин та метод виробництва,
який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням
речовин та процесів природного походження. Органічне виробництво
відіграє подвійну соціальну роль, коли, з однієї сторони, воно передбачає
функціонування окремого ринку, що відповідає потребам споживачів в
органічних продуктах, а з іншої сторони, надає громадські блага, що
сприяють захисту навколишнього природного середовища, благополуччю
тварин, а також розвитку сільських територій [1]. У 2017 році Офіс
підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства
України зібрав дані оперативного моніторингу про основні показники
органічного сільського господарства серед органів сертифікації, які
сертифікували органічне виробництво і торгівлю органічними продуктами в
Україні відповідно до органічного законодавства ЄС. За цими даними станом
на 31.12.2016 року: площа сільськогосподарських земель з органічним
статусом становить 289 551 га; площа сільськогосподарських земель
перехідного періоду – 91 622 га; загальна площа сільськогосподарських
земель з органічним статусом та перехідного періоду – 381 173 га; частка
органічних земель від загальної площі сільськогосподарських земель –
0,89%; загальна кількість операторів ринку – 426, в тому числі 294
сільськогосподарські виробники; загальна кількість органів сертифікації в
рамках моніторингу – 19 (рис.). Більшість органічних операторів в Україні
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сертифіковані за органічним стандартом ЄС, що є еквівалентним
Регламентам ЄС 834/2007 та 889/2008, що застосовується як для експорту
органічної продукції, так і на внутрішньому ринку. Українські органічні
оператори також часто сертифіковані відповідно до Національної органічної
програми США (NOP). Інші органічні стандарти, які використовують в
Україні: Bio Suisse (Біо Свісс, Швейцарія), Bioland (Біоланд, Німеччина),
Naturland (Натурланд, Німеччина), COR (Канада), Soil Association (Велика
Британія) та KRAV (Швеція).

Рис. Органічна карта України
Джерело: дані Дослідного інституту органічного сільського господарства
(FiBL, Швейцарія)
Саме поєднання інноваційних підходів та технологій виробництва з
традиціями сприяє утвердженню України на світовому ринку [2]. Адже є
нагальна потреба змінити ставлення до України як до сировинної зони, та
створити імідж країни-виробника якісної сучасної продукції.
Список використаних джерел:
1. Постанова ЄС 834/2007, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX:02007R08 34-20130701
2. Nitsenko V., Nyenno I., Kryukova I., Kalyna T., Plotnikova M. (2017) Business
Model For A Sea Commercial Port As A Way To Reach Sustainable Development
Goals // Journal Of Security And Sustainability Issues, Volume 7, Number 1,
P. 155–166 URL http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4(13)
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Г. П. Мартинюк, к. е. н., ст. викладач,
кафедра фінансів і кредиту
ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Постановка проблеми. Наразі, нагальною проблемою, постало завдання
вдосконалення методів оприлюднення фінансової звітності особливо в
умовах динамічного розвитку ринкового середовища та переходу на
міжнародні стандарти обліку та звітності. Проблемним стає питання не
тільки методика переходу на міжнародні стандарти формування фінансової
звітності а й дотримання етичних принципів її складання та оприлюднення
суб’єктами господарювання.
Аналіз останніх досліджень. Концептуальні засади формування
фінансової звітності відповідно національних стандартів знайшли
відображення у працях багатьох відомих вітчизняних науковців та практиків,
зокрема, І. А. Панченко, Л. В. Трофімової, Ю. Ю. Мороз, Ю. С, Цаль-Цалко
та ін. Проте більшість існуючих досліджень стосуються методичних
рекомендацій по формуванню відповідних форм звітності та їх імплементації
до міжнародних стандартів. Відтак, прищеплення стандартів етики та
таксономія звітності потребують додаткових досліджень.
Результати досліджень. Достатньо актуальним питанням залишається
визначення ролі звітності в сучасній системі функціонування підприємницької структури. По скільки звітність підприємства являє систему узагальнюючих та взаємопов'язаних форм, які представлені у вигляді таблиць та
текстового матеріалу за допомогою яких можна охарактеризувати фінансовий стан, рух капіталу та грошових потоків. Водночас, у наукових колах
існує думка, що річний звіт це система форм які характеризують обліковофінансове становище підприємства з метою засвідчення стабільності
компанії, високого професійного рівня менеджменту та корпоративного
іміджу а головне, залучення потенційних інвесторів.
Оскільки фінансова звітність підприємств систематизує та узагальнює
інформацію про стан та діяльність підприємства тому є обов’язковою умовою
для правильно організованого бізнесу з ефективними фінансовими результатами. Разом з тим звітність дозволяє визначати ринкову позицію підприємства серед аналогічних підприємств та використовується для проведення
аналізу діяльності та визначення показників ефективного управління
підприємством.
Фінансова звітність складається з п’яти форм а саме: балансу (звіту про
фінансовий стан); звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);
звіту про рух грошових коштів; звіту про власний капітал та приміток до
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фінансової звітності. Однак у звіті про платежі на користь держави міститься
деталізована інформація про податки, збори й інші платежі підприємств,
належні до сплати на користь держави, який подається підприємствами, що
провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного
значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.
У звіті про управління розкривається інформація, яка характеризує стан і
перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики й
невизначеності його діяльності.
Таксономія фінансової звітності визначає склад статей і показників
фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія
фінансової звітності затверджується центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за
міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової
звітності за міжнародними стандартами. Для складання фінансової звітності
застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони офіційно оприлюднені на
веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.
При цьому орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері бухгалтерського обліку, має право визначати дату,
з якої для складання фінансової звітності починають застосовуватись окремі
міжнародні стандарти з 2018 року. Разом з тим фінансова звітність
ґрунтуються на принципах згуртованих в таблиці.
Однак, заходи із дотримання принципів формування звітів впливають на
якісні характеристики звітності підприємства і тому інформація, яка
надається у фінансовій звітності, повинна бути не тільки дохідлива, а й
достатньо зрозуміла. Разом із тим фінансова звітність повинна містити лише
тільки доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень зовнішніми
користувачами та внутрішнім менеджментом,що дає змогу вчасно та
правильно оцінити минулі, сучасні та майбутні події, підтвердити та
відкоригувати проведені оцінки, зроблені у минулому. За висновками
Г.В. Коваленко удосконалення принципів складання змісту та форм звітності
забезпечить можливість підвищення її інформативності [3].
Крім того фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація,
наведена у фінансовій звітності, є правильною, якщо вона не містить
суттєвих помилок та викривлень, які здатні вплинути на рішення
користувачів щодо фінансової звітності [4]. І тому на думку Л. В. Іванченко
потреба удосконалення методологічних та організаційних підходів до
формування фінансової звітності реалії сьогодення [2].
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Таблиця
Заходи із застосування принципів формування фінансової звітності
Принципи
формування
фінансової звітності

Трактування економічної сутності ведення обліку
та формування фінансової звітності

фінансова звітність повинна містити всю інформацію
про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій,
яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі
кожне підприємство розглядається як юридична особа,
відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно
Автономність
та зобов’язання власників не повинні відображатися
у фінансовій звітності підприємства
оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється
Безперервність
виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати
й надалі
доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку
Нарахування
та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно
від дати надходження або сплати грошових коштів
Превалювання сут- операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише
ності над формою
виходячи з юридичної форми
вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій
Єдиний грошовий
підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній
вимірник
грошовій одиниці
стандарти, визначені міжнародними стандартами або
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
Інші принципи
обліку, або національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку в державному секторі залежно від того,
які з наведених стандартів застосовуються підприємством
Джерело: узагальнено за даними [1].
Повного
висвітлення

Поетапне, але в той же час оперативне, застосування етичних принципів,
якісних характеристик та методичних рекомендацій формування фінансової
звітності являється основою для правильного відображення результатів
обліку господарських операцій в фінансовій звітності підприємств.
Висновки. Проведені дослідження дають змогу констатувати, що
принципи, таксономія та якісні характеристики закладені в формуванні
фінансової звітності можуть стати не тільки ефективним інструментом
удосконалення фінансової звітності а й механізмом прищеплення стандартів
етики при її формуванні підприємницькими структурами.
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Л. В. Недільська, к. е. н., доцент
кафедра фінансів і кредиту
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Сільське господарство України є основою її
економіки, займає провідне місце у структурі експорту та забезпечує
необхідний рівень безпеки держави і її населення. Наявність необхідного
обсягу фінансування сільськогосподарського виробництва є однією з
важливих передумов подальшого сталого розвитку вітчизняної економіки.
Однак, зважаючи на низку проблем системного і локального характерів,
рівень капіталізації такої стратегічно важливої сфери економіки як сільське
господарство залишається надзвичайно низьким, що потребує глибокого
дослідження і встановлення потенційний резервів його нарощення і
стабілізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми капіталізації
сільськогосподарських підприємств та пошуку шляхів її підвищення
розглянуто в працях вітчизняних науковців – В. Г. Андрійчука, Ю.Я. Лузан,
Ю. О. Лупенка, М. Й. Маліка, П. Т. Саблука та інших. У їхніх роботах
висвітлено теоретичні засади капіталізації як економічної категорії,
методологія аналізу капіталізації підприємств, особливості капіталізації
сільськогосподарських підприємств, інституційні чинники капіталізації
аграрного сектору.
Результати дослідження. В Україні досі відсутні методики
обґрунтованого визначення результатів фінансової діяльності, а відтак і
обсягів та рівня капіталізації, які б враховували нестабільність грошової
одиниці, сповільненість обороту капіталу та низку інших ризиків як
сільськогосподарських, так і інших виробничих підприємств.
Згідно до наведених на офіційному сайті НБУ визначень, під
капіталізацією розуміють: 1) збільшення обсягу капіталу підприємства; 2)
сукупну вартість цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку
країни, що визначена у відсотках до ВВП – рівень капіталізації фондового
ринку; 3) сукупну максимальну вартість акцій та облігацій, які може
випустити компанія; 4) збільшення вартості підприємства в зв’язку зі
зростанням його ринкової вартості[0].
Виходячи з реалій сьогодення, коли переважна більшість аграріїв – це
малі і середні підприємства, які не є публічними, не емітують акцій та не
представлені на фондовому ринку, прийнятними способами визначення рівня
капіталізації залишаються лише перший та четвертий із наведеного вище
переліку. При цьому, четвертим способом зможуть скористатися лише ті,
господарюючі суб'єкти, які періодично здійснюють оцінку ринкової вартості
підприємства як майнового комплексу і мають можливість порівнювати її
рівень в динаміці. Для усіх інших прийнятним залишається спосіб за яким
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капіталізація визначається як збільшення обсягу капіталу, яким оперує
підприємство протягом певного періоду часу. При цьому, залишаються
дискусійними питання постійного знецінення активів та грошових потоків
під впливом інфляції та інших об'єктивних чинників.
Дослідження
ключових
показників
фінансового
забезпечення
сільськогосподарських підприємств за період 2014-2016 рр. (табл. 1) свідчить
про суттєве нарощення обсягів загального капіталу (майже у 4 рази) і в тому
числі власного – у2,3 рази. Цей прирощений капітал було зосереджено в
необоротних та оборотних активах, що призвело до їх зростання у 1,8 та 4,9
рази відповідно.
Таблиця 1
Оцінка показників капіталізації сільськогосподарських підприємств
Показник
Загальний обсяг фінансування (всього
пасивів), млн грн
Приріст, млн грн
Темп приросту
Власний капітал, млн грн
Приріст, млн грн
Темп приросту
Необоротні активи, млн грн
Приріст, млн грн
Темп приросту
Оборотні активи, млн грн
Приріст, млн грн
Темп приросту

2016 р.

Зміна
за 3 роки

2017 р.

2015 р.

390607,0

685844,9

1537319,1 1146712,1

96332,4
1,3
163931,7
14654,9
1,1
123008,8
14212,4
1,1
267541,1
82128,7
1,4

311825,7
1,8
275303,8
118603,4
1,8
171147,0
58994,6
1,5
514624,6
252809,9
2,0

864789,8 768457,4
2,3
3,9
369370,9 205439,2
94144,2
79489,3
1,3
2,3
218567,8
95559,0
51107,2
36894,8
1,3
1,8
1318667,2 1051126,1
813671,3 731542,6
2,6
4,9

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
Однак, зафіксоване зростання капіталу сільськогосподарських
підприємств на 1146712,1 млн грн за період 2014-2016 рр. лише на 17,91 %
(205439,2 млн грн) сформовано за рахунок прирощення власного капіталу, а
решту – це інші джерела фінансування такі як державна підтримка, кредитні
кошти та поточні зобов'язання.
Вітчизняна державна підтримка АПК за останні роки зазнала значних
змін. Протягом досліджуваного періоду вона характеризувалась невеликими
обсягами та пільговим режимом сплати ПДВ, що було доволі значною за
обсягами преференцією. Однак, з 1 січня 2017 р. було прийнято рішення про
відміну цієї норми (спецрежиму сплати ПДВ), [0].
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України [0]
обсяги залучених кредитів залишаються незначними, хоча й постійно
нарощуються – 6 845,32 млн грн у 2016 р. проти 5 710,13 млн грн у 2015 р.
При цьому, важливим є факт значного нарощення поточних зобов'язань, що
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значно знижує ліквідність та платоспроможність виробників та ускладнює їх
розвиток.
Висновки. Аналіз основних компонент зростання капіталізації сільськогосподарських підприємств свідчить про неоднозначні характеристики
прирощеного капіталу. Нарощення фінансування з джерел відмінних від
власного капіталу у майбутньому може стати обтяжливим для виробників, а
обсяги зростання власного капіталу потребують методичного коригування на
рівень інфляції та врахування можливих ризиків.
Список використаних джерел:
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Т. М. Паламарчук, к. е. н., доцент,
кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича
РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ:
АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. В останні роки ринок органічних продуктів в
Україні активно розвивається завдяки прагненню покупців до здорового
раціону та зростаючого позитивного впливу сучасних технологій по
виготовленню продуктів харчування. Для сучасного ринку органічної
агропродовольчої продукції в Україні характерні обмежена пропозиція та
нерозвинений попит. Тому важливим є дослідження попиту, потреб, аналізу
маркетингового середовища та кон‘юнктури ринку, розробки ефективної
системи ведення агробізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринках
органічної продукції.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку ринку
органічної аграрної продукції досліджують: В. Артиш, Н. Берлач, І. Брижань,
Н. Буга, О. Бородіна, Т. Дудар, В. Дудар, Т. Зінчук, В. Кисіль, М. Клітна,
М. Кобець, В. Месель-Веселяк, Є. Милованов, П. Саблук, О. Скидан, О. Ходаківська, М. Шикула, І. Шувар, О. Шумейко, І. Яненкова, О. Яценко та ін.
Результати досліджень. Органічне виробництво в Україні розвивається з
1997 року, в першу чергу, завдяки попиту з боку трейдерів ЄС і переробників
органічного зерна, олійних, бобових культур і дикоросів. У 2007 році
ситуація почала злегка змінюватись – на внутрішньому ринку розширився
асортимент органічних продуктів: з’явилися органічний хліб, молоко,
ковбаси, фрукти, овочі, соки, напої, сиропи, джеми, мед та крупи [6]. З тих
пір спостерігається позитивна тенденція розвитку ринку органічних
продуктів в Україні.
Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний
внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав
розвиватись з початку 2000-х років, склавши: у 2006 р. – 400 тис. євро, у 2007
р. – 500 тис. євро, у 2008 р. – 600 тис. євро, у 2009 р. – 1,2 млн. євро, у 2010
р.– 2,4 млн. євро, у 2011 р. цей показник зріс до 5,1 млн.євро, у 2012 році – до
7,9 млн.євро, у 2013 р. – до 12,2 млн.євро, у 2014 р. – до 14,5 млн.євро., у
2015 р. – до 17,5 млн.євро, а у 2016 р. – до 21,2 млн.євро[7].
За даними Швейцарсько-українського проекту FIBL, Україна посідає 11-е
місце серед європейських країн за виробництвом органічних продуктів і на 5му – за нарощуванням органічного виробництва. До 2020 року країна може
стати одним із п’яти найбільших виробників органіки у світі [9].
Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо в 2002 р. в
Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус
“органічного”, то у 2016р. нараховувалось вже 390 сертифікованих
органічних господарства, а загальна площа сертифікованих органічних
сільськогосподарських земель склала 421200 га [7].
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Дослідження показали, що в Україні залишилось лише 4 невеликі регіони, де ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж, і на них можливе виробництво органічної продукції рівня світових стандартів. Зокрема, це регіони:
- Північно-Полтавський, що включає більшу частину Полтавської області
(за виключенням районів, які прилягають до міст Кременчука та
Комсомольська), північно-західні райони Харківської області, південносхідні райони Сумської області, південно-східний регіон Чернігівської
області,західні райони Київської і Черкаської областей (лівобережна
частина);
- Вінницько-Прикарпатський, що тягнеться смугою близько 100 км
завширшки, починаючи від м. Попільня Житомирської області до півночі
Вінницької області у напрямку до м. Львів;
- Південно-Подільський, що включає невелику південно-східну частину
Вінницької області, незначну південно-західну частину Кіровоградщини,
північ Миколаївщини і північну половину Одеської області;- ПівнічноїСхідно-Луганський, який включає Міловський і Новопсківський райони
Луганської області.
Більша частина сільськогосподарської продукції – зернові, олійні, бобові
– виробляються у південних причорноморських областях, а також у
центральних. Плодоовочеву продукцію вирощують переважно в західних
областях України, а переробляють переважно у Закарпатті. У вищенаведених
регіонах ведення органічного виробництва буде коштувати значно дешевше,
ніж в регіонах із забрудненим ґрунтом та навколишнім середовищем [2].
Згідно Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020
року передбачено розширення виробництва органічної продукції, зокрема
збільшення площ сільськогосподарських угідь, сертифікованих відповідно до
органічних стандартів у 2015 р. до 5% і у 2020 р. – до 7%, проти 0,7 % у 2010
р. та зростання частки органічної продукції у 2015 р. до 7 відсотків валової
продукції, у 2020 р. – до 10 відсотків проти 5 % у 2010 р. [8].
Серед головних зовнішніх факторів, що впливають на розвиток ринку
органічної продукції в Україні слід віднести: фактори попиту , конкуренцію,
збут продукції, можливі зміни ринкової кон’юнктури органічної продукції
нестабільність вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції; зміна
курсу валют, зростання цін на сільськогосподарську техніку, добрива та
засоби захисту рослин, рівень інфляції, зміна рівня доходів населення,
державна податкова політика, рівень політичної стабільності в країні тощо.
Відповідно до внутрішніх факторів відносяться: рівень кваліфікації
учасників, їх зацікавленість у розвитку органічного виробництва,наявність
взаємодії між учасниками, виробничі потужності,якість устаткування, якість
продукції, що виробляється, наявність патентів і ліцензій, собівартість
продукції, недосконалі методи органічного вирощування рослин та
розведення тварин відповідно до природно-кліматичних умов, необхідний
перехідний період від 1 до 3 років, витрати виробництва, нестача фінансових
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ресурсів у вітчизняних виробників для розвитку органічного виробництва та
впровадження інноваційних технологій
Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів дозволило виявити ряд
проблем щодо перспектив розвитку органічного виробництва в країні,
зокрема: відсутність відповідної законодавчої та нормативної бази
органічного сільськогосподарського виробництва; відсутня урядова стратегія
та програми підтримки і розвитку органічного сільськогосподарського
виробництва. Органічне сільськогосподарське виробництво не має
функціонуючої державної системи контролю, яка була б акредитована на
національному та міжнародному рівнях і охоплювала контроль як операторів
органічного сектора, так і продукції. Незавершена земельна реформа та
відсутній прозорий ринок сільськогосподарських земель. Відсутній
соціально-відповідальний маркетинговий підхід у виробників та
маркетингових організацій, продавців та інших учасників, який є запорукою
дотримання основних принципів органічного виробництва, що необхідні для
встановлення ринкових відносин, співпраці тощо. Недостатньо розвинений
внутрішній ринок та відсутня державна підтримка погіршує позиції
вітчизняних виробників на світовому ринку органічної продукції. Ціни на
вітчизняну органічну продукцію на 50-300% вище за традиційну [5].
Особливої уваги набирає концепція маркетингу органічної продукції, яка
повністю взаємодіє із сучасною концепцією сталого розвитку підприємств і
дозволяє гармонізувати інтереси товаровиробників (прибутку), споживачів
(задоволення потреб) та суспільства (сталого еколого-соціально-економічного розвитку). Повне врахування інструментів маркетингу органічної продукції вітчизняними підприємствами органічного сектора є стратегічно важливою умовою досягнення Україною конкурентних переваг на зовнішніх ринках органічної сільськогосподарської продукції і продуктів харчування [3].
Висновки. Проведене дослідження підтверджує важливість та необхідність розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні,
адже саме органічне виробництво поєднує використання природних біологічних процесів та виробництво безпечних та якісних продуктів харчування.
Ринок органічної продукції в Україні знаходиться у фазі зростання життєвого
циклу, який вимагає значних інвестицій для подальшого росту. Багато
виробників органічної продукції ще не досягли рівня самоокупності або
використання своїх прибутків для реінвестування у бізнес, розвиток ринку,
зростання компетенції, становлення технологій та підвищення конкурентоспроможності з метою організації виробничо-збутових ланцюгів та
підвищення рівня продажу органічної продукції. Однак незважаючи на певні
проблеми, ця сфера економіки є перспективною, як на внутрішньому ринку,
так і з виходом України на європейські та світові ринки.
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кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
Постановка проблеми. Глобальний характер проблем розвитку людства
диктує як пріоритетний принцип розумної достатності у системі споживання
та формування споживчих потреб, побудованої на необхідності розуміння та
врахування під час прийняття управлінських рішень потреби внутрішнього та
зовнішнього синтезу і, як наслідок, побудови локальної економіки,
зорієнтованої на місцеве виробництво та споживання. Визнаючи те, що
Природа – найкращий технолог особливого поширення набули природо
подібні технології та природодоцільна життєдіяльність.
Результати дослідження. Оптимізація відносин Людини та Природи, яка
відбувається в результаті зміну свідомості, гармонізації відносин з
оточуючим середовищем, перетворює особистість споживача у Творця.
Питання розвитку території значною мірою визначаються наявністю та
доступністю ресурсів, рівнем та якістю життя, станом здоров’я людини, її
здатністю задовольняти свої потреби, примножуючи природно-ресурсний
потенціал для майбутніх поколінь, формуючи базис їх розвитку. Іншими
словами, розвиток як такий, і розвиток територій, зокрема, визначається
станом людини та тісним її взаємозв’язком з навколишнім простором. Саме
Людина виявляється системоутворюючим, системооб’єднуючим та системовикористовуючим чинником [1]. Яскравим прикладом самоорганізації
життєдіяльдьності в гармонії з природою є діяльність родових садиб та
родових поселень Наразі в Україні створено близько ста нових екологічних
поселень і темпи їх появи зростають. Для прикладу наведемо тенденції їх
росту в різних місцях України: Хутір Буда (Чигиринський район Черкаської
області) у 2003 р. тут проживало 3 сім’ї, у 2009 р. – їх було вже 23; у
Житомирській області станом на початок 2010 р. було 1 поселення, у 2015 р.
їх налічується 12 тощо).
І. Враховуючи, що для облаштування однієї родової садиби за 10 років
наповнення її усім необхідним для повноцінної життєдіяльності, потрібні
фінансові вкладення в розмірі близько 300 тис. гривень, є можливість
висвітлити наступні державні інтереси від реалізації вказаного вище проекту:
1) якщо площу, яку займало село зняте з мапи України прийняти за 250
га, і віддати її під родові садиби, то:
- вкладення (інвестиції) приватними (фізичними) особами, в розрахунку
на один населений пункт становитимуть (250*300 тис. грн.) 75 млн. грн.
протягом 10 років, або 7,5 млн. грн. щорічно;
- екологічно чистої плодово-овочевої продукції буде вирощено на 2,5
млн. гривень в розрахунку на рік;
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2) якщо відродити 600 населених пунктів, які зняті з карти України (і ще
не зняті, але їх немає) за роки незалежності і ще 600 сіл, які знаходяться на
межі зникнення (існує від 1 до 10 жилих хат), то це забезпечить:
- зайнятість 100 тис. середньорічних працівників протягом 10 років;
- щорічні інвестиції приватних осіб в розрахунку на рік – 9 млрд.
гривень;
- щорічно екологічно чистої плодово-овочевої продукції в розрахунку на
рік буде вирощено на суму 3 млрд. гривень.
ІІ. В згаданих 1200 населених пунктах буде посаджено 100-150 тис. га
лісових насаджень, або збережено 1-1,5 млрд. грн. бюджетних коштів на
ґрунтозахисні заходи. Реальність даного проекту полягає в тому, що не
вимагає окремого фінансування (на початковому етапі достатньо дії
прийнятих Законів та підзаконних нормативно-правових актів) та розуміння
того, що всі складові для вирішення цього питання в державі є, а саме:
- земля, яка потребує захисту і піклування з боку держави (яка створює
фінансові та інші проблеми державі);
- люди, які готові взяти землю під свою опіку (під родові садиби);
- законодавча база, яка дає можливість місцевим органам влади
вирішувати ці питання у відповідності до ст. 102-1 Земельного Кодексу
України.
Виходячи з того, що в Житомирській області процес створення родових
поселень набув найбільш відчутних темпів на громадських слуханнях було
прийнято резолюцію, якою передбачалось проведення Круглого столу з 10ма обласними державними організаціями, керівні органи яких, були включені
в згадане вище доручення Кабінету Міністрів України. Такий круглий стіл
було проведено 22.10.2014 р. [2–6].
Одним з найбільш значущих наслідків діяльності родових поселень в
Кураїні є відмова від хімізації життєдіяльності та господарювання та
популяризація природо доцільної діяльності серед широких верств
населення, зокрема, з позиції безвідходної життєдіяльності, використання
альтернативних джерел енергії та формування засад продовольчої та
економічної безпеки населення, що проживає на сільських територіях. Як
відомо, протилежні рухи позначаються на здоров’ї нації та її стійкості з
позиції довгострокового функціонування. Поширення практики пасивної
експансії, в тому числі за рахунок масових видів виробництв, одним з яких є
сільське господарство. Так, результати дослідження опубліковані в журналі
Chromatography A засвідчують, що європейські медоносні бджоли отруєні
понад 57 різними видами пестицидів (з 200 вивчених пестицидів 98 %
дозволені для використання в ЄС), що знижує їх популяцію та свідчить про
отруєння продовольства [7, 9–10]. Бджільництво знаходиться під загрозою в
усьому світі, що ставить пд. Як визначили вчені Національного інституту
ветеринарних дослідження в Польщі наявний стан справ становить загрозу
продовольчої безпеки людства в цілому, бо запилюють понад 80 % посівів
дикорослих рослин в Європі [7, 9–10]. Альтернативою традиційному
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інтенсивному способу виробництва є його екологізація, в тому числі з позиції
оптимізації культури споживання в умовах децентралізації, коли кожна
громада стає відповідальною за територію свого існування.
Більш мобільний малий та середній бізнес на сільських територіях,
забезпечує не лише підвищення зайнятості та зниження соціальної
напруженості, але й дозволяє посилювати суспільні процеси за рахунок
налагодження прямих зв’язків виробників та споживачів. Так, практика
Wheelys 4 Green Warrior, що є не лише моделлю екологічного кафе на
колесах з використанням велосипеду в якості транспортного засобу, а й
популяризатором сонячної мобільності й полі функціональності як бізнесу за
малих стартових капітальних вкладень. Такий бізнес легко монтується та
ефективно діє для малих обсягів продажу к часто є у виробників органічної
продукції, домогосподарств населення та власників родових садиб. Сонце,
вітер та фізичні зусилля людини як рушійні сили є чистими та дружніми до
довкілля, вмонтований очисник сприяє очищенню повітря від токсичних
речовин. Відходи господарської діяльності Wheelys 4 Green Warrior
переробляються на добриво.
Компанія Wheelvs щорічно продає органічну каву у 45 країнах світу, а
темпи росту компанії є вищими ніж в інших постачальників кави. Серед
інвесторів та керівників компанії є такі відомі особистості як Поль Buchheit
(засновник Gmail), Джаред Фридман (засновник Scribd), Джастин Уолдрон
(совласник Zynga), [8]. В ході розробок здійснено розробку інновацій (рис. 2).
Startup проект був настільки успішним, що необхідні для свого запуску
100 000 дол США він набрав в перші 24 години свого позиціонування на
сайті акселератора.
Висновки. Диверсифікація діяльності малих форм зайнятості, в тому
числі за рахунок розширення спектру послуг міським мешканцям збоку
власників родових поселень посилює співпрацю між містом і селом; дозволяє
здійснювати розвиток локальної економіки в межах діяльності ОСББ та ОТГ;
посилює економічну безпеку населення та дозволяє постійно нарощувати
якість продукції за рахунок налагодження прямих зв’язків, виявлення потреб
та кооперації суспільних процесів. Останнє дозволяє отримувати ефект
синергії та активувати локальну економіку.
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ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПРОЕКТІВ
Постановка проблеми. Досягнення стабільного економічного зростання
підприємств агропромислового комплексу можливо при умові забезпечення
досконалої техніки адміністративної роботи та адміністрування з активним
застосуванням
проектного
управління.
Передумовою
формування
досконалих підходів в управлінні аграрними проектами є виявлення та
визначення проблем, що потребують вирішення шляхом застосування
проектного підходу.
Аналіз останніх досліджень. Проблемі вивчення процесу адміністрування в аграрній сфері присвятили свої праці ряд вчених, зокрема В. Г. Андрійчук, В. П. Рябоконь, Т. О. Зінчук, В. В. Зіновчук, І. І. Кравчук, М. Ф. Плотнікова, П. Т. Саблук О. В. Скидан, В І. Ткачук, Є. І. Ходаківський, В.Г. Воронкова, О.В. Русецкая, В. Д. Бакуменко, В.Д. Залізко, І.В. Хлівна, Т.В Гоголь,
А.С. Малиновський та ін. Дослідження управління проектами здійснюють
ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук,
О. І. Полотай, Г. М.Тарасюк, І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Клиффорд Ф. Грей,
Єрик У. Ларсон та інші. Проте, з урахуванням мінливості зовнішнього та
внутрішнього середовища діяльності підприємств АПК, посилення ризиків,
пов’язаних зі значним впливом природних факторів на їх діяльність,
виявлення сучасних проблем їх розвитку та створення передумов успішної
реалізації аграрних проектів є в достатній мірі актуальним. Метою
дослідження є ідентифікація факторів формування сприятливого середовища
для реалізації проектів в аграрній сфері.
Результати дослідження. Проектне управління розпочинається з
постановки чітких цілей та спрямування зусиль проектної команди на їх
якнайуспішніше досягнення. При постановці проектних цілей в аграрній
сфері передусім потрібно враховувати основні проблеми, що мають місце,
можливість настання ризиків, пов’язаних зі зниженням обсягів споживання
окремих видів продукції через зниження купівельної спроможності
вітчизняних споживачів[3].
Однією з передумов успішної реалізації аграрних проектів є їх орієнтир
на реалізацію загальнодержавних стратегічних напрямів діяльності, що
спрямовані на забезпечення взаємовигідної взаємодії держави та
сільськогосподарських виробників [4, с. 16]. Вважаємо, що створенню
сприятливого середовища для досягнення аграрних проектних цілей є
поєднання на основі плідної співпраці публічного адміністрування та
адміністрування в рамках організацій, що є виконавцями таких проектів.
Формуванню сприятливого середовища для реалізації аграрних проектів
мають допомагати і удосконалення техніки адміністративної роботи та
удосконалення технології адміністративного менеджменту в умовах
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діяльності сільськогосподарських підприємств, базових для розвитку АПК.
Як відомо, основоположною складовою технології адміністративного
менеджменту є планування. Однією з пріоритетних проблем у сфері
планування в галузях сільського господарства є неузгодженість напрямів та
індикаторів їх практичного виконання на державному, регіональному рівнях
та на рівні окремих підприємств. Існування вказаної проблеми негативно
впливає на формування сприятливого середовища для реалізації аграрних
проектів. Зважаючи на це вважаємо, що сприятливе середовище аграрних
проектів передбачає визначення індикаторів, які можуть вказувати на
досягнення запланованих заходів.
Передумовою успішної реалізації аграрних проектів є подолання проблем
організаційної складової технології адміністративного менеджменту галузей
сільського господарства – нечіткості у розподілі обов’язків та закріплення
відповідальності при виконанні планових заходів. Основоположним
недоліком
мотиваційної
складової
технології
адміністративного
менеджменту галузей сільського господарства є нижчий, у порівнянні з
іншими галузями рівень матеріальної вмотивованості працівників (зважаючи
на темпи зростання заробітної плати), а головним недоліком контролю та
регулювання, як складової технології адміністративного менеджменту на всіх
рівнях є потреба у посиленні оперативності та застосування дисциплінарного
регулювання[2, с. 179]. Тому, сприятливою передумовою завершення
аграрних проектів є забезпечення оптимальної комбінації нематеріального і
матеріального стимулювання та оперативності контролю при застосуванні
дисциплінарного регулювання.
В процесі дослідження виявлено,що першочергового управлінського
впливу в аграрній сфері вимагає підвищення вмотивованості трудових
ресурсів шляхом підвищення рівня заробітної плати, вибір обґрунтованих
джерел фінансування аграрних проектів, прийняття управлінських рішень з
акцентом на вирішення проблем значної зношеності основних засобів та
екстенсивного користування землею, активне користування різними видами
доступних інформаційних ресурсів для обґрунтування управлінських дій.
Окрім наведених вище, безпосередній вплив на успішне завершення
аграрних проектів має правильний вибір форм їх фінансування, серед безлічі
яких, зважаючи на високий ступінь ризику таких проектів та за умов
відсутності коштів, вважаємо за необхідне виділити аграрні розписки та
венчурне фінансування. З метою обрання інших форм та отримання
можливостей скористатися їх перевагами необхідно забезпечити
інформаційно-консультаційну
функцію
аграрних
виробників,
що
впроваджують інноваційні проекти.
Однією із важливих передумов успішної реалізації аграрних проектів є
активізація кооперативного руху у цій сфері. Оскільки кооперація може бути
запорукою посилення синергічного ефекту аграрних проектів, вчасного
виконання проектних робіт та зменшення фінансових витрат на їх виконання.
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Створення сприятливих передумов для реалізації аграрних проектів
забезпечує також їх спрямованість на органічне виробництво та збереження
довкілля, що зафіксовано в Єдиній комплексній стратегії розвитку сільського
господарства та сільських територій на 2015-2020 роки[1].
Фактори, що мають значний вплив на умови реалізації аграрних проектів
доцільно розглядати в рамках трьох основних напрямів – законодавство,
фінансова підтримка, інформація. Серед першочергових заходів створення
сприятливого середовища реалізації аграрних проектів пропонуємо
законодавчо підтримувати інноваційно-інвестиційну діяльність в аграрній
сфері; забезпечити надання інформаційної підтримки господарюючим
суб’єктам в рамках посилення консультативно-дорадчої функції з проектного
управління на рівні територіальних громад, створення зручних Internet
ресурсів; надання належної фінансової підтримки, особливо аграрних
проектів, що спрямовані на досягнення загальнодержавних стратегічних
цілей.
Висновки. Формування сприятливого середовища для реалізації
аграрних проектів відбувається завдяки комплексній взаємодії наступних
факторів:
ефективної
взаємодії
публічного
адміністрування
та
адміністрування в рамках організацій, що є виконавцями проектів;
удосконалення технології адміністративного менеджменту в умовах
господарюючих суб’єктів в базових для АПК галузях сільського
господарства; посилення мотиваційної складової та вибір вигідних джерел
фінансування; спрямування аграрних проектів на досягнення стратегічних
загальнодержавних цілей та розробку таких проектів враховуючи переваги
кооперації.
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка
проблеми.
Актуалізація
проблем
розвитку
підприємницького потенціалу сільських територій обумовлена необхідністю
формування нових базисних ареалів продовольчого забезпечення країн та
життєзабезпечення населення в сучасних умовах світових демографічних
трансформацій та обмеження багатьох видів ресурсів. У більшості наукових
праць проблеми потенціалу сільських територій досліджуються в контексті
розвитку на них економічного, виробничого, екологічного, інвестиційного,
сільськогосподарського, диверсифікаційного та багатьох інших видів
потенціалів. Це зумовлює необхідність пошуку об’єднувального чинника для
всіх потенціалів, яким може бути підприємницький потенціал.
Аналіз останніх досліджень у публікацій. Проблеми розвитку сільських
територій та їх потенціалів, підприємницької активності на цих територіях
досліджувались відомими вітчизняними та зарубіжними науковцями О. Бородіною, Ф. Бастіа, О. Бугуцьким, З. Варналієм, М. Барановським, Я. Верменичем, Ю. Губені, М. Долішнім, Р. Кантільоном, В. Краснокутською, Г. Кері,
В. Крісталлером, М. Маліком, Л. Михайловою, О. Морозом, Н. Павліхою,
О. Павловим, Ф. Перру, І. Прокопою, П. Саблуком,О. Шпикуляком, В. Юрчишиним, К. Якубою та багатьма іншими. Потребують питання формування й
ефективного використання підприємницького потенціалу сільських територій.
Метою цього дослідження є обґрунтування перспектив підприємницького
потенціалу сільських територій як об’єкта наукових досліджень.
Результати дослідження. Трактування економічної категорії «підприємницький потенціал» у сучасних наукових дослідженнях характеризується
багатовимірністю, що пов’язано із поєднанням ознак її складових «підприємницької» та «потенційної». Ці ознаки мають прояв в концептуальному
обґрунтуванні підприємництва (як виду діяльності), де виділяються його
функції (раціональне комбінування ресурсів, факторів виробництва на
інноваційній основі, організація і керування виробництвом з метою
одержання підприємницького доходу), необхідні для саморозвитку власної
справи і забезпечення обов’язків перед бюджетами й іншими господарюючими суб’єктами [3, с. 78; 2].
Концептуальне обґрунтування потенціалу (наявності у будь-кого або
будь-чого (окремої людини, громади, підприємства, галузі, регіону, держави)
явних та неявних можливостей або здатності діяти у відповідних сферах),
якому притаманні ресурсна, організаційна, творча функції підприємництва[4]. Наведені ознаки підприємницького потенціалу додають відповідного

Науковий

керівник – д. е. н., доцент Кравчук І.І.
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змісту й поняттю «підприємницький потенціал сільських територій». Слід
зазначити, що найчастіше у дослідженнях підприємницький потенціал
ототожнювався із трудовим потенціалом, а сучасний аспект його трактування
в якості ознаки продуктивної дії та результату (можливості системи ресурсів
і компетенцій створювати результат за допомогою реалізації бізнес-процесів)
дозволяє визначати, за аналогією, характеристики підприємницького
потенціалу сільських територій [5].
Підприємницьким потенціалом сільських територій слід вважати
можливості, ресурси і компетенції сільської соціально-економічної системи
та управління, детерміновані ринковими умовами, конкурентними силами,
унікальними особистісними якостями, інтегральними здібностями носіїв
підприємницької діяльності, що сприяють розвитку цієї системи. Такі ознаки
формують сучасне змістовне наповнення поняття «підприємницький
потенціал сільських територій». Для підтвердження цієї думки звертаємось
до еволюції цього поняття. Здійснимо класифікацію етапів його еволюції із
виділенням критеріальних ознак та особливостей прояву підприємницької
активності, притаманних кожному етапу (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація етапів еволюції досліджень
підприємницького потенціалу сільських територій
Критеріальні ознаки прояву
підприємницької активності
1
2
3
Цикли відтворення господарської діяльності у
Теорія розміщення
провінціях підтримуються організаторськими
провінцій
здібностями та здатністю членів спільнот
Друга пол.
Розвиток суспільства обумовлений потенціалом
ХVІ ст.
Теорія суспільного просторового середовища та його ефективним
простору
використанням; визначальна роль людини у зміні
природи
Теорія природного Господарське освоєння природних ресурсів сприяє
розміщення
оптимальному розміщенню «центрів виробництва»
Середина
Теорія населення,
ХVІІІ ст.
Панівна роль підприємця у розвитку територіальних
теорія грошового
соціумів
обігу
Підприємницька активність мотивується необхіднісТеорія соціальнотю виживання та продукує нові, нестандартні рішенекономічної
ня в умовах використання обмежених ресурсів для
гармонії
досягнення соціально-економічної рівноваги
ХІХ ст.
Теорія
Взаємовідносини та взаємовплив природи і людської
географічного
діяльності, прояв новаторства в економічному
поссибілізму
освоєнні територій
Період

Назва теорії
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Продовження таблиці
1

Початок
ХХ ст.

Середина
ХХ ст.

Кінець
ХХ ст. –
початок
ХХІ ст.

2
Теорія динамічного
розвитку ринкової
системи; теорія
економічного
розвитку

3
Складові підприємницького потенціалу –
використання нових джерел сировини, промислової
організації, ринків збуту, нової техніки,
Підприємництво – фактор забезпечення прогресу та
економічного зростання
Підприємницька активність зумовлює підтримання
Теорія економічної
оптимізації розміщення економічних процесів на
географії
територіях
Реалізація механізму реального спонукання
Економічна теорія локальних (місцевих) підприємницьких ініціатив до
добробуту
участі у забезпеченні загального добробуту на
території існування
Підприємницькі здібності людей сприяють реалізації
Теорія географії
місцевих (сільських) природних можливостей для
людини та
забезпечення «якості існування» територіального
географії індивіду
соціуму
Теорія
Економічний розвиток територій підтримується
центральних місць діяльністю економічних центрів, які здатні
(економічних
«розповсюджувати»й підтримувати підприємницьку
центрів)
активність по всій території
Центр–
«Точки зростання» територіальних економічних
периферійна
систем сприяють формуванню ареалів розвитку,
парадигма, теорія вирішують проблему зайнятості, формують дієві
регіонального
стимули для активізації економічної ініціативи,
зростання
розвитку підприємництва на місцевому рівні
Підприємницький потенціал – результат здійснення
Концепція
нового типу господарювання, який базується на
підприємницького інноваційному поводженні власників підприємства,
ресурсу
на умінні знаходити і використовувати ідеї,
утілювати їх у конкретні підприємницькі проекти.
Фірма – сукупність виробничих ресурсів, розподілених між різними користувачами за допомогою
Ресурсна модель
адміністративних та економічних рішень;малорухомі
організації
ресурси створюють можливості для фірми отримати
економічну ренту з різних джерел.
Підприємницький потенціал території забезпечує
Теорія економічної
економічне зростання локальних територіальних
соціодинаміки
систем
Максимальне використання ендогенного соціоТеорія ендогенного
еколого-економічного потенціалу та спонукання
потенціалу
місцевих ініціатив до локального розвитку

Джерело: сформовано на основі [1, с. 340, 342].

Проведена класифікація підтверджує доцільність виділення ознак
підприємницької активності для обґрунтування
підприємницького
потенціалу сільських територій, а у подальшому – для обґрунтування ознак
підприємницького потенціалу регіону з використанням системного підходу.
Це дозволить виявити ті можливості, які забезпечують становлення
рівноправної конкуренції між підприємцями, що впливає на сталий розвиток
територій, розвиток галузей промисловості та сільського господарства, які
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надають робочі місця населенню. Тому підприємницький потенціал повинен
мати свою більш чітку смислову конкретизацію і змістовну характеристику.
Висновки.
1. Формування нових базисних ареалів продовольчого забезпечення країн
та життєзабезпечення населення в сучасних умовах світових демографічних
трансформацій та обмеження багатьох видів ресурсів зумовлює актуалізацію
проблем розвитку підприємницького потенціалу сільських територій як
об’єднувального чинника для всіх потенціалів.
2. У сучасних наукових дослідженнях трактування економічної категорії
«підприємницький
потенціал»
характеризується
багатовимірністю,
поєднанням «підприємницької» та «потенційної» ознак її складових.
3. Найчастіше
у
дослідженнях
підприємницький
потенціал
ототожнюється із трудовим потенціалом, а сучасний аспект його трактування
в якості ознаки продуктивної дії та результату (можливості системи ресурсів
і компетенцій створювати результат за допомогою реалізації бізнес-процесів)
дозволяє визначати, за аналогією, характеристик підприємницького
потенціалу сільських територій
4. Головними складовими підприємницького потенціалу сільських
територій слід вважати можливості, ресурси і компетенції сільської
соціально-економічної системи та управління, детерміновані ринковими
умовами, конкурентними силами, унікальними особистісними якостями,
інтегральними здібностями носіїв підприємницької діяльності, що сприяють
розвитку цієї системи.
5. Класифікація етапів еволюції досліджень підприємницького
потенціалу сільських територій підтверджує доцільність виділення ознак
підприємницької активності для обґрунтування
підприємницького
потенціалу сільських територій та виявлення можливостей, які забезпечують
становлення рівноправної конкуренції між підприємцями, що впливає на
сталий розвиток територій, розвиток галузей промисловості та сільського
господарства, які надають робочі місця населенню.
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка
проблеми.
Інвестиційні
передумови
формування
інноваційного потенціалу агарних підприємств є суттєвим важелем впливу на
ефективність ведення підприємницької діяльності та підвищення показників
фінансової спроможності суб’єктів господарювання. Зважаючи на
стратегічне значення для української економіки аграрного сектору, який
формує близько 60% фонду споживання населення, забезпечує значний
рівень працевлаштування в сільській місцевості та є одним з основних
бюджетоутворюючих секторів національної економіки – питання його
інноваційно-інвестиційної привабливості, наразі, є достатньо актуальним і
потребує теоретико-методологічного дослідження.
Результати дослідження. Інновації аграрної сфери зазвичай формуються
шляхом динамічної взаємодії значної кількості агентів, зайнятих у
вирощуванні, обробці, пакуванні, дистрибуції та споживанні або подальшій
переробці аграрної продукції. Відповідно, ці агенти задіяні у різних сферах:
метрологія, стандарти безпеки, молекулярна генетика, інтелектуальна
власність, ресурсна економіка, харчова хімія, логістика тощо. Для
виникнення інновацій взаємодії між цими групами осіб мають бути
відкритими та заснованими на найбільш відповідних знаннях. Не менш
важливими складовими ефективних інновацій аграрної сфери є колективна
дія, знання та навички, обмін знаннями (трансфер технологій), наявність
стимулів і ресурсів, необхідних для розвитку різних форм партнерства та
бізнесу, створення сприятливих умов для інновацій в цілому [1].
Однак, формування інновацій в аграрній сфері значною мірою залежить
від інвестиційної діяльності, її інтенсивності та ефективності, організаційноекономічного механізму. За даними табл. 1 можна простежити той факт, що
обсяг капітальних інвестицій, направлених в сільське господарства, протягом
останніх шести років поступово зростав. Так, у 2010 р. він становив
11,1 млрд. грн (6,1 %), до кінця 2016 р. – 50,5 млрд. грн (14,1 %), тобто
відбулося зростання на 39,4 млрд. грн. Однак, не зважаючи на позитивну
динаміку, обсяг капітальних інвестицій сільського господарства у порівнянні
з іншими секторами економіки залишався вкрай низьким. Так, зокрема, їх
питома вага у 2010 р. становила лише 6 %, у 2016 р. – понад 14 %, в той час
коли в промисловості – 31 % і 33 % відповідно; у будівництві – 17 % і 12 %
відповідно; в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних
засобів і мотоциклів – 10 % і 8 % відповідно; транспорті, складському
господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності – більше 10 % і 7 %
відповідно.
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Таблиця 1
Динаміка капітальних інвестицій в Україні
за видами економічної діяльності
% структури

млрд. грн

% структури

млрд. грн

% структури

2016 р.

млрд. грн

Сільське господарство,
лісове господарство та
рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів
і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

2014 р.

% структури

Показники

2012 р.

млрд. грн

2010 р.

11,1

6,1

18,9

6,9

18,8

8,6

50,5

14,1

55,4
29,8

30,7
16,5

91,6
40,8

33,5
14,9

86,2
36,1

39,3
16,5

117,8
44,4

32,8
12,4

18,6

10,3

24,5

9,0

20,7

9,4

30,0

8,4

19,3

10,7

32,4

11,9

15,5

7,1

25,1

7,0

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики [5]

млрд. грн

60
40
20

2,1

2,4

2,3
1,6

1,4
11,1

16,5

18,9

2 011р.

2 012р.

18,6

30,5
1,4

50,5

3

2

2
1

18,8

0

млрд. дол.
США

Зважаючи на вагоме значення даної галузі не лише в економіці країни, а
й у досягненні продовольчої безпеки держави – такі показники є вкрай
низькими. Підтвердженням цьому слугують дані рисунку 1, де на противагу
зростанню обсягів інвестиційних ресурсів у гривневому еквіваленті,
спостерігається незмінно стабільна їх динаміка у валютному еквіваленті.
Тобто, якщо аграрні підприємства у 2010 р. та у 2011 р. отримали 1,4 і 2,1
млрд. дол. США відповідно, то на кінець 2014 р. даний показник становив 1,4
млрд. дол. США, 2015 р. – 2,0 млрд. дол. США (рис. 1).

0
2 010р.

2 013р.

2 014р.

2 014р.

2 015р.

Роки
- у млрд. грн.

- у млрд. дол. США

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестиції в аграрний сектор України
Низький рівень надходження інвестицій в аграрний сектор, скорочення
державного фінансування, жорстка податкова політика, збільшення імпорту
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сільськогосподарської продукції сприяли тому, що вітчизняні аграрні
товаровиробники позбулися всіх джерел утворення та накопичення капіталу.
Крім цього, сектор кредитних і банківських послуг також не проявляє активного інтересу до проектів інвестицій у сільськогосподарське виробництво,
що в умовах слаборозвиненого лізингу призвело до ситуації, коли основним
джерелом фінансування інвестицій є власні кошти підприємств та організацій
[3, c. 71–73]. Невиваженість політики державних органів влади щодо
розвитку аграрних підприємств та недосконалість цінового механізму
призвели до зменшення основних показників виробництва продукції
сільського господарства, зокрема, у тваринницькій галузі (табл. 2). Аналіз їх
структури вказує на те, що три роки поспіль обсяг виробництва продукції
тваринництва поступово скорочувався, та у 2016 році був на 6 % меншим
рівня 2013 року. Не дивлячись на не значне скорочення обсягу виробництва
рослинницької продукції у 2015 р. (на 2 %), в досліджуваний період
спостерігалася тенденція до його зростання (на 4.1 %). Слід відмітити, що за
аналізований період відбулося не велике зростання рівня виробництва
продукції сільського господарства з розрахунку на одну особу (2,1 %) та на
100 га сільськогосподарських угідь (1,0 %).
Таблиця 2
Динаміка виробництва продукції сільського господарства, млн. грн
Показники

-

2014

Роки
2015

2016

Продукція сільського господарства,
251427,2
239467,3 254640,5
всього
Сільськогосподарські підприємства
139058,4
131918,6 145119,0
Господарства населення
112368,8
107548,7 109521,5
у тому числі:
продукція рослинництва, всього
177707,9
168439,0 185052,1
продукція тваринництва, всього
73719,3
71028,3
69588,4
Вироблено продукції сільського господарства у розрахунку на:
одну особу, грн
5847
5589
5967
100 га сільськогосподарських угідь,
708,3
674,2
715,7
тис. грн

2016 р. до
2014 р., %
101,3
104,4
97,5
104,1
94,4
102,1
101,0

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики [5]
Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності аграрних підприємств
гальмують труднощі ще й політико-економічного характеру та нестабільної
геополітичної ситуації в країні, необґрунтованими адміністративними
бар’єрами, корупцією і надмірним регулюванням. Негнучкий ринок землі у
поєднанні з низьким рівнем освіти і браком молодих, ділових, інноваційних
фермерів стримують утворення ефективної структури господарської
діяльності в сільському господарстві і призводять до невикористаного
потенціалу збільшення продуктивності і диверсифікації у сільській
місцевості.
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Висновки. Тому, підвищуючи ефективність інноваційно-інвестиційної
діяльності аграрних підприємств, необхідно керуватися наступними
принципами:
• посилення контролю з боку держави за цільовим витрачанням коштів
державного бюджету, спрямованих на інвестиції;
• розширення практики спільного державно-комерційного фінансування
проектів;
• розширення практики страхування і гарантування підтримуваних
державою інвестиційних проектів;
• стимулювання іноземних інвестицій.
Не менш важливим орієнтиром сучасної інноваційно-інвестиційної
політики в аграрній сфері мають стати добре відпрацьовані й ефективно
впроваджені інвестиції, які б приносили соціальну й економічну вигоду
агробізнесу, враховуючи зростання добробуту та гарантування раціонального
використання природних ресурсів.
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О. Я. Стойко, к. е. н., доцент,
кафедра фінансів та кредиту
КАПІТАЛІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА РАХУНОК ВЕКСЕЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ
Постановка проблеми. Підвищення рівня капіталізації аграрного виробництва у сучасних умовах можливе за умови його ефективного фінансового
забезпечення. Нестача коштів і зниження рівня самофінансування аграрних
товаровиробників спонукає їх звертатися до комерційних банків та інших
установ за кредитними ресурсами. З огляду на високу вартість банківських
кредитів, жорсткі вимоги до кредитоспроможності позичальників і нестачу
ліквідного забезпечення можливості для залучення кредитних ресурсів у
аграрну сферу є суттєво обмеженими.
Традиційні схеми кредитування аграрних підприємств комерційними
банками, як свідчить зарубіжний досвід, можуть співіснувати з формами
кредитування, які в Україні вважаються новими або альтернативними. Наразі
важливо розширювати взаємовідносини з підприємствами з постачання
матеріально-технічних ресурсів, дистриб’юторами, трейдерами, переробними
підприємствами, які можуть надавати фінансові послуги підприємствам
аграрної сфери, зокрема малим і середнім. Відтак, аграрні підприємства
повинні мати альтернативні варіанти кредитування, що заслуговує окремого
дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами капіталізації
підприємств аграрної сфери займаються такі вітчизняні науковці як:
В. Г. Андрійчук, М. Я. Дем’яненко, Л. В. Козак, Ю. Я. Лузан, Ю. О. Нестерчук, П. Т. Саблук, С. В. Стендер, Ю. В. Улянич, М. Й. Хорунжий, В. В. Юрчишин, В. Л. Янчевський та ін. Проте, окремі питання теорії і практики
капіталізації аграрних підприємств, пов’язані з вексельним кредитуванням,
ще недостатньо вивчені і вимагають поглибленого дослідження.
Метою дослідження є вивчення проблем капіталізації підприємств
аграрного сектору за рахунок механізму вексельного кредитування і розробка
науково-практичних рекомендацій щодо їх розв’язання.
Результати дослідження. Найпопулярнішим видом кредитного забезпечення підприємств АПК у 2013–2016 рр. стало вексельне кредитування, яке
надає певний ступінь свободи аграрним виробникам, комерційним банкам,
посередникам (дистриб’юторам), а також є вигідним виробникам техніки,
насіння, засобів захисту рослин тощо. За оцінками експертів, вексельне
кредитування починає займати значну частку у кредитних портфелях
комерційних банків – від 20–25 % в 2014 р. до 40 % в 2015 р. у всіх великих
комерційних банках, що спеціалізуються на аграрному кредитуванні. При
цьому, загальна величина вексельного портфеля оцінюється експертами в 6–7
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млрд грн (поки що достовірної статистики не існує, тому що дані НБУ не
включають вексельну форму кредитування) [1].
Авалювання векселів полягає у прийнятті комерційним банком
зобов'язання сплатити вексель замість векселедавця у разі несплати векселя
у визначений строк. Комерційний банк, зазвичай, здійснює авалювання за
клієнта, який є або векселедавцем простого векселя, або трасатом
(акцептантом) за переказним векселем, товарних векселів (у формі простих
або переказних векселів), які видані для розрахунків за поставлені товари,
пов’язані з виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції
(засоби захисту рослин, мінеральні добрива, насіння та інші товари).
На найвигідніших умовах для аграрних підприємств векселі, зазвичай,
випускаються в рамках співпраці з великими постачальниками (німецьке
акціонерне товариство «Байєр», швейцарська компанія «Сингента», ТОВ
«БАСФ» та ін., при цьому на ринку таких програм серед комерційних банків
найактивнішими є АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Креді Агріколь
Банк»), але можуть випускатися і в рамках стандартних програм з
авалювання векселів, які банки пропонують своїм клієнтам.
АТ «Райффайзен Банк Аваль» пропонує програму фінансування, що
дозволяє придбавати засоби захисту рослин, насіння, добрива та інше із
відстрочкою платежу на спеціальних вигідних умовах із використанням
комерційних векселів. Перевагами такої програми є те, що:
- надається відстрочка платежу аграрному підприємству на термін 6-9
місяців;
- аграрне підприємство отримує товар, не вилучаючи власні кошти з
обігу;
- відсоткова ставка (комісія) за встановлення ліміту на авалювання
векселів у кілька разів нижча за вартість банківського кредиту;
- відсоткова ставка (комісія) за встановлення ліміту на авалювання
векселів є фіксованою і не змінюється протягом дії договору;
- відсутні ризики зміни ціни продукції внаслідок валютних коливань та
інфляції. Сума сплати за векселем на момент розрахунку дорівнює сумі, на
яку був авальований вексель;
- аваль банку дає одержувачу платежу за векселем гарантію сплати за
даним векселем у визначений строк [2].
У 2016 р. АТ «Райффайзен Банк Аваль» і німецьке акціонерне товариство
«Байєр» започаткували нову партнерську програму фінансування «Вексель
під 1 %», яка надала унікальні умови авалювання векселів для кінцевих
споживачів – сільськогосподарських підприємств та фермерів всього під 1 %.
Зважаючи на істотну волатильність валютного курсу, дана партнерська
програма забезпечила мінімізацію валютного ризику (ці ризики «поділяють»
між собою АТ «Байєр», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та IFC, члена групи
Світового банку). Окрім цього, термін фінансування було адаптовано до
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аграрного бізнес-циклу (до 9 місяців), що надало можливість остаточно
розрахуватися за придбану продукцію вже після продажу річного врожаю [3].
У 2015 р. обсяг авальованих векселів в АТ «Райффайзен Банк Аваль» зріс
втричі в порівнянні з 2014 р. і склав понад один мільярд гривень [3]. За 2016
р. АТ «Райффайзен Банк Аваль» провалював векселі на 1,5 млрд грн [4].
ПАТ «Креді Агріколь Банк» надає можливість придбання продукції ТОВ
«КВС-Україна» з відстрочкою платежу на певних умовах: банк авалює
векселі, які складені в національній валюті; сума авальованого векселя може
бути менша або дорівнювати заборгованості за векселем; комісія за аваль
векселя встановлюється від розміру суми векселя і сплачується в день
авалювання векселя та за кожні 90 календарних днів дії авалю;
забезпеченням за векселем можуть бути грошові кошти, майнові права на
банківський вклад в ПАТ «Креді Агріколь Банк», рухоме та нерухоме майно.
У ПАТ «Креді Агріколь Банк» авалювання векселів одержують ті, в кого
більше 400 га ріллі. До того ж, цей банк бажає кредитувати лише тих
аграрних виробників, які працюють з соняшником і зерновими. Якщо,
компанія вирощує іншу культуру, в неї має бути договір збуту своєї
продукції великій західній компанії. Комісія банку завжди встановлюється в
індивідуальному порядку – в залежності від фінансового стану компанії,
строку дії векселя та якості забезпечення. Основні умови авалювання
векселів у ПАТ «Креді Агріколь Банк» наведені у (табл. 1).
Механізм вексельного кредитування полягає у наступному: аграрне
підприємство закуповує продукцію у дистриб’ютора, розраховується
векселем (на етапі укладання угоди поставки обов’язково обговорюється
готовність дистриб’ютора прийняти в оплату вексель) авальованим
комерційним банком, який гарантує майбутній платіж на дату погашення
векселя. Дистриб’ютор, у свою чергу, розраховується векселем з виробником
продукції, тобто знімає з себе кредитні ризики. Строк такого кредитування,
як правило, не перевищує 12 місяців.
У рамках програми співпраці з великими постачальниками така схема є
вигідною для всіх учасників процесу, передусім, для аграрних підприємств:
вексель для них є дешевшим, ніж банківський кредит (середня ставка в
поточному періоді від 2,7 % до 4,5 % за піврічний інструмент), покупець
може розраховувати на додаткові знижки (дисконти) при придбанні товару з
використанням векселя, відсутня валютна прив’язка (всі валютні ризики бере
на себе товаровиробник, однак, імовірніше, такі ризики спочатку
закладаються в ціну), покупець одержує вигоди немонетарного характеру
(навчання персоналу, своєчасне постачання ресурсів тощо). Для
комерційного банку вказана схема також вигідна завдяки отриманню
комісійного доходу і так званої безресурсної або безгрошової форми векселя
(розв’язується питання з ліквідністю) [6].
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Таблиця 1
Умови авалювання векселів у ПАТ «Креді Агріколь Банк»
Умови кредитування

Характеристика умов кредитування
Фінансування придбання засобів захисту рослин, добрив,
Об’єкт кредитування
посівного матеріалу
Максимальний
Максимальний розмір ліміту авалювання не повинен
розмір ліміту
перевищувати 15 % планової річної собівартості продукції
Строк кредиту
До 12 місяців у межах семирічного рамкового договору
Валюта
Гривня
1) 1,1 % суми векселя за кожні 90 днів, якщо забезпеченням
виступає майно;
2) 0,25 % суми векселя за кожні 90 днів, якщо забезпеченням
Комісія
виступають грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку;
3) комісія за встановлення кредитної лінії становить 0,5 % суми
ліміту за кожен рік користування лімітом
1) клієнт, що спеціалізується в галузі сільського господарства, зі
строком роботи не менше 24 місяців;
2) види діяльності: вирощування зернових та олійних культур;
вирощування інших сільськогосподарських культур (за наявності
Вимоги до
контрактів на збут з відомою західною компанією);
позичальників
3) з мінімальним обсягом ріллі – від 400 га;
4) стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність;
5) відкриття поточного рахунку в банку та переведення оборотів
пропорційно кредитній заборгованості
У забезпечення приймається майно:
1) нерухомість;
2) сільськогосподарське обладнання та техніка;
3) товари в обігу/товари на складі;
Вимоги до застави
4) майнові права на вклад чи грошові кошти на рахунку
покриття;
Ліміти до 160 000 грн можуть бути встановлені без надання
забезпечення
Страхування
Будь-якій з акредитованих банком страхових компаній на вибір
предмету застави
клієнта (вартість страхування – 0,3 %)

Джерело: [5].
Для дистриб’ютора операція дозволяє перенести його зобов’язання на
виробника (можливість вивільнення додаткових ресурсів / збільшення
продаж), а також перенести ризики на комерційний банк (зменшення витрат і
часу на управління дебіторською заборгованістю дає можливість більше
вкладати у розвиток бізнесу і збільшення оборотів).
Висновки. Вексельний механізм кредитування для підприємств
аграрного сектору впродовж останніх років засвідчив свою високу
ефективність і зручність для всіх учасників ринку. Програма вексельного
кредитування дозволяє оптимізувати витрати на залучений капітал, що
особливо актуально в період значної волатильності на ринку та високої
вартості традиційного кредитування. Кредитне забезпечення аграрного
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сектору з використанням вексельного кредитування забезпечить можливість
аграрним товаровиробникам ефективніше залучати матеріально-технічні та
фінансові ресурси і буде сприяти капіталізації підприємств аграрної сфери.
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А. М. Фітісов, аспірант*
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. Якість продукції являє собою сукупність
взаємопов’язаних характеристик і властивостей задля задоволення потреб
споживачів. Різні товари забезпечують різний ступінь задоволення потреб
споживачів [2]. Для продукції лісового господарства характерним є те, що у
структурі виробництва переважає сировина. Понад 25 тис. одиниць
найменувань промислових виробів і товарів народного споживання
виробляють тепер з деревини [3]. Не дивлячись на велику кількість
замінників (синтетичні матеріали, пластмаса)значення деревини не
змінюється, а обсяги використання постійно зростають.
Результати дослідження. Споживачами, як правило, краще сприйматися
товари, що забезпечують їм більший ступінь задоволення за весь період
споживання (використання). Якщо розглядати якість через призму
маркетингу, то дане поняття включає цілий комплекс характеристик товару:
доступність, постачання, техніко-економічні характеристики, дизайн,
надійність, ефективність споживання і експлуатації, ремонтопридатність,
ступінь екологічності тощо [2].Якість продукції є одним із факторів,
формують імідж підприємства. Пропонується розглядати зовнішні та
внутрішні чинники впливу на якість продукції у лісовому господарстві
(рис. 1).
У процесі проведення досліджень щодо якості продукції лісового
господарства слід враховувати зовнішні фактори впливу, як такі, на які не
може впливати виробник. У процесі діяльності людини довкілля в цілому та
ліси зокрема, зазнають негативного впливу. Одним із негативних проявів
діяльності людства є формування несанкціонованих сміттєзвалищ у лісах, які
несуть не лише естетичну, але і екологічну загрозу. Залишене сміття чинить
шкоду тваринам, що проживають у лісах. До того ж, слід акцентувати на
періоді розкладання більшості твердих побутових т промислових відходів,
який може сягати тисячі років.
Проблема змін клімату є однією із найактуальніших дисциплінарних
проблем. Відомо, що наслідки зміни клімату впливають на всі галузі
діяльності людини. За останні сто років спостерігається поступове
підвищення температур, що у свою чергу логічно призводить до зменшення
тривалості снігового покриву. Як наслідок, збільшується період засухи, що
супроводжується лісовими пожежами. Саме пожежі складають приблизно
10% всіх причин загибелі лісових насаджень.

*Науковий

керівник – д. е. н. професор Є. І. Ходаківський.
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Зовнішні чинники, що
впливають на якість продукції
лісового господарства:

➢ недосконалість
управління лісами;
➢ зростання
антропогенного
навантаження на лісові
екосистеми;
➢ глобальна зміна
клімату;
➢ недосконалість системи
лісової охорони;
➢ самовільні рубки;
➢ стихійні сміттєзвалища;
➢ радіаційне забруднення.

Продукція
лісового
господарства:
➢ деревина,
➢ саджанці,
➢ насіння
➢ гриби,
➢ ягоди,
➢ сік,
➢ живиця,
➢ смоли,
➢ трави
ЯКІСТЬ

Внутрішні чинники, що
впливають на якість
продукції лісового
господарства:

➢ наявна технічна та
матеріальна база;
➢ кваліфікація
працівників
підприємства;
➢ прагнення персоналу
підприємства
до
саморозвитку;
➢ система управління
якістю.

Імідж
підприємства

Рис. 1.Чинники впливу на якість продукції лісового господарства
Джерело: власні дослідження.
Одним із найбільш небезпечних чинників, що впливають на якість
продукції лісового господарства є радіаційне забруднення. За даними
Державного агентства лісових ресурсів, внаслідок Чорнобильської
катастрофи радіоактивного впливу зазнали ліси 18 областей України, при
чому, найбільше постраждали ліси Полісся [1]. Сьогодні в умовах
радіоактивного забруднення продовжують працювати 52 лісогосподарських
підприємства (26 тис. осіб), [4].
Як зазначають науковці [4, 5], проводити радіоекологічні дослідження
лісів досить складно через значну мозаїчність забруднення та його
високоградієнтний характер; відмінність у формах надходження
радіонуклідів; неоднорідність біологічних та екологічних характеристик. За
результатами досліджень [5], на сьогоднішній день, найбільша концентрація
137
Cs спостерігається у ґрунті (76,5%). При цьому більша кількість
накопичена у мінеральних шарах ґрунту, а не у підстилці. Що ж стосується
надземних компонентів фауни, то там сконцентровано 23,5% 137Cs.
У процесі виробництва лісогосподарської продукції важливо акцентувати
увагу на тому, що найбільший ступінь забруднення демонструють
чагарникові і трав'янисті рослини, тобто рослини, у яких основна маса
кореневої системи розташована у верхньому (5–20 см) шарі ґрунту, де
сконцентровано до 90 % радіонуклідів, а також гриби [5]. За даними
досліджень [1] встановлено, що у структурі сумарної дози внутрішнього
опромінення населення багатолісних районів Полісся 20% залежить від
споживання лісових грибів та ягід.
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Висновки. Відтак, можна стверджувати, що ведення лісового
господарства на забруднених радіонуклідами територіях потребує особливих
підходів. Якість виготовленої продукції може визначатися за окремими
характеристиками. Від вибору вдалого та професійного методу ведення
господарювання територіях пострадіаційного забруднення залежить не лише
імідж підприємства, а й здоров’я споживачів.
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кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності
та публічного управління,
ГЕШТАЛЬТ-ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Гештальтна конструкція як головний інструмент синтелектичного
моделювання побудована на основі цілісності – холізму (Х. Еренфельс,
В. Кьолер, М. Вертгеймер та ін.) є в авангарді постмодерністської революції.
Поняття гештальт Gestalt (нім.) – це фігура, образ бачення, уява, контур
рельєфності, цілісності. Характерно виражений у статті Х. Еренфельса «Про
якість функції», В. Кьолера «Фізичні гештальти у неспокої і стаціонарному
стані», розробки Фредеріка і Лаури Перлз у галузі психології засвідчують, що
гештальт – це цілісний образ (уява) будь-якої структури, що практично не
виводяться з компонентів, які її утворюють, а сам гештальт – це просторовонаочна форма предметів (явищ, схем, подій), що сприймаються, чиї
властивості не можливо зрозуміти сумуванням властивостей їх частин.
Основними принципами гештальту є холізм [6–10]. Цілісність сприйняття і
його впорядкованість досягається завдяки наступним принципам: близькість
(стимули розташовані поряд, мають тенденцію разом), схожість (стимули,
схожі за розмірами, формою тощо, мають тенденцію сприйматись разом),
замкнутість (відображає тенденцію завершувати фігуру так, щоб вона мала
нову форму), суміжність (близькість стимулів в часі і просторі; суміжність
може обумовлювати сприйняття, коли одна подія викликає іншу).
При
формуванні
гештальту
(образу,
уяви)
інтелектуальної
макроекономіки за її основу і вершину взято інтелектуальний сектор
(охорона здоров’я, освіта, наука, культура). Для того, щоб покласти
фізіократичне явище на мову семіотики використаємо досягнення сучасних
вчених в енергетиці тонких світів, невидимої ментальної енергії. Провидіння
в уяві сучасних вчених беруть початок з аналізу існування фізичних і тонких
світів. Фізичний – включає у себе матерію (планети, зірки, електромагнітні та
гравітаційні поля). Тонкий світ включає в себе психофізіологічні явища
(психічна енергія, біоенергія і таке інше). Характерна особливість тонкого
світу в тому, що його основою є зверх високі частоти. Останні виражені так
званими торсіонними полями. Виявом торсіонних частин в тонкому світі є
Душа – енергетичний концентрат у вигляді поля кручення. У межах цього
закрученого простору (душі) зберігається інформація про функціонування
людського тіла (астрального тіла) і про процес мислення (ментальне тіло).
Процес мислення (думки) викликає закручення простору: добрі думки
закручують простір в одному (позитивному) напрямі, недобрі (злі) думки –
протилежному (від’ємному) напрямі. А всі душі є частиною Всезагального
інформаційного поля, яке в народі вважають Вищим Розумом [1–5].
Обізнані люди (вчені) можуть підключатися до Всезагального
інформаційного поля і одержувати звідти знання рідкісні і вельми дивовижні.
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В такому інформаційному полі зібрані знання не лише нинішньої, але й
майбутньої цивілізації. Простір нашого Всесвіту замкнений, але
підключаючись до Всезагального інформаційного поля можна бачити
одночасно минуле і майбутнє і з допомогою Всевишнього (Бога) володіти
Провидінням. До такої думки в 2009 р. дійшов доктор медичних наук,
професор, член Міжнародної медичної академії наук Ернст Мулдашев
опублікувавши монографічну працю «Від кого ми вийшли?» на основі
наукових досліджень природи Всезагального інформаційного поля, фізичних
та тонких світів і філософського осмислення релігії [11–15].
Відповідно до твердження А. Ейнштейна, «чистота» механістичної науки
відразу руйнується при розладі концептуальних основ течії поєднання науки
та релігії, без якого майбутнє Всесвіту не моделюється. Мета діяльності будьякого вченою полягає у визнанні цієї об’єктивної істини і пошуку знакових
виразів в контексті теми, оцінки людського інтелекту, співставності цієї
категорії з емпіричним виміром розвитку. Евристичні напрями такого
розвитку зникають ще з часів середини ХХ ст., посилаючись на коефіцієнти
редукції складної кваліфікованої праці (як минулої уречевленої праці в
суспільному продукті) [2–3, 11–13, 15]. На торсіонних полях мислення та
логічних процесів матеріалізації і дематеріалізації енергії ми запропонували
логограму формування ментально гештальту Провидіння.
Ноогештальт – ментально (інтелектуально) сконструйований образ, що
відображає безкінцеві процеси матеріалізації і дематерилізації (перетворення)
ментальної енергії (мегачастотної, невидимої) в фізичну. Ґрунтуючись на
дослідженні матеріальності невидимої енергії та вияснення сутності
Провидіння, сформованої ще в уяві античних вчених та релігійних діячів, ми
запропонували загальний ноогештальт Провидіння, що ґрунтується на
єдності Віри, Волі, Долі та основі Розуму і Добра народжують Майбутнє.
Сформований ноогештальт Провидіння сприятиме в передбаченні
оптимістичного майбутнього, успіхам в творчій діяльності, досягненню
інновінгу та акмеології, забезпеченню гудвілу підприємств і фірм,
активізуватиме керівну діяльність. Сучасні досягнення в дослідженні тонкої
невидимої енергії та торсіонних полях, взаємодії процесів матеріалізації та
дематеріалізації
в
системі
фізіологічного
мислення
дозволяють
модернізувати теорію фізичної економіки до наявності знакових систем,
семіотики та реалій об’єктивного світу, а використання категорії Духоматерії
сприятиме формуванню ментального гештальту Провидіння і застосуванню
його в когнітивних та фізичних системах.
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО АГРОБІЗНЕСУ
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Сфера агробізнесу є важливою складовою
загальної концепції ринкової економічної системи, в основі якої закладена
постійна конкурентна боротьба. Невід’ємними суб’єктами цієї сфери є
аграрні підприємства, які набули непересічного економічного і соціального
значення, оскільки їх функціонування значною мірою сприяє розв’язанню
проблем зайнятості сільського населення, підтримки продовольчої безпеки
країни та є найважливішою складовою укладу життя селян. Становлення
ефективних сільгоспвиробників і їх прагнення подальшого сталого розвитку,
а також сучасні тенденції і запит суспільства щодо екологізації виробництва
та соціальної справедливості, зумовили поширення в нашій державі практики
корегування стратегій сільськогосподарських підприємств у напрямі їх
соціалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні
аспекти розвитку сучасної теорії та практики стратегічного управління
знайшли своє відображення в працях зарубіжних дослідників – М. Альберта,
Г. Боуена, К. Девіса, П. Друкера, Ф. Котлера, М. Крамера, Н. Лі, М. Мескона.
Важливий внесок у розробку теоретичних та прикладних аспектів соціальної
відповідальності підприємств зроблено вітчизняними дослідниками:
О. Березіною, Т. Зінчук, О. Єранкіним, С. Ілляшенко, С. Князем, А. Коноваленком, Н. Супрун, М. Хорунжим та ін. Більшість вітчизняних наукових
досліджень базуються на ідентифікації досвіду зарубіжних країн,
характеристиці існуючих моделей соціальної відповідальності, водночас
меншою мірою враховують особливості розвитку соціальної відповідальності
вітчизняного агробізнесу контексті формування стратегії його розвитку. Саме
ці питання обумовили проведення даного дослідження.
Виклад основного матеріалу. Соціально-відповідальним вважають бізнес,
який полягає у “реалізації тієї політики, прийнятті таких рішень або
проведенні такої лінії поведінки, які б були бажані з позиції цілей і цінностей
суспільства” [1]. Засновник теорії соціальної відповідальності професор
економіки Іллінойського університету Г. Боуену своїй праці “Соціальна
відповідальність бізнесмена” доводить, як концепція соціальної
відповідальності може бути поширена на бізнес, наскільки бізнесу є вигідною
участь у соціальних програмах, які економічні і соціальні вигоди від цього
отримує суспільство. Такий підхід до ведення бізнесу забезпечує не тільки
соціальну злагодженість у суспільстві, але й підвищує імідж підприємств, що,
в кінцевому підсумку, позитивно відображається на їх прибутковості і
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можливостях
подальшого
використання
соціально-відповідального
інструментарію.
Дієвим інструментом реалізації соціальної відповідальності агробізнесу є
багатофункціональний розвиток сільських територій, який відбувається
шляхом залучення сільськогосподарських виробників до розбудови
соціальної інфраструктури села. Це відбувається шляхом укладання так
званих угод соціальної відповідальності, за якими кошти направляються
переважно на розвиток соціальної сфери: школи, дитячі садки, лікувальні
установи, зони відпочинку і т.д. З метою визначення впливу аграрного
бізнесу на забезпечення функціонування об’єктів сільської територіальної
громади проведений поглиблений аналіз даної проблеми. Для досягнення
поставленої мети побудовано крос-табуляційну таблицю, здійснено оцінку
статистичної значимості й розраховано щільність зв’язку між двома
змінними (табл.).
Таблиця
Взаємозв’язок фінансового стану сільськогосподарських
підприємств і обсягами соціального фінансування
Збільшення рівня
капіталізації
Так
Ні
22
3
3
2
25
5

Виділення підприємствами коштів на
утримання об’єктів соціальної
інфраструктури села
Так
Ні
Всього

Всього
25
5
30

Джерело: власні дослідження.
Дані таблиці ілюструють тенденцію щодо зростання рівня капіталізації
агроформувань, що сприяло фінансуванню соціальної сфери сільських
територіальних громад. Переважна більшість опитаних керівників аграрних
підприємств зазначили, що вони іноді за потребою сільських громад
сприяють їх розвитку. Найбільша частка респондентів зазначила, що
переважно надає фінансову допомогу (91%), забезпечує благоустрій
сільських територій (57%) та організацію масових акцій, спонсорство
спортивних та культурних заходів на селі (46,6%).
В системі формування соціальної відповідальності бізнесу чільне місце
належить імплементації стратегічної орієнтації. Стратегія соціальної
відповідальності бізнесу – це довгостроковий план дій, спрямований на
досягнення
соціально-орієнтованого
розвитку
регіону,
сільської
територіальної громади на засадах коеволюційного розвитку держави,
аграрного бізнесу та населення. Процес розробки та впровадження стратегії
соціальної відповідальності включає такі основні елементи: визначення
нинішньої позиції підприємства в контексті його стратегічних перспектив
функціонування,
стратегічні
альтернативи
розвитку
соціальної
відповідальності бізнесу, а також обґрунтування комплексу заходів з
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реалізації стратегії. При розробці стратегії СВБ важливим є обґрунтування
ключових сфер реалізації запропонованої стратегічної орієнтації та її відповідність корпоративній стратегії конкретного аграрного підприємства (рис.).

Місія підприємства у
сфері реалізації СВБ

Стратегічний аналіз
зовнішніх чинників

Інтегральний
аналіз

Стратегічний аналіз
внутрішніх чинників
Традиції, досвід у
сфері СВБ

Нестабільність
зовнішнього
середовища

Наявний потенціал
підприємства

Стан економіки та
соціальної сфери
Недосконалість
законодавства
Агресивність
конкурентів

Сучасний фінансовоекономічний стан

Оцінка і вибір
стратегічних
альтернатив

Кваліфікація
управлінського
персоналу

Міжнародний досвід

Мотивація праці
персоналу

Впровадження
принципів СВБ

Реалізація і моніторинг результатів

Контроль, оцінка і
корегування
результатів

Рис. 3. Механізм формування стратегії соціальної
відповідальності бізнесу
Джерело: власні дослідження.
Впровадження і реалізація комплексної стратегії соціальної
відповідальності
бізнесу
відповідно
до
обраної
бізнес-стратегії
агроформування – це постійний процес удосконалення системи управління
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підприємством з врахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища. В умовах динамічного ринкового середовища матимуть
конкурентні переваги ті підприємства, які спроможні забезпечити зовнішнє
зростання за рахунок постійного взаємозв’язку з персоналом, споживачами,
постачальниками та сільськими громадами. Головна мета імплементації
стратегії СВБ в практику корпоративного управління підприємств сфери
аграрного бізнесу – формування соціально-відповідальної поведінки,
спрямованої на досягнення балансу між інтересами сільськогосподарських
підприємств, його зовнішнім і внутрішнім оточенням та сільською
територіальною громадою.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Соціальна
спрямованість агарного бізнесу матиме системний характер за умови
імплементації стратегії СВБ як складової корпоративної стратегії розвитку
підприємств аграрного сектора. Правильно обраний стратегічний напрям
забезпечення соціальної спрямованості бізнесу сприятиме послідовному і
ефективному вирішенню пріоритетних проблем сільської громади. Цей курс
є визначальним і матиме непересічне значення в процесі реалізації
збалансованої зовнішньої політики аграрних підприємств, вибору
ефективних стратегічних рішень для забезпечення відродження і розвитку
сільської громади.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ
ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Побудова ефективної та конкурентоспроможної
національної економіки передбачає проведення системної реформи
управління державними фінансами у складі системи державного управління.
Важлива роль у цьому процесі належить податковій політиці та системі
податкового адміністрування зокрема. Одним із основних завдань податкової
політики повинно стати формування такої моделі правового впливу на
відносини, які виникають у зв’язку із встановленням, нарахуванням і
сплатою податків, яка дозволила б збалансувати публічні та приватні
інтереси різних учасників економічних відносин, забезпечуючи виконання
органами публічної влади своїх законодавчо визначених функцій у найбільш
ефективний і мінімально затратний спосіб.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
дослідження теоретико-практичних аспектів податкової політики та
особливостей діяльності органів Державної фіскальної служби України щодо
забезпечення дотримання податкового законодавства платниками податків,
зробили такі науковці як,О. Воронкова, І. Лещух, П. Мельник, О. Шевчук та
інші. Однак, залишаються недостатньо дослідженими питання вдосконалення
організаційного забезпечення податкового адміністрування, що потребують
подальших досліджень.
Метою статті є висвітлення теоретико-методичних основ
організаційного забезпечення діяльності органів Державної фіскальної
служби України (ДФСУ) та окреслення її подальших перспектив. Об’єктом
дослідження є сукупність відносин, що виникають в процесі здійснення
податкового адміністрування.
Для наукового вирішення поставленого завдання використовувалися
методи: абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, розрахунковоконструктивний та аналогії.
Результати дослідження. У 2015 р. було розпочато інституційну
податкову реформу, у процесі якої було оновлену структуру ДФСУ.
Відбулося скорочення кількості самостійних структурних підрозділів,
затверджено нову організаційну структуру апарату та реорганізовано
територіальні органи, які на сьогодні включають:
- 25 головних управлінь ДФСУв областях та м. Києві;
- Міжрегіональне головне управління ДФСУ– Центральний офіс з
обслуговування великих платників;
- 26 митниць;
- 318 податкових інспекцій;
- 3 спеціалізовані департаменти та органи (рис. 1).
110

Міжрегіональне
головне управління
ДФС – Центральний
офіс обслуговування
великих платників

Митниці ДФС

Спеціалізовані
державні
податкові
інспекції

Митні пости

Локальний
рівень

Головні управління
ДФС в областях
та м. Києві

Регіональний
рівень

Державна фіскальна служба

Державні
податкові
інспекції

Центральний
рівень

Рис. 1. Організаційна побудова органів ДФСУ
Джерело:[4].
Протягом 2015-2017рр. для підвищення ефективності роботи ДФСУ
вжито комплекс заходів щодо упорядкування та систематизації покладених
функцій,а також усунення їх дублювання між окремими структурними
підрозділами як на центральному, так і на регіональному рівнях.
Одним з елементів діяльності податкових органів є робота з платникам
податків за такими напрямами:
- облік платників податків;
- облік податкових надходжень і платежів;
- контроль за дотриманням податкового законодавства платниками
податків щодо строків та повноти сплати податків та зборів тощо.
Станом на 01.01.2017 р. на обліку в органах ДФСУ перебувало 3,45 млн.
платників податків, із них 1,38 млн. юридичних осіб, 2,07 млн. фізичних осіб
–підприємців, у т.ч. 233 тис. платників ПДВ, 3,93млн. платників єдиного
внеску(із них 1,31 млн. – юридичні особи, 2,62 млн. – фізичні особи –
підприємці та 40 тис. – громадяни).
У Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
зареєстровано44,1 млн. осіб, із них 668,5 тис. – іноземці. Органами ДФСУ у
467 центрах обслуговування платників надаються 92 види адміністративних
послуг (58 податкових та 34 митних). Протягом 2015 р. надано майже 3,6
млн. адміністративних послуг.
Найбільш запитуваними із них є:
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- видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина
України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків
– 1,6 млн. послуг;
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 419,5 тис. послуг;
- надання витягу з реєстру платників єдиного податку – майже 227,8 тис.
послуг [2].
З метою створення комфортних умов для платників податків ДФС
впроваджено нові електронні сервіси, які дають можливість платникам
податків за їх запитами отримати:
- в електронному вигляді податкові накладні, які зареєстровані в
Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН);
- інформацію про стан електронного рахунку, суму ПДВ, на яку платник
має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в
ЄРПН, та про складові для обрахунку такої суми;
- відомості з ЄРПН за виданими податковими накладними тощо.
Крім того, для платників ПДВ формуються та надсилаються
повідомлення про реквізити відкритих їм електронних рахунків ПДВ. Також
запроваджено сервіс для платників податків щодо надання Витягу з реєстру
платників ПДВ.
Інформація та доступ до неї є основною умовою забезпечення ефективної
діяльності органів ДФСУ. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності
служби – це комплекс заходів із збору, опрацювання та використання
інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби
покладених на них функцій та завдань.
Мета інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів ДФСУ,
полягає в тому, щоб на базі зібраних вхідних даних одержати опрацьовану,
агреговану інформацію, яка має слугувати основою для прийняття
відповідних управлінських рішень [5].
Прийняття Податкового кодексу України дозволило перетворити
інформаційно-аналітичне забезпечення служби у цілісну систему,
спрямовану на загальний аналіз результатів господарської діяльності
платників податків. Основними завданнями цього напряму діяльності є:
- забезпечення покращення адміністрування податків;
- спрямування податкового контролю на тих платників податків, що
ухиляються від виконання податкового обов’язку;
- зменшення навантаження на сумлінних платників податків тощо.
Податкова інформація, зібрана відповідно до положень ПКУ, може
зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів ДФСУ або
безпосередньо посадовими (службовими) особами податкових органів.
В електронному сервісі «Електронний кабінет платника податків»
розроблено та впроваджено сервіси, що надають можливість:
- перегляду платником ПДВ реєстру транзакцій за своїм ПДВ-рахунком;
- формування та заповнення платіжних документів для сплати податків,
зборів, митних платежів та єдиного внеску;
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- сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску з
використанням платіжних сервісів;
- отримання повідомлень про результати проведення електронних
камеральних перевірок декларацій ПДВ, поданих через ЕКПП;
- перегляду документів, виданих органами ДФСУ;
- листування з органами ДФСУ з питань оподаткування.
Починаючи з 2015 р. значних успіхів досягнуто із залучення платників до
подання звітності в електронному вигляді. Через централізовану систему
опрацьовано майже 278,9 млн. документів, надісланих платниками в
електронному вигляді, що у 3,2 рази більше ніж у попередньому році (у 2014
р. – 88 млн. документів). АС «Єдине вікно подання електронної звітності» у
2015-2017 рр. скористались 1,1 млн. суб’єктів господарювання. Станом на
01.01.2017 р. кількість платників, які здійснили реєстрацію податкових
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) становить 206,4
тис. платників та в ЄРАН – 4,85 тис. платників.
З метою покращення інвестиційного клімату було створено умови для
започаткування бізнесу протягом 24 годин. Так, між Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР) та
інформаційними системами ДФС запроваджено обмін інформацією в онлайн-режимі з інтервалом не більше ніж 2 години.
Контролюючі органи здійснюють у день отримання відомостей з ЄДР
взяття на облік платників податків та передачу до ЄДР даних про взяття їх на
облік у контролюючих органах.
Одним із першочергових завдань для сьогодні є забезпечення виконання
показників наповнення бюджету. ДФСУ забезпечує найбільшу частку
доходів Зведеного бюджету України – 664,1 млрд. грн. або 85,7 % (рис. 2).

Рис. 2. Надходження до Зведеного бюджету у 2016 р.
Джерело: [2].
За рахунок інших джерел, для порівняння, до Зведеного бюджету було
мобілізовано 110,5 млрд. грн. або 14 % від загальної суми. До державного
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бюджету забезпечено надходжень 518,3 млрд. грн.,що на 99,1 млрд. грн.,або
на 23,6 %, більше, ніж за 2015 р. (рис. 3). Надходження податкових платежів
до загального фонду державного бюджету збільшились на 23,8 % у 2016 р.
порівняно з 2015 р. і становили 518,3 млрд. грн. Причому, індикативні
показники Міністерства фінансів України виконано на 100,7 %, у т.ч. по
податкових платежах – на 95%, по митних – на 108,4 %.

Рис. 3. Динаміка надходження податкових платежів до загального
фонду державного бюджету України, млрд. грн.
Джерело: [2].
Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання
інформації визначаються центральним органом ДФСУ. Зібрана податкова
інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання
покладених на службу функцій та завдань. Вона також є основою для
створення різноманітних електронних сервісів для платників податків.
Тож слід наголосити, що реформи, які проводилися протягом останніх
років частково покращили ситуацію щодо адміністрування податків і зборів.
Разом з тим потреба у подальших ефективних заходах для усунення
системних недоліків у системі оподаткування є актуальною.
Висновки. На сьогодні податкова система в Україні виконує переважно
фіскальну функцію, не мотивуючі фізичних та юридичних осіб чесно
сплачувати податки та легалізувати тіньові доходи. Відтак, реформування
Державної фіскальної служби України не буде ефективним без досягнення
консенсусу між суспільством та державою, а також без встановлення довіри
бізнесу до влади.
Виконання планових показників ДФСУ та індикативних показників
Міністерства фінансів щодо надходження податків і зборів є одним з
найважливіших завдань. Однак його виконання повинно відбуватися не через
посилення податкового навантаження на суб’єктів господарювання, а
шляхом ефективної боротьби податкових органів з тіньовим бізнесом на
основі досягнення балансу між наповненням державної скарбниці та
створенням сприятливих умов для розвитку бізнесу, унеможливлення зайвого
втручання контролюючих органів у діяльність платників податків.
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Одним з пріоритетів діяльності має бути зменшення впливу людського
фактора у роботі служби завдяки розвитку електронних сервісів. У
недопущенні неправомірних дій або рішень та проявів неповаги до платників
податків з боку представників служби значною має підвищуватися роль
громадського контролю.
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«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ
ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Постановка проблеми. Розвиток різних форм власності та
господарювання на землі без суворого і надійного державного екологічного
та митного контролю за ввезенням небезпечних відходів, брак відповідної
законодавчої бази призводять до споживацького ставлення до землі.
Використання у великій кількості мінеральних добрив, пестицидів та інших
хімічних препаратів разом з промисловим і радіаційним забрудненням ще
більше ускладнює екологічну ситуацію в Україні, знижує відтворювальну
здатність біосфери та екологічну стійкість агроландшафтів.
Гострим питанням для сучасної системи державного управління є розробка механізмів формування та реалізації державної політики розвитку «зеленої економіки», які б створювали умови для прискорення розвитку країни,
підвищення рівня і якості життя населення та узгоджували інтереси держави,
бізнесу та громади, комплексно вбудовували розвиток «зеленої економіки» у
процес вдосконалення державної економічної політики країни [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.«Зелена економіка» в контексті сталого розвитку та державної екологічної політики є предметом дослідження таких вітчизняних вчених як О. В. Балуєва, І. К. Бистряков, Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна та В. Є. Реутов,Б. М. Данилишин, Л. В. Жарова,
В. Л. Журавський, О. М. Колєнов, Л. А. Мусіна, В. Г. Потапенко; та зарубіжних вчених Дж. Баррі, Д. Вальтера, Б. Далал-Клейтона, С. Басса, Р. Костанца,
Дж.С. Камберленда, Х. Делі, Р. Гудланда та Р. Норгаарда, В. О. Похвощєва та
А. В. Лукіної, М. К. Прокопа і багато інших.
При цьому, як зазначають вітчизняні вчені, незважаючи на особливу
гостроту екологічних проблем, парадигма збалансованого розвитку поки не
набула достатнього поширення [2], практичні механізми втілення вимог
законодавства щодо забезпечення сталого розвитку поки що розроблені
недостатньо [3], існує неузгодженість діяльності окремих галузевих органів
центральної виконавчої влади і, як наслідок, відсутня стратегія формування
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політики сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки, прийнятих у
Європейському Союзі [4].
Результати досліджень. Екологізація економіки, що розглядається як
спосіб сприяння економічному прогресу при забезпеченні екологічної
стійкості та соціальної рівності, розглядається як перспективний шлях для
досягнення сталого розвитку. З цієї причини ООН і її держави-члени
працюють над тим, щоб охопити в своїх документах, зокрема в Порядку
денному сталого розвитку на період до 2030 року і в Цілях сталого розвитку
(ЦСР), підходи «зеленої» економіки [5].
На Сьомій Конференції «Довкілля для Європи», що відбулася в 2011 р. в
м. Астана (Казахстан) міністри довкілля прийняли рішення сприяти в
переході до «зеленої» економіки. Головною темою була необхідності
активізації шляхів та методів, які повинні спрямовуватись на зменшення
залежності економічного зростання від деградації навколишнього середовища шляхом стимулювання «зелених» інвестицій та інновацій, сприяння
сталому виробництву, підвищення енерго- та ресурсоефективності. Також
відмічено важливість розвитку людського, інституційного та економічного
потенціалу підтримки процесу екологізації економіки, зокрема шляхом
здійснення наукових досліджень, освітньої діяльності та підготовки кадрів.
Сучасні науковці, фахівці, політики, громадськість все більшого значення
надають проблемам екологізації економіки. При цьому варто чітко
усвідомлювати відмінність таких понять як «екологізація економіки» та
«охорона навколишнього середовища». Екологізація ліквідовує не
результати, а причини екологічної деструкції. У свою чергу, охорона
навколишнього середовища потребує значних коштів на компенсацію
недоліків екологічно недосконалої технології [6, с. 10].
Для переходу до «зеленої» економіки потрібно налагодититісну співпрацю між країнами і в межах країн, оскільки заходи політики, в тому числі
ринкові інструменти, сприяють досягненню більш високих результатів лише
в тому випадку, якщо вони здійснюються на чітко визначеній, передбачуваній і скоординованій основі. Крім того, співпраця дозволяє проводити обмін
знаннями, досвідом і кращими практиками та сприяє більш ефективному
залученню приватного сектора і громадянського суспільства, роль і вплив
яких все частіше виходять за межі національних кордонів. Стратегічні рамки
сприятимуть поглибленню такого співробітництва.
Досягнення основних завдань екологізації економіки (рис. 1) сприятиме
процвітанню шляхом економічного прогресу, що забезпечує стійкість
навколишнього середовища і соціальну інклюзивність. Цього можна
домогтися шляхом стимулювання і заохочення інвестицій і торгівлі на
підтримку такого економічного прогресу, який забезпечував би більшу
справедливість і не супроводжувався погіршенням стану навколишнього
середовища. Крім того, для його досягнення необхідно стимулювати
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споживачів до зміни їх звичок, з тим щоб не допускати надмірного
споживання і вивести на передній план «зелені» товари і послуги. Підтримка
таким чином природного капіталу, екосистем і відповідних послуг дозволить
підвищити якість життя і буде сприяти загальному процвітанню, а
скорочення навантаження на навколишнє середовище призведе до зниження
ризиків для здоров'я людини і підвищенню рівня добробуту.
У той же час концепція «зеленої» економіки пов'язана з необхідністю
поєднувати дії, котрі направлені на застосування традиційних директивних та
контрольних регулятивних інструментів з діями, спрямованими на
впровадження інноваційних інструментів, включаючи колективні дії
суспільства по зміні структури виробництва та споживання, а також
ринкових інструментів, що забезпечують перехід від традиційного
фінансування до «зелених» інвестицій, розробка екологічно чистих
технологій та більш ефективне використання ресурсів.

Рис. 1. Основні завдання екологізації економіки
Джерело: адаптовано автором на основі даних [7].
Крім класифікації дій в залежності від їх сфери охоплення та
актуального значення для міст вони будуть класифікуються в
залежності від видів застосовуваних в їх рамках. Інструменти
можуть класифікуватись наступним чином: а) правові,
нормативні та політичні інструменти (законодавство про
«зелені» державні закупівлі та обов'язкові стандарти та вимоги
до технологій та ефективності); б) економічні та податкові
інструменти (екологічне оподаткування, ліцензії з правом
продажу, реформи системи субсидування, системи розширеної
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відповідальності виробників, системи відшкодування залогових
зборів та оплати екосистемних послуг, також включає державні
витрати, зокрема надання фінансової підтримки «зеленим»
інвестиціям у рахунок надання пільгових кредитів, відкриття
кредитних ліній, надання державних гарантій та створення
оборотних фондів; в) інструменти для інформування, освіти,
нарощування потенціалу та добровільні інструменти (часто їх
називають інструментами більш гнучкої дії це схеми
добровільної сертифікації та етикетування, а також кампанії з
підвищення інформованості, освітні програми, програми з
нарощування потенціалу та обмін знаннями та навичками з
метою нарощування людського капіталу в інтересах «зеленої»
економіки
Висновки. Для досягнення соціально-економічного розвитку країни
потрібно розробити таку державну політику, яка б сприяла реальному
впровадженню
принципів
сталого
господарювання
в
систему
функціонування країни. Для цього варто вирішити ряд питань пов’язаних з
браком фінансових ресурсів, технічного забезпечення та відповідного
людського капіталу, необхідних для структурної трансформації економіки на
шляху до «зеленого» зростання. Для України, як раїни, що країн, що
розвиваються, вирішення цих проблем покладається на державну владу, яка є
відповідальною за розробку відповідної системи управління формуванням та
розвитком «зеленої економіки». Головною метою при розробці державної
політики, перш за все є визначення специфіки «зеленої економіки» та
особливостей державного регулювання в цій сфері, які полягають в тому, що
для розробки стратегії розвитку та планів її реалізації з адаптацією
відповідного інструментарію досягнення планованих результатів, розробкою
механізмів використання обраних інструментів та заходів з моніторингу та
оцінки ефективності досягнутих результатів має проводитись за кожною
сферою державного регулювання, яка задіяна у формуванні державної
політики розвитку «зеленої економіки». У зв’язку з цим подальші
дослідження
варто
присвятити
розробці
конкретних
механізмів
впровадження «зеленої економіки» у масштабах країни загалом та за
галузевим принципом.
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А. О. Ващенко, магістр
СИСТЕОУТВОРЮЮЧІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІУМУ
Постановка проблеми. Інноваційно-освітня діяльність зорієнтована на
поширення креативних технологій, підготовку кадрів, надання суспільних
послуг та активізацію підприємництва, проектної діяльності, підготовку
фахівців для малих й середніх форм бізнесу з врахуванням механізмів
просвітництва та захисту навколишнього середовища через передачу знань є
засобом реалізації стратегій територіального розвитку, забезпечення
регіональної стійкості, консолідації зусиль на регіональному менеджменті, де
вирішальна роль віднесена дієвим схемам державно-приватного партнерства.
Європейський та вітчизняний досвід життєдіяльності та господарювання
суб’єктів на території до інтегрального характеру розвитку відніс векторну
спрямованість на органічне виробництво, пермакультурний дизайн,
безвідходну життєдіяльність, використання відновлюваних джерел енергії та
біоадекватні методики в освіті та вихованні (ноосферна освіта), які
визначають пріоритети для регіону, враховуючи специфіку його становлення.
Результати дослідження. Визнаючи те, що Природа – найкращий
технолог особливого поширення набули природо подібні технології та
природодоцільна життєдіяльність. Глобальний характер проблем розвитку
людства диктує як пріоритетний принцип розумної достатності у системі
споживання та формування споживчих потреб, побудованої на необхідності
розуміння та врахування під час прийняття управлінських рішень потреби
внутрішнього та зовнішнього синтезу і, як наслідок, побудови локальної
економіки, зорієнтованої на місцеве виробництво та споживання. В якості
критеріїв
ефективності
діяльності
суспільно-економічної
системи
пропонуються рівень зайнятості, поширення та доступність ресурсів, рівень
об’єднання громад (соціальні комунікації).
Ефективність управління визначається наслідками його впливів на
суспільно-територіальне утворення. Оптимізація відносин Людини та
Природи, яка відбувається в результаті зміну свідомості, гармонізації
відносин з оточуючим середовищем, перетворює особистість споживача у
Творця [1–2]. Питання розвитку території значною мірою визначаються
наявністю та доступністю ресурсів, рівнем та якістю життя, станом здоров’я
людини, її здатністю задовольняти свої потреби, примножуючи природноресурсний потенціал для майбутніх поколінь, формуючи базис їх розвитку.
Іншими словами, розвиток як такий, і розвиток територій, зокрема,
визначається станом людини та тісним її взаємозв’язком з навколишнім
простором. Саме Людина виявляється системоутворюючим, системооб’єднуючим та системовикористовуючим чинником. До економічних параметрів,
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що характеризують стан її розвитку відносять рівень доходів (надходжень –
кількісне відображення результату процесу) та витрат (видатків – чинників,
що мають бути надані до того як буде отримано результат) у кількісній,
якісній чи вартісній формі.
Оптимізація доходів та витрат населення в результаті життєдіяльності та
господарювання створює стійкі передумови його розвитку в межах регіону:

c1x1  c2 x2  max , (1)

c, c

2 – рівень задоволення відповідно матеріальних та духовних
де 1
потреб індивіда;

x1 , x2 – чисельність індивідів, що формують задану потребу.
Практична реалізація цілей та завдань розвитку соціуму базується на
використанні адміністративно-проектного та кластерно-креативного підходів
в управління [3–4] за умови інклюзивності та патисипативності
менеджменту.
Висновки. Системоутворюючими засадами управління розвитком
соціуму є інклюзивність менеджменту, практика патисипативного управління
за умови відновлення природноресурсного потенціалу в необмежено
довгостроковій перспективі.
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