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ЕКОНОМІКА 
 

УДК 338.431'06(477):303.4          

 
ДАНИЛЕНКО А.С., КРИСАНОВ Д.Ф., УТЕЧЕНКО Д.М.© 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ  
І ПРОБЛЕМ У СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 
Проаналізовано глибокі зміни у розвитку сільського сектору України під впливом набуття політичної незалеж-

ності, впровадження аграрної і земельної реформ, зміни державної влади та реформування адміністративно-

територіального устрою. Сільський сектор охоплює дві ключові складові: виробничо-ресурсну  (первинне виробниц-

тво і технологічно зв’язані галузі) та соціально-територіальну (сільські та малі міські поселення із населенням, 

об’єктами соціальної сфери й  територією). Продовольчий комплекс нарощує випуск продукції, але це не супрово-

джується підвищенням рівня життя і якості життєвого середовища сільського населення. Для сільського сектору 

характерні низка викликів і гострих проблем, які потребують дослідження та реалізації заходів з метою подолання 
асиметричності  його розвитку. До  новацій належать: завершення реформи адміністративно-територіального уст-
рою, переміщення відповідальності за розвиток сільського сектора  на об’єднані територіальні й внутрішні громади; 

збільшення місцевих бюджетів у результаті децентралізації  фінансово-бюджетної системи, капіталізації природних 

ресурсів і недіючих об’єктів, введення місцевих податків; розвиток сімейно-фермерського укладу та відродження 
сільськогосподарської діяльності на покинутих угіддях та ін. Гальмування та подолання деструктивних процесів на 
сільських територіях, а особливо у кризових зонах, має забезпечити реалізація об’єднаними громадами заходів по 

формуванню сприятливих умов для розміщення об’єктів позааграрної діяльності, включення дрібних господарств  у 

виробничо-збутові ланцюги, створення фахових міні-об’єднань виробників харчових продуктів, сільськогосподарсь-
ких виробничих й обслуговуючих кооперативів з метою виконання  працезатратних виробничих операцій, збирання 
та  реалізації вирощеної продукції, допомоги у вирішенні побутових проблем сільських жителів, спрощення  їх   

доступу до базових послуг та ін. Ключові напрями досліджень: рекомендації по оцінюванню продуктивного потен-

ціалу сільських громад  та підвищенню надходжень  до місцевих бюджетів;  концептуальні засади,  механізми та 
інструменти підтримки сімейних і фермерських господарств;  управління сільським сектором в умовах нового адмі-
ністративно-територіального устрою та самоорганізації громадян;  модель залучення дрібних господарств до вироб-

ництва кінцевої продукції та її просування у виробничо-збутових ланцюгах тощо. 

Ключові слова: сільський сектор,  виробничо-ресурсна складова,  соціально-територіальна складова, виклики і 
проблеми,  асиметричність і збалансований розвиток, об’єднані територіальні і  сільські/внутрішні громади, депре-
сивні зони, сімейні і фермерські господарства. 

 

doi: 10.33245/2310-9262-2018-143-2-6-22 
 

Постановка проблеми. В останні роки особливої актуальності набули проблеми розвитку 

сільського сектору України. У різні періоди об’єкт дослідження формулювався по-різному, 

але  його територіально-просторова і виробничо-ресурсна складові переважно мали ідентич-

ний характер. Щоб детальніше розібратися у сутності та структурі сільського сектору необ-

хідно попередньо визначитися із точкою відліку цього дослідження. Вважаємо, що найбільш 

прийнятною буде злам  50-60-их років, тобто коли було завершено відбудову народного гос-
подарства та зруйнованих населених пунктів, які постраждали під час війни, і суспільство 

почало розвиватися за законами  мирного часу. Про це свідчить той факт, що наприкінці 50-

их років було прийнято програму правлячої партії, яка ставила за кінцеву мету подолання 
суттєвих відмінностей між містом і селом, між працею в сільському господарстві і промисло-

вості. У цьому зв’язку і були започатковані ґрунтовні дослідження щодо визначення меж міс-
та і села (тобто адміністративна  дихотомія «місто-село»), суттєвих і несуттєвих відмінностей 

між ними та між працею в аграрному і промисловому секторах народного господарства. 
Встановлено, що село (українське село/сільська місцевість/сільські території), як основний 

носій аграрних функцій, не співпадає з межами поширення сільського господарства (тобто 

секторальна дихотомія   «територія-галузь»). Це пояснюється, з одного боку, тим, що сільсь-
когосподарські функції виконували й міські поселення, а з іншого, – частина сільських насе-

–––––––––––– 
© Даниленко А.С., Крисанов Д.Ф., Утеченко Д.М., 2018. 
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лених пунктів також реалізувала і промислові функції. У теоретичному значенні йшлося про 

те, що оскільки сільські території виступали просторовою базою сільського господарства, то 

село забезпечувало його функціонування і розвиток за рахунок використання із «територіаль-
ного резервуару» робочої сили і природних ресурсів. Водночас,  це  масштабне узагальнення 
об’єктивно чи по умовчанню передбачало, що   міські поселення також перебрали на себе ча-
стину аналогічних функцій. 

Відтоді у суспільстві відбулися кардинальні зміни, зокрема, планову економіку змінила ри-

нкова, замість колгоспно-радгоспної системи із особистими підсобними господарствами сфор-

мувалася дуальна корпоративно-індивідуальна система господарювання, на селі відбулися ма-
сштабні й глибинні  деструктивні соціальні, демографічні, екістичні та інші руйнівні процеси 

тощо. Це мало наслідком виникнення принципово нової соціально-економічної ситуації, однак 
навіть за таких умов село було і залишається відповідальним за вирішення продовольчих про-

блем й забезпечення гарантування продовольчої безпеки України. Отже,  ситуація  поставила 
перед необхідністю подолання гострих викликів у розвитку сільського сектору Україні на ос-
нові дослідження проблем та реалізації ключових положень вітчизняних теоретичних концеп-

цій із урахуванням негативних наслідків спадних трендів й періодичних аграрних криз. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різнобічних аспектів розвитку 

сільських територій і сільського сектору українського суспільства загалом присвячені теорети-

чні, методичні й прикладні роботи багатьох українських вчених економістів-аграрників. Серед 

них своєю актуальністю й глибиною аналізу нинішніх викликів і проблем вирізняються публі-
кації таких вчених: О. Бородіна, О. Булавка, В. Заяць, Т. Зінчук, Е. Кіреєва, А. Лісовий, Ю. Лу-

пенко, М. Малик, О. Павлов, О. Попова, Х. Притула, І. Прокопа, П. Саблук, В. Юрчишин [1-8] 

та ін. У зазначених та інших публікаціях ґрунтовно проаналізовано причинно-наслідкові 
зв’язки глибинних соціально-економічних трансформацій та аграрних криз, що провокували 

виникнення й розвиток низки деструктивних процесів. На  основі вивчення та імплементації 
передового досвіду країн-членів  Європейського Союзу і світу розроблялася національна агра-
рна політика, а у її складі – політика розвитку сільських територій. У різні періоди   відповідні 
концепції носили адекватні назви, зокрема: соціально-економічного розвитку села; відтворення  
повноцінного соціально привабливого та екологобезпечного життєвого середовища сільського 

населення; зрівноваженого соціально-економічного та екологічного розвитку сільських терито-

рій; взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку; розвитку сільського сектору. Кожна 
концепція відповідно із конкретною ситуацією супроводжувалася розробленням низки індика-
тивних програм національного, регіонального і навіть районного рівня, необхідних норматив-
но-правових актів та формуванням ефективних організаційно-економічних механізмів інвести-

ційного забезпечення планів їх реалізації. 
Отже, за останні майже півстоліття сутність просування від соціально-економічного розви-

тку села до розвитку сільського сектору, на думку Я. Поліщука [3], полягала в переході від те-
риторіальних акцентів на домінуючій ролі сільського господарства (галузевий підхід) до моделі 
розвитку, яка спрямована на підвищення якості життя селян, що передбачає синергетичну вза-
ємодію економічних, соціальних та екологічних чинників (секторальний підхід). Ключова осо-

бливість еволюції концептуальних підходів вбачається як відхід від постулатів агроцентризму 

та прийняття за основу курсу на акумуляцію людського капіталу,  врахування стратегією сіль-
ського розвитку різноманітності й багатоаспектності сільського життя, піднесення ролі місце-
вого самоврядування [3, с. 121]. Якраз із урахуванням перенесення відповідальності за розвиток 

сільських територій на регіональний і місцевий рівні та створення якісних умов життя для на-
селення (людиноцентризм) і формуються концептуальні засади розвитку сільського сектору 
України. 

Політика підтримки сільського розвитку, з підкресленням  виключної ролі і значення сільських 
територій, у країнах-членах Європейського Союзу почала активно реалізуватися із запровадженням 

спеціальних заходів  з 1972 р. в контексті інтегрованого сільського розвитку, тобто аграрного виро-

бництва і умов життя сільського населення. Головною метою було підвищення конкурентоспромо-
жності сільських територій, досягнення високих соціальних стандартів  життя для сільського насе-
лення та охорони навколишнього природного середовища. У подальшому спектр цілей покроково 
розширювався з урахуванням  Цілей розвитку тисячоліття (до 2015 р.) і Цілей сталого розвитку 
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(2016-2030  рр.) та в рамках реалізації Спільної аграрної політики ЄС [9–20]. Це спонукало до  пос-
тійних змін у прийнятих концептуальних підходах та внесення необхідних коректив  у стратегії 
сільського розвитку, а у їх складі – сільських територій. 

Підкреслимо, що в ЄС загалом, в усіх країнах-членах Співтовариства і на різних етапах йо-

го  інтеграції використовувалися різні концепції сільського розвитку і моделі їх впровадження,  
які адаптовані стосовно проблем конкретних територій [10, с.14–39]. Їх практична реалізація 
відповідає поставленим цілям і стратегіям основних  акторів, причетних до цієї сфери, та спе-
цифічного бачення ними  цілей сільського розвитку. До акторів відносяться: Європейська Ко-

місія, країни-члени ЄС, окремі регіони країн з багатим спектром територіальних відмінностей 

між ними, організації сільськогосподарських виробників, місцеві установи, асоціації та ін. Різні 
концепції сільського розвитку в країні, регіоні або на конкретній території формуються, консо-

лідуються і вводяться в дію саме під впливом ролі і позицій цих акторів у політичній та інсти-

туційній сфері.  Концепція сільського розвитку на наднаціональному, тобто на рівні ЄС, також 

має динамічну природу. Вона змінюється у часі  унаслідок зміни міжнародного клімату та  за-
лежно від вимог реформування політики Співтовариства на конкретному етапі розвитку, про-

сувається вперед і може несподівано відступити назад. В останні роки на рівні Співтовариства 
загалом і в окремих його країнах-членах зокрема одночасно існує і реалізується  кілька концеп-

цій (підходів). Можна виділити три ключові концепції сільського розвитку: 

1. Концепція, яка ідентифікує сільський розвиток із загальною модернізацією сільського го-

сподарства  і агропродовольчого комплексу. Ця концепція ставить в основу розвиток аграрної 
сфери (сектору) у цілому (секторальна модель). 

2. Концепція, яка пов'язує сільський розвиток виключно зі скороченням (подоланням, лікві-
дацією) відмінностей між найбільш відсталими сільськими районами та іншими галузями еко-

номіки (перерозподільча модель). 

3. Концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з розвитком сільських районів в цілому, 
шляхом використання всіх ресурсів, наявних в даному районі (людських, фізичних, природних, 

ландшафтних та ін.), та інтеграції між усіма компонентами і галузями на місцевому рівні. Ця 
концепція використовує наявні можливості конкретної території в найбільш широкому її розу-
мінні (територіальна модель). 

Як вважає Франческо Мантіно (Італія), ці різні теоретичні підходи і їх практична реалізація 
не підлягають періодизації повною мірою, але часто існують разом і накладаються один на ін-

ший в останні 30 років [10, с.15]. 

У рамках практичної реалізації зазначених концепцій послідовно вирішувались проблеми 

як спільні для Співтовариства, так і специфічні для країни або ж  окремого регіону. Було вста-
новлено, що управління розвитком сільських територій є дуже  багатомірним (комплексним, 

багатошаровим), оскільки в цей процес втягується багато акторів, різні рівні влади і політичної 
участі, різні функції і способи відносин між рівнями управління та економічними суб’єктами 

[10, с. 170].  Під впливом часу постійно змінювалися функції та можливості акторів, які брали 

участь у процесі управління, корегувалися цілі, напрями й програми розвитку сільських тери-

торій, однак чітко простежувалася їх спрямованість на оперативне вирішення гострих проблем 

та послідовну реалізацію глобальних цілей. У контексті викладеного політика розвитку сільсь-
ких територій і практика її реалізації еволюціонувала від європейського/національного рівня до 
регіонального/субрегіонального (провінційного, локального, місцевого), від реалізації об’ємних 

територіальних проектів  до проектів конкретних, тобто місцевого значення (хоча у окремих 
країнах спостерігалася зворотна тенденція: від локальних до регіональних). За необхідності ви-

значити нові потреби і орієнтири  для сільських територій, порівняно з досягнутими, проводив-
ся перегляд і оновлення національних стратегій сільського розвитку. Серед них: 

а) проекти національного значення: національні стратегії розвитку сільських територій; 

соціально-економічна спроможність сільських територій; соціально-економічне відродження 
найбільш нужденних (відсталих) регіонів; зменшення соціально-економічного розриву в розви-

тку регіонів ЄС і в окремих країнах; зміцнення соціальної справедливості для сільського насе-
лення; захист національного навколишнього середовища; 

б) проекти місцевого значення: життєспроможне село; привабливість територій; відро-

дження і консервація природи, ландшафту,  архітектури і місцевих традицій; житло за доступ-
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ними цінами; розширення доступності до суспільних благ; державна підтримка сфери послуг  
та підвищення добробуту населення; підтримка місцевих ініціатив; відродження деградуючих 
сільських районів; створення нових робочих місць; відродження малих центрів і диверсифіка-
ція сільськогосподарського виробництва; стабільне використання ґрунтів; відтворення піщаних 

ґрунтів; управління водними ресурсами; програми ЛІДЕР І та ЛІДЕР ІІ; інтегровані програми 

сільського розвитку (ПСР) для районів (провінцій);  проекти структурної адаптації сільськогос-
подарських підприємств; підтримка низькотоварних господарств;  пристосування господарств 
до стандартів ЄС; інтегровані проекти та ін. 

Потреба у фінансових ресурсах вирішується на основі спільного фінансування за участі різ-
них структур, інститутів й агентств, зокрема: структурних фондів Європейського Союзу 

(ЄФОГА, ЄФРР, ЄСФ) й інших фінансових джерел (ЄІБ), бюджетних коштів органів державно-

го управління та місцевого самоврядування різного рівня, кооперації ресурсів приватних струк-

тур й асоціацій виробників та їх участі в забезпеченні програмного розвитку сільських терито-

рій тощо. Важливу роль відіграє також рівень сформованості та скоординованість системи вер-

тикального й горизонтального управління сільським розвитком та її спрямованість на вирішен-

ня гострих проблем й досягнення поставлених поточних, проміжних і програмних  цілей. 

Склалася наступна періодизація проведення реформ в управлінні розвитком сільських тери-

торій в рамках реалізації Спільної аграрної політики (САП) ЄС, зокрема: 1972-1984 рр., 1985-

1991 рр., 1992-1999 рр., 2000-2006 рр., 2007-2013 рр. і 2014-2020 рр. Нині реалізується стратегія 
«Європа 2020» [11], яка охоплює три цілі САП: 1) життєздатне виробництво продовольства; 2) 

стале використання природних ресурсів і пом’якшення наслідків зміни клімату; 3) збалансова-
ний територіальний розвиток. Наступність Спільної аграрної політики проявляється через оно-

влення пріоритетів розвитку сільських територій ЄС на період до 2020 р., а саме: 
1. Сприяння передачі знань та інновацій у сільському і лісовому господарстві та у сільській 

місцевості. 
2. Підвищення конкурентоспроможності і життєздатності усіх видів господарювання. 
3. Сприяння організації продовольчого ланцюга постачання і управління ризиками у сільсь-

кому господарстві. 
4. Відновлення, збереження і зміцнення екосистем, які залежать від сільського і лісового го-

сподарства. 
5. Стимулювання ефективного використання ресурсів і перехід до низьковуглецевої і стій-

кої до змін клімату економіки сільського господарства, продовольчого і лісового секторів. 
6. Сприяння соціальній інтеграції, скороченню бідності і економічному розвитку в сільсь-

ких районах. 

Реалізація вказаних пріоритетів базується на усуненні недоліків і прорахунків попередньої 
програми  САП на період 2007-2013 рр. на основі зміщення акцентів із заходів, що були спря-
мовані на підтримку ринку, на заходи, які сприятимуть активізації сільського розвитку, поси-

ленню сталості сільських територій, забезпеченню охорони навколишнього середовища, 
пом’якшенню наслідків природно-кліматичних викликів.  З цією метою запроваджується низка 
ефективних інструментів, які сконцентровані у двох фінансових блоках: у першому – спрямо-

вані на забезпечення регулювання ринку, у другому – на підтримку вирішення гострих проблем 

сільського розвитку та зміцнення багатофункціонального розвитку аграрного сектору. Дослі-
дження концептуальних підходів і запроваджених у країнах-членах ЄС ефективних механізмів  
та інструментів управління сільським розвитком, узагальнення позитивних змін, здобутих у 

процесі реалізації передбачених різними програмами заходів, буде важливим орієнтиром при 

формуванні сучасної системи управління розвитком сільського сектору в Україні. 
Мета дослідження. Проаналізувати ситуацію у сільському секторі України, розкрити еволюцію 

його сутності й внутрішньої структури,  систематизувати виклики й проблеми, які гальмують про-

сування його аграрної складової по шляху інтеграції із внутрішнім ринком Європейського Союзу. 
На основі  результатів  аналізу виокремити ключові напрями наукових досліджень, обґрунтувати 

концептуальні підходи та виділити  заходи, реалізація яких сприятиме забезпеченню подолання 
нових викликів і  вирішенню  гострих проблем, що гальмують розвиток сільського сектора. 
Матеріал і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були систематизовані  різні 

теоретичні концепції сільського розвитку та їх ключові положення щодо управління розвитком 
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сільського сектору країни і регіону, глибоко аналізувалася сутність ключових категорій і розкрита 
еволюція двох базових дихотомій: адміністративної  «місто-село» і секторальної «територія-
галузь».  З використанням системного підходу були узагальнені  виклики і проблеми, які вже три-

валий  період часу гальмують   розвиток сільського сектору України. З урахуванням різнобічних 
аспектів  сільського розвитку в умовах становлення нової системи адміністративно-територіального 

устрою було виокремлено пріоритетні напрями досліджень у сільському секторі, а  також окресле-
но  ключові новації і практичні заходи, впровадження яких  сприятиме  гальмуванню негативних 

трендів і посиленню позитивних змін. У процесі досліджень були використані сучасні наукові ме-
тоди: порівняльного аналізу і синтезу, абстрактний та історико-логічний, а також залучені наукові 
праці українських і зарубіжних вчених, статистичні матеріали України і ЄС. 
Основні результати дослідження.   Вітчизняна і зарубіжна практика достеменно свідчать 

про те, що за останні 60-70 років наука значно просунулася вперед: від простого й односторон-

нього розуміння  ключових дихотомій «місто-село» і «територія-галузь» до надзвичайно широ-

ких та об’ємних їх характеристик. Зазначимо, що сільський сектор – це важлива складова укра-
їнського суспільства, яка виконує низку важливих функцій по забезпеченню його життєдіяль-
ності. А друга частина – міський сектор, який також виконує свої важливі, але відмінні від сіль-
ського сектора функції. Згадані сектори не спроможні існувати одноосібно, а лише в їх єдності 
може функціонувати та успішно розвиватися українське суспільство. 

Але для чіткішого розуміння наукових підходів до визначення сутності, ролі і місця  сільсь-
кого сектору в суспільстві необхідно надати додаткові пояснення.   Сільський сектор це одна із 
двох основних частин українського суспільства, яка виконує комплекс взаємопов’язаних функ-

цій по забезпеченню його продовольчої безпеки. У цьому контексті, за поширеним  визначен-

ням, суспільство розглядається як спільність людей, що має  спільну систему управління, спі-
льну територію, спільну економічну базу, спільну культуру, відповідну конкретному періоду 
економічного розвитку соціальну структуру, а також включає поряд із індивідами-членами ще 
і   їхні об'єднання: спільноти, громади, общини, товариства, асоціації, союзи тощо. У процесі 
розвитку продуктивних сил відбувся  поділ праці: із  сільськогосподарської виділилася промис-
лова діяльність і це спричинило поступове розмежування  територіально-поселенської органі-
зації суспільства на сільські та міські населені пункти. У країнах світу керуються різними кіль-
кісними параметрами та якісними ознаками для  адміністративного розмежування поселень на 
сільські й міські, але визначальною для них є  виконувана населеним пунктом ключова функ-

ція. У сучасних  умовах за функціональною ознакою суспільство можна розділити на аграрний 

і промисловий сектори, а за адміністративною ознакою – на міський і сільський сектори.  У 

цьому контексті термін «адміністративний» значно об'ємніший, ніж прислівник «функціональ-
ний», оскільки перший включає в себе  і належні  другому виробничі структури й освоєну тери-

торію. Оскільки словосполучення «аграрний сектор» досить поширене у науковій літературі, то 
вкажемо, що у близькому за сутністю словосполученні «сільський сектор» перше з них є лише 
частиною другого і уособлює виробничу складову (агросферу), а іншою складовою сільського 

сектору виступає соціальна сфера села у широкому її значенні. 
Однак унаслідок минулого значною мірою безсистемного економічного розвитку територіаль-

но-поселенська організація українського суспільства суттєво трансформувалася і нині включає ве-
ликий спектр поселень: від найдрібніших сіл і хуторів до міських кластерів і мегалополісів, від збе-
злюднілих сіл до багатомільйонних міських агломерацій. Поряд із функціонуванням  певної части-

ни монофункціональних поселень існує досить багато населених пунктів із складним набором ком-

плексу аграрних й промислових функцій, які отримали назву агропромислові міста та агропромис-
лові села. Наявність таких населених пунктів об’єктивно  унеможливлює чіткий поділ суспільства 
на сільський та міський сектори, а отже допускає різні винятки з метою наближення до найбільш 

оптимальної їхньої структури. Зокрема, в соціально-економічній літературі утвердився погляд що-
до доцільності віднесення агропромислових малих міських поселень до сільського сектору внаслі-
док їх тісного функціонального зв’язку із агропродовольчим комплексом. За великим рахунком, 

наявність на території міських поселень навіть господарств населення (підсобних чи особистих се-
лянських), що повсюдно і традиційно  має місце, вже свідчить про виконання ними сільськогоспо-
дарської функції. Але для проведення розмежування функціонуючих міських поселень між сільсь-
ким і міським секторами було прийнято за основу їх  людність. Зокрема, до сільського сектору при-
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йнято включати малі міські поселення, тобто людністю до 50 тис. жителів, – це, здебільшого, міста 
районного підпорядкування та селища міського типу. Зазначимо, що унаслідок глобальних динамі-
чних суспільних процесів людність і  функції населених пунктів будуть змінюватися, а отже і  по-

селенська структура сільського та міського секторів суспільства у перспективі також буде різною 

мірою трансформуватися. 
Вкажемо, що  активізація міжгалузевих та міжсекторальних процесів на нинішньому етапі 

сприяє  формуванню широкого спектра нових відносин та виникненню складних соціо-еколого-

еконономічних структур. Зокрема, такі  базові поняття як сільське господарство і село, набули 

значно ємнішого, структурованішого й багатограннішого значення. З урахуванням сучасних 

реалій і методичних підходів вказані терміни можна розкрити через більш глибоку ідентифіка-
цію, уточнення та збагачення первинних ознак і параметрів й подальше примноження інтегра-
льних характеристик, а саме: 

1. Сільське господарство поступово розширилося до первинного виробництва (сільське, 
лісове, рибне господарство та мисливство) й за галузевою близькістю та спорідненістю діяль-
ності «приєднало» технологічно пов’язані галузі (переробно-харчова промисловість, інженер-

но-виробниче, агрохімічне та зооветеринарне обслуговування, агрологістика, меліорація тощо), 

які в сукупності нині включаються до поняття «аграрний сектор». Отже, в останні роки аграр-

ний сектор виступає об’єднуючим поняттям для усіх причетних до виробництва сільськогоспо-

дарських і харчових продуктів галузей національної економіки і які раніше іменувалися АПК, 

тобто агропромисловий комплекс, Але оскільки з нього виключена перша група «виробництво 

засобів виробництва для сільського господарства і харчової промисловості», то нерідко вжива-
ється більш адекватне словосполучення, яке отримало поширення за кордоном,  тобто «продо-

вольчий комплекс». На нашу думку, було б логічно його назвати виробничо-ресурсна складова 

сільського сектору,  при цьому акцентуючи увагу на  продуктивній ролі. 
2. Село (сільська місцевість/сільські території) включає сільські населені пункти, а також 

у контексті наших досліджень й «агропромислові міста» (селища міського типу і малі міста до 

50 тис. населення), які значною мірою виконують виробничі функції аграрного сектору та до-

сить часто ще є формальними і неформальними центрами  соціального обслуговування сільсь-
кого населення. Значна частина з них нині є  адміністративними центрами районів, а також міс-
цевими центрами сільського розселення, унаслідок їх поширеності і транспортної доступності. 
Ще з 80-их років у науковому середовищі отримало поширення і стало популярним порівняння 
академіка Т.І. Заславської про те,  що сільська місцевість, якщо її розглядати без зв’язку із ма-
лими містами і селищами, – “це система, позбавлена головного елемента, свого роду “вершник 
без голови” [21, с. 15]. У процесі реформування адміністративно-територіального устрою Укра-
їни низка сіл, смт і малих міст отримає статус центрів ОТГ. Отже, було б логічно наведені вище 
терміни, які розкривають дещо відмінні між собою дефініції,  об’єднати у словосполученні  со-
ціально-територіальна складова сільського сектору,  акцентуючи  увагу на її вторинній, від-

носно виробництва, ролі. Зазначимо, що станом на 01.01.2017 р. налічувалося: 28377 сільських 
населених пунктів, 885 селищ міського типу та 460 міст, з них 271 мале міське поселення – тоб-

то,  без міст спеціального статусу, республіканського та обласного значення (189 од.). 

Надзвичайно широкий спектр трансформацій, кардинальних і глибоких змін, що відбулися 
в Україні після набуття політичної незалежності (1991 р.), а особливо – після Революції  Гідно-

сті (21.11.2013 – 24.02.2014) сформували принципово нову ситуацію в сільському секторі Укра-
їни. Він включає дві ключові складові: аграрну (первинне виробництво і технологічно зв’язані 
галузі) та соціальну (сільські населені пункти й малі міські поселення, в яких мешкає населення 
і розміщені об’єкти соціальної сфери, та сільську територію) у їх широкому значенні. Акценту-

ємо увагу на викликах і гострих  проблемах, що виникли у сільському секторі України чи поза 
ним, але які прямо чи побіжно здійснюють на нього свій вплив. На нинішньому етапі сільський 

сектор знаходиться у фокусі гострих і суперечливих викликів, які спровокували виникнення 
комплексу економічних, соціальних, демографічних, екістичних, екологічних й інших проблем. 

Виклики є наслідком збігу чи накладання (підсилення, гальмування або ж  поглиблення асиме-
тричності) багатьох шкідливих й високотоксичних чинників і негативних явищ зовнішнього 

середовища, інерціювання спадних трендів та глибоких трансформацій. Вони (наслідки) у різні 
періоди часу і на різних етапах  включаються у різнопланові процеси, що відбуваються на кон-
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кретній території, і залежно від наявної ситуації впливають суперечливо, а також не лише  мо-

жуть підсилюватися новими  викликами, але й спонукають до постановки відповідних завдань з 
метою їх подолання, зокрема: 

- форс-мажорних обставин: природних катастроф, військових дій, фінансово-економічних 

та/або аграрних криз, соціальних потрясінь й повного перезавантаження державної влади, 

включення та охоплення країни процесами глобалізації і міжнародної корпоратизації тощо; 
- необхідності виведення національної економіки на вищий рівень функціонування, зокре-

ма,  інноваційно-технологічний, активного та масового впровадження агроінновацій, енерго-,  

ресурсоощадних і нанотехнологій; 

-  переходу національного господарства країни чи його  ключових секторів на нову модель 
економічних та соціальних відносин, включаючи перехід до соціально орієнтованої ринкової 
економіки; 

- укладання міжнародних угод, введення у дію законодавчо-нормативних актів та їх сприй-

няття чи неприйняття суспільством або ж його зацікавленою частиною, що вносить суттєві змі-
ни у систему координат, один вектор якої, – вагомість й складність  проблем, що виникли, а 
інший, – результативність та ефективність реалізації заходів з метою їх вирішення; 

- розроблення  та впровадження сучасних індикаторів розвитку, включаючи досягнення га-
рантованого рівня продовольчої безпеки країни за рахунок використання можливостей власно-

го виробництва, на основі впровадження  перспективних стратегій збалансованого розвитку 

сільського сектору та моделей реалізації практичних заходів для їх досягнення (вертикальної, 
горизонтальної, регіональної, міжнародної та євроінтеграції); 

- нарощування експортного потенціалу аграрного сектору з дотриманням вимог безпечності 
і якості харчових продуктів, з метою закріплення на європейському й світовому продовольчому 

ринку та активної  підтримки продовольчих програм різних міжнародних і регіональних орга-
нізацій, діяльність яких спрямована на подолання голоду на планеті тощо. 

Разом з тим, незважаючи на масштабність сучасних викликів, необхідно, по-перше, забезпечити  

спадкоємність аграрної політики держави, а особливо  її практичної реалізації, а по-друге, – враху-
вати вплив процесів глобалізації та прийнятого Україною до реалізації курсу на європейську  інтег-
рацію. Виходячи із цих положень необхідно, з одного боку, забезпечити пріоритетність розвитку 
аграрного сектору і села, як основного носія його функцій, і не лише теоретично, але й у практич-
ному відношенні, а з іншого, – уможливити інтеграцію господарств первинного виробництва та 
переробно-харчових підприємств до внутрішнього ринку країн-членів Європейського Союзу [22, 

ст.1, п.2]. Це надзвичайно потужний виклик, а аналіз його сутності і конкретних форм прояву, роз-
роблення та реалізації практичних заходів з метою подолання гострих проблем і буде виступати  

каталізатором нарощування експортного потенціалу аграрного сектору  та зміцнення Україною по-

зицій на світовому і європейському продовольчому ринку. 
Водночас необхідно привернути увагу до тієї кричущої обставини, що на нинішньому етапі 

з якого б боку не підходили до подолання викликів на основі їх структуризації й візуалізації та 
вирішення невідкладних завдань, обов’язково натикаємося на надзвичайно складний і багато-

шаровий комплекс тісно переплетених між собою проблем, асиметрій, загроз і ризиків, які, при 

невжитті адекватних заходів або ж запізненні із їх реалізацією,  мають тенденцію до загострен-

ня та інерціювання. Під інерціюванням розуміється продовження дії трендів минулих періодів 
у різних секторах економіки чи їх ключових складових, що супроводжується погіршенням  

структурних характеристик та  життєвого середовища сільського населення. 
Зазначимо, що з плином часу гострота проблем та їх вплив на сфери, які від них залежні, 

поступово змінюється в напрямі посилення чи затухання або ж відбувається перезавантаження 
(зміна конфігурації точок гостроти проблем) конкретної ситуації. Зокрема, реалізація європей-

ського вектору інтеграції аграрного сектору до внутрішнього ринку Співтовариства та економі-
чні перетворення останніх років призвели до загострення цих проблем. Отже це  вимагає не 
просто розробки нових ефективних підходів до їх вирішення, а модернізації всієї системи 

управління розвитком складних територіальних соціо-еколого-економічних систем з врахуван-

ням сучасних викликів як національного, так і глобального рівнів. Важливим орієнтиром для 
проведення такої модернізації є концепції та практичний досвід країн-членів Європейського 

Союзу і його аналіз свідчить про наступне: 
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1) формування в сучасних концепціях сільського розвитку нових концептуальних засад управ-
ління сільськими територіями, що базуються на пріоритеті людини, стратегічній орієнтації на роз-
виток місцевого самоврядування та на інноваційному підході до розвитку підприємництва; 

2) суттєве зближення методів стратегічного та просторового планування на регіональному, 
субрегіональному і локальному рівнях, що сприймається сьогодні як ефективний засіб форму-

вання міждисциплінарної платформи для розробки комплексної політики економічного розвит-
ку, захисту навколишнього середовища та соціальної єдності на всіх рівнях [23]. 

Отже, досвід європейських країн свідчить про те, що вони змістили центр прикладання зу-

силь  від реалізації пріоритетів галузевого характеру до орієнтації на активізацію розвитку сіль-
ських територій з метою покращання життєвого середовища  населення. Це відбувається  на 
основі перенесення відповідальності за реалізацію відповідних заходів  на органи місцевого 
самоврядування  і об’єднання громадян, які самоорганізовуються  у межах, переважно, одного 

населеного пункту чи його відокремленої частини. 

Але з урахуванням взятих Україною зобов’язань [22; 24–26], а також ступеня  їх практично-

го виконання,  необхідно продовжити реалізацію курсу на створення необхідних  умов для за-
безпечення інтеграції аграрного сектору (виробничо-ресурсної складової) до внутрішнього ри-

нку ЄС. Це можливо, з одного боку, на основі завершення  формування на законодавчо-

нормативному рівні єдиного нормативного простору (ЄНП)  Україна-Європейський Союз [27, 

с.11-13], а з другого, оперативного  вирішення проблем, що виникають при  впровадженні ви-

мог  ЄНП на підприємствах і в господарствах аграрного сектору, зокрема: 
-  завершення формування законодавчо-нормативної бази та гармонізації національної сис-

теми технічного регулювання із базовою моделлю технічного регулювання, що функціонує в 
країнах-членах Співтовариства,  впровадження НАССР операторами ринку на підприємствах 

харчової промисловості, а також мінімальних вимог програм-передумов в господарствах пер-

винного виробництва; 
- завершення створення дворівневої (національний рівень  – рівень виробників  продукції тва-

ринного й рослинного походження) системи харчової безпеки, яка буде  еквівалентною європейсь-
кій моделі безпеки харчових продуктів і кормів для тварин. Стосовно теперішньої ситуації, то від-

повідно до аграрного сектору проходить реальне зміцнення обох рівнів: Держпродспоживслужба 
України – переробно-харчові підприємства і господарства первинного виробництва; 

-   впровадження санітарних і фітосанітарних заходів в аграрному секторі національної еко-

номіки з метою унеможливлення виникнення вогнищ небезпечних заразних хвороб (епідемії 
серед тварин, зоонози – спільні для тварин і людей інфекції, епіфітотії серед рослин) та/або  їх 

своєчасної локалізації і ліквідації згідно з європейськими вимогами. 

До основних способів, механізмів та інструментів подолання викликів й вирішення гострих 

проблем за нинішніх умов є підготовка та набуття чинності відповідними законами України, 

розробка стратегій (програм) розвитку аграрного сектору, окремих  продуктових комплексів, 
відродження занепалих галузей сільського господарства, а також регіональних програм з ура-
хуванням специфіки конкретної галузі, області й виду економічної діяльності [28–31]. Важливо 

при цьому забезпечити сталий розвиток аграрного сектору  на інноваційній основі та з дотри-

манням агроекологічних вимог. Їх успішна реалізація пов’язана із проведенням модернізації 
матеріально-технічної бази й технологічного оновлення виробництва та впровадження іннова-
цій.  За нинішньої ситуації ключовою умовою вирішення вказаних проблем виступає мобіліза-
ція інвестиційних ресурсів із різних джерел, включаючи  обмежені бюджетні кошти, їх акумуля-
ції на рахунках підприємств з метою оперативного цільового використання. Але практичній 

реалізації вказаних підходів має передувати наукові дослідження  у контексті розвитку пріори-

тетних напрямів аграрної економічної науки, а саме: 
- розроблення наукових принципів, методичних рекомендацій та адаптивних технологій ви-

рощування продукції  рослинного  і тваринного походження  відповідно до трендів  природно-

кліматичних змін в оглядовій  (до 5 років), середньостроковій  (до 15–25 років) та довгостроко-

вій (понад 15–25 років) перспективі з орієнтацією на збільшення виробництва продовольчих 

продуктів на засадах ощадливого залучення й екологозбалансовоного використання природних 

ресурсів, що  унеможливлюватиме їх структурну деградацію, безповоротне винесення ґрунту і 
втрату гумусу та падіння природної родючості нижче критичних значень базових індикаторів; 
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-  розроблення методичного забезпечення та моніторинг впровадження системних методів без-
печності на підприємствах і в господарствах аграрного сектору, а також реалізації комплексу захо-
дів, спрямованих на розширення кола суб’єктів господарювання, що повною мірою відповідати-

муть вказаним вимогам, як ключового чинника їх інтеграції до внутрішнього ринку ЄС; 

-  розроблення законодавчо-нормативної бази, організаційно-економічних механізмів й ін-

струментів, спрямованих на забезпечення ефективної підтримки та підвищення ролі сімейно-

фермерського укладу у формуванні виробничого потенціалу українського села, розширенні за-
йнятості сільського населення, раціонального використання земельних, лісових і водних ресур-

сів тощо. 

Водночас все більшої уваги заслуговують нинішні проблеми  сільських територій. Україна 
проголосила європейський вектор  розвитку і тому пропозиції повинні враховувати як методи-

чні підходи ЄС до вирішення проблем сільських територій, так і власну специфіку й реальну 
картину зрушень  і трансформацій у сільській місцевості, напрями трендів і динаміку змін то-

що. Країни-члени Європейського Союзу зорієнтовані на розвиток місцевого самоврядування, 
органи управління якого повною мірою відповідають за покращання життєвого середовища для 
жителів громади з урахуванням специфіки місцевих проблем та інтересів громадян. Для реалі-
зації вказаних підходів в Україні  з 2014 р.  було заплановано  поетапне укрупнення низової 
ланки (сільських, селищних й міських рад, усього – 11519 од.) та  створення  об’єднаних тери-

торіальних громад (1206 ОТГ) [32, с. 108]. У контексті проведення реформи адміністративно-

територіального устрою України   у 2015 р. було створено 159 ОТГ, потім, відповідно по роках,  
209 од. та 330 од., а станом на 10.05.2018 р. –  ще 33 об’єднані громади. 

Результати моніторингу показали  [33], що вже утворено 731 ОТГ (60,6 %  від 1206 од.), в 
яких об’єднано 3399 базових громад  (31,1 %), отже, залишилися необ’єднаними 7540 базових 

громад  (68,9 % від їх загальної кількості). Ще 26 громад звернулися до ЦВК України стосовно 
призначення перших виборів. Середня кількість рад базового рівня в одній ОТГ 4 од., а середня 
чисельність населення  ОТГ – 11051 особа. Площа сформованих ОТГ становить 180,0 тис. кв. 
км, в яких налічується  6,4 млн жителів (відповідно 32,2 % від загальної площі  і 18 % від  зага-
льної чисельності населення України. Хоча найважливіша складова – створення мережі 
об’єднаних територіальних громад – вже пройшла середину, однак за іншими індикаторами – 

кількісні значення  помітно нижчі. Станом на початок листопада ц.р. вже було сформовано 838 

ОТГ, однак їх  загальне число може досягнути 1450 од. Унаслідок відставання від заплановано-

го раніше графіка створення ОТГ реальне закінчення робіт по реформуванню адміністративно-

територіального устрою України перенесено на початок  2020 р. 

Таким чином, формуються нові передумови для гальмування і подолання деструктивних 

процесів на основі  активізації розвитку сільських територій, які базуються на наступних прин-

ципах і методичних  підходах: 
- відповідальність за розвиток сільських територій переноситься із державного рівня та ре-

гіональний (області), локальний (об’єднані територіальні громади) і місцевий (внутріш-

ні/сільські громади) рівні; 
-   значно зростають податкові надходження до місцевих бюджетів за рахунок децентраліза-

ції фінансової системи, розширюються можливості їх збільшення унаслідок капіталізації неді-
ючих об’єктів і природних ресурсів  місцевого значення, впровадження місцевих податків, а 
також «відщеплення» частини від податків до державного бюджету, що будуть надходити від 

використання суб’єктами господарювання природних об’єктів і ресурсів загальнодержавного 
значення тощо; 

- органи місцевого самоврядування  (ОТГ) фактично будуть нести повну відповідальність за 
ефективне використання ключового природного ресурсу місцевого значення – сільськогоспо-

дарських угідь, що будуть передані у комунальну власність громад, а також корисних копалин  

тощо. 

Водночас унаслідок різних темпів інтенсивності міграції й депопуляції сільських жителів 
та, відповідно, тенденцій подрібнення сіл і згортання поселенської мережі, а також з урахуван-

ням диференціації   сільських районів за ознакою включення (чи не включення) у «кризові зо-

ни», будуть формуватися різнопланові за характером проявлення деструктивних процесів сіль-
ські території. На початку  1990-их років «кризові зони» охоплювали 112 сільських адміністра-
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тивних районів, в 2010-му –  перевищили 200 од., а в 2015-му – практично половину   від зага-
льної їх кількості [34, с. 163, 196–217]. З урахуванням завершення реформування низової ланки 

місцевого самоврядування у 2019 р. базовим органом місцевої влади стануть  ОТГ, кількість 
яких буде становити утричі більше, ніж сільських адміністративних районів, однак це буде 
майже увосьмеро  менше, ніж сільських рад. Отже, виникне принципово нова ситуація: накла-
дання нової мережі рад базового рівня (ОТГ) на існуючу сільську поселенську мережу у ре-
зультаті забезпечить формування  нової структури (і типології) громад базового рівня, які бу-
дуть відрізнятися між собою за сукупністю спільності характеристик соціально-економічного 
розвитку та рівня гостроти проблем. 

У цьому зв’язку логічною видається пропозиція стосовно проведення спостереження сільсь-
ких населених пунктів станом (орієнтовно) на початок 2021 р., тобто, коли вже буде завершено 
реформування адміністративно-територіального устрою. Останнє суцільне  спостереження  сіль-
ських поселень України здійснено  станом на 01.01.2014 р. [35]. Воно проводилося відповідно до 
затвердженої форми державного статистичного   спостереження  з питань соціально-

економічного  становища сільських населених пунктів  та Інструкції щодо їх заповнення. Зважа-
ючи на необхідність  оновлення форми останнього спостереження (2014 р.) у зв’язку із змінами, 

що вже пройшли і ще відбудуться, було б доцільно розпочати відповідну роботу із її удоскона-
лення та апробації, а також обґрунтувати методичні підходи по розробленню отриманих резуль-
татів на прикладі тих сільських районів й ОТГ, які будуть обрані для вибіркового обстеження. 
Оскільки дотепер перспектива адміністративних центрів сільських районів знаходиться під пи-

танням, то було б доцільно результати проведеного на початок 2021 р.  спостереження розробля-
ти як за сільськими районами, так і за ОТГ. Це дозволило б забезпечити порівнянність отриманих 

матеріалів наступного  спостереження (на початок 2021 р.) із попередніми (на початок 2014 р. і 
раніше) у розрізі сільських районів, а також співставність матеріалів і результатів їх розроблення  
із аналогічними, які будуть отримані від   спостережень  майбутніх періодів (після 2021 р.), але 
вже у розрізі ОТГ. Таку підготовку доцільно було б розпочинати вже зараз, враховуючи, з одного 

боку,  її надзвичайно важливий характер у частині, яка стосується виявлення нових суспільних 

явищ і різнопланових трендів, а з другого, – гостру потребу в забезпеченні  об’єктивної та всебіч-

ної  оцінки нинішньої ситуації із землекористуванням як у межах ОТГ, так і стосовно конкретних 

сільських поселень (тобто, реальним розподілом  сільськогосподарських угідь  між населеними 

пунктами, до яких вони належать або ж до них тяжіють). 
Підкреслимо, що ключова вимога сьогодні: наука має не тільки  обґрунтовувати  пріоритет-

ні напрями, але й розробляти адаптивні моделі, організаційно-економічні механізми й ефектив-
ні інструменти та практичні заходи, із залученням яких можна буде подолати сучасні виклики й 

вирішити гострі проблеми, що супроводжують розвиток сільського сектору України. Серед 

пріоритетних напрямів, відповідно до яких аграрна економічна наука має спрямувати свої зу-

силля, нині першочерговими є наступні: 
- обґрунтування концептуальних засад і методичних рекомендацій та розроблення комплексу  

практичних заходів, реалізація яких спрямована на  забезпечення розбудови національної моделі 
розвитку сільських територій в гармонії із сучасними науковими підходами до розвитку аграрного 

сектору загалом та корекцією на специфіку розбудови сімейно-фермерського сегмента сільського 
господарства, зокрема, на основі узагальнення  та адаптації європейського й американського досві-
ду до вітчизняних умов, а також урахування асиметричності ситуації в  об’єднаних територіальних 

і сільських/внутрішніх громадах, що  функціонують у кризових зонах; 
- удосконалення методичних підходів щодо ідентифікації ОТГ з позиції  наявності (і частки) 

деградуючих сіл та об’єктивізації запропонованих раніше індикаторів їх виділення стосовно 
нинішньої ситуації. Згідно з апробованими у 90-ті роки науково-методичними засадами, до  
деградуючих сіл було запропоновано відносити поселення з часткою мешканців пенсійного 

віку понад 50 %, а в малих (до 200 осіб) – понад 40 %. Для здійснення гнучкої політики держа-
вного протекціонізму у сукупності деградуючих сіл  було  запропоновано виділяти дві підгрупи 

– умираючих (з особливо складною демографічною ситуацією) і занепадаючих [36, с. 51]; 

-  розроблення  економіко-математичної моделі автоматичної типізації ОТГ відповідно із 
виділеними частковими індикаторами та заданими кількісними параметрами. Доцільно для 
цього було б використати розроблений в Інституті економіки та прогнозування НАН України 
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[34, с. 198-204] алгоритм диференціації сільських територій. Він базується на виділенні однобі-
чних типологій за окремими взаємодоповнюючими типологічними лініями (демографічно-

поселенська ситуація, сфера прикладання праці сільського населення,   доступність базових 
життєвих умов і споживчих послуг), а потім на їх основі методом класифікації багатовимірних 
об’єктів у просторі побудувати комплексну типологію сільських територій  для сільських райо-

нів (2021 р.). Аналогічно таку б типологію  побудувати та реалізувати  і для рівня ОТГ. Оскіль-
ки об’єктивно відбудеться реальне зменшення просторових параметрів ОТГ (по площі,  чисе-
льності населення, кількості поселень – у середньому у 2,5 рази порівняно із сільськими райо-

нами), а до того ж ще й скорочення сільських жителів орієнтовно на 1,3 млн осіб за 2014–2021 

рр., то це буде мати наслідком істотне збільшення кількості депресивних об’єднаних територіа-
льних громад й подальше  розповзання «кризових зон»; 

- розроблення методичних рекомендацій щодо оцінювання потенціалу сільських/внутрішніх 

громад із урахуванням тяжіючих до населених пунктів сільськогосподарських угідь та наявнос-
ті  міжселенних зв’язків з метою виявлення незадіяних сільських активів (природних ресурсів, 
корисних копалин, інших не використовуваних об’єктів) та їх залучення  (включення) в еконо-

мічний обіг. Ключовим чинником для реалізації цієї пропозиції виступає продуктивна  підтри-

мка та забезпечення відтворення зайнятих у первинному виробництві трудових поколінь і, 
перш за все, власників  сімейно-фермерських (фермерських і особистих селянських) госпо-

дарств. Але це не виключає того факту, що у силу різних складних обставин (незадоволення 
умовами і оплатою праці, звільнення з місця основної роботи, тривале перебування у статусі 
безробітного) до сільськогосподарської діяльності  виявлять бажання долучилися  працівники 

соціальних установ, а також персонал   підприємств й  закладів  інших галузей, які функціону-

ють  у сільській місцевості тощо. 

Розвиваючи останній напрям необхідно привернути увагу до того факту, що нині сформу-
валися дві складові у структурі земельних угідь, які не використовуються за призначенням або 

ж випали із господарського обігу: 
- перша група, – землі сільськогосподарського призначення державної власності поза межа-

ми населених пунктів (площею понад 5 млн га), які передаються  у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад (передача має завершитися до кінця 2018 р.) [37, с. 88, 137 

(Попова О.Л.)]; 

- друга група, – земельні ділянки, що перебувають у приватній власності громадян, але які 
за різних обставин  (смерті власників та небажання наслідників переоформляти власність на 
себе,  віддаленості угідь або ж їх невеликих розмірів, неможливості об’єднати із сусідніми ді-
лянками тощо) фактично виключені із господарського обігу. 

Ще значно рельєфніші й масштабніші наслідки матиме скорочення  чисельності  та «поста-
ріння» структури сільських жителів. Перш за все це  буде супроводжуватися розширенням й 

поглибленням  деструктивних процесів у сільському розселенні, зокрема:  подальшим подріб-

ненням сіл, ростом кількості збезлюднілих поселень, збільшенням міжселенних відстаней і ро-

зривів, нарощуванням спектру «ничійних» земельних ділянок і навіть  суцільних масивів сіль-
ськогосподарських угідь тощо. На  тлі таких суттєвих трансформацій у землекористуванні бу-

дуть виникати проблеми комплексного характеру. Зокрема, оскільки  за нинішніх умов важли-

вого значення набуває власний потенціал кожної окремої сільської/внутрішньої громади, то у 

випадках обезлюднення сіл постає нова проблема: а куди мають бути приєднані  землі, що ра-
ніше тяжіли до таких поселень? 

Разом з тим виникає наступне логічне запитання: при дотриманні яких умов кожне окреме 
поселення  може ідентифікуватись як сільська громада, що спроможна до забезпечення віднос-
но автономного функціонування та організації вирішення проблем місцевого характеру з метою 

покращання життєвого середовища? Серед таких умов важливого значення набувають такі 
чинники: чисельність  і вікова структура жителів, сільськогосподарські угіддя  безпосередньо 
на території населеного пункту та прилеглі і за ним закріплені (чи умовно виділені),  реальна 
можливість відродження різних форм сімейно-фермерського господарювання, існуючі форми і 
перспектива покращання задоволення соціальних  і побутових потреб населення тощо. 

Оскільки йдеться про розширення сільськогосподарського виробництва, то аграрна еконо-

мічна наука має розробити, апробувати та запропонувати сучасні та ефективні форми включен-
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ня нових агровиробників у виробничо-збутові ланцюги. Зокрема, для вирішення спільних ви-

робничих проблем, що виникають при вирощуванні продукції, доцільне було б створення за 
місцем проживання фахових міні-об’єднань  агровиробників. Різною мірою, на усних домовле-
ностях та спорадично, вони виникають  і відіграють важливу роль у вирішенні спільних про-

блем, зокрема: організації оранки земельних ділянок, об’єднання інвестицій для придбання на 
дольовій участі і для  спільного використання сільськогосподарської техніки, міндобрив і засо-

бів захисту рослин, збирання вирощеного врожаю тощо. Унаслідок підвищення вимог до без-
печності та якості продукції, необхідності реалізації її лише товарними партіями, тобто забез-
печення  повного завантаження транспортної одиниці (вагон, рефрижератор, вантажівка), гост-
ро постала проблема включення агровиробників у виробничо-збутові ланцюги на постійній ос-
нові. Особливо актуальна ця проблема для тих виробників, які щоденно або згідно з технологі-
єю виробництва з певною періодичністю повинні відправляти продукцію до наступної ланки 

виробничо-збутового ланцюга, а саме: для первинного дороблення, закладки на  тривале збері-
гання, промислового перероблення,  реалізації у свіжому вигляді тощо. Саме тут необхідно бу-
де забезпечити вищий рівень організаційного об’єднання й технологічної упорядкованості аг-
ровиробників, а саме: створення сільськогосподарських обслуговуючих та/або виробничих ко-

оперативів для вирішення питань щодо подальшого просування продукції на вигідних економі-
чних умовах, встановлення договірних зв’язків безпосередньо із виробниками кінцевої харчової 
продукції, створення за підтримки держави власних переробно-харчових потужностей на су-

часній інноваційно-технологічній базі тощо. 
Доречно буде згадати, що при наявності необхідних умов і незадіяних місцевих ресурсів 

доцільним може стане організація позааграрних виробництв з метою випуску різних промисло-

вих товарів та надання послуг, а отже – створення нових робочих місць. Серед них: наявність 
незадіяних виробничих, соціальних та інженерних  будівель і споруд, корисних копалин і при-

родних об’єктів  місцевого значення, можливість підключення логістичних структур до обслу-
говування нових місць позааграрної діяльності, наявність вільного персоналу та ін. При цьому 
важливо передбачити надання органами ОТГ організаторам нових об’єктів виробництва і об-

слуговування податкових та інших преференцій, забезпечити формування  привабливого інвес-
тиційного середовища тощо. Але важливо враховувати, що організація нових видів діяльності 
не може виникнути із нічого – тут має проявитися зацікавленість та реальна практична участь  
причетних до цього суб’єктів: громад різного рівня (об’єднаних і внутрішніх), інвесторів, підп-

риємницьких структур, місцевого населення тощо. Синергія усіх сторін, що буде посилюватися  
у процесі створення  нових виробничих та обслуговуючих об’єктів, має знайти своє логічне 
продовження в подальшому запровадженні у їхню діяльність передових виробничих  практик, 
розбудові виробничо-збутових ланцюгів [38], всілякому сприянні входженню продуцентів й 

обслуговуючих підрозділів  у  мінливе ринкове середовище та ін. 
Висновки. 1. Реформа адміністративно-територіального устрою та організація нової мережі 

базових органів управління (об’єднаних територіальних громад) зумовили формування прин-

ципово нової ситуації у сільському секторі України. Зокрема, підвищується роль ОТГ у забез-
печенні збалансованого  просторового розвитку аграрного сектору і сільських територій, суттє-
во зростають фінансові надходження до бюджетів, відроджуються функції внутрішніх громад 

щодо модернізації життєвого середовища. Але поки що не знайшли необхідного теоретичного 

й економіко-правового забезпечення питання капіталізації природних ресурсів й не використо-

вуваних об’єктів, залучення «вільних» земельних ділянок у сільськогосподарське виробництво. 

2. Асиметричність розвитку сільського сектору України проявляється в нарощуванні виробниц-

тва аграрної продукції та погіршенні життєвого середовища у більшості сіл й суттєвому розшару-
ванні сільського населення щодо забезпечення базовими послугами та їх доступності.  За таких 
умов  надзвичайної актуальності набула проблема зближення розвитку аграрної і територіальної 
складових  на основі пошуку інвестиційних ресурсів та виявлення місцевих лідерів, розроблення 
економічних механізмів й комплексу практичних заходів, реалізація яких спрямована на забезпе-
чення модернізації життєвого середовища  та покращання доступу населення до базових послуг. 
Зважаючи на те, що більшість сіл перебуває на значному віддаленні від центрів ОТГ вирішення 
проблеми полягає в покращанні транспортної доступності та активному запровадженні електрон-

них форм надання послуг за умови суцільної комп’ютеризації сільської місцевості. 
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3. Передача земель державної власності у комунальну власність ОТГ та існування значної 
кількості «безгосподарських» й невикористовуваних  за функціональним призначенням земе-
льних ділянок ставить перед необхідністю опрацювання ефективних економіко-правових меха-
нізмів та інструментів, із залученням яких стане можливим їх включення в сільськогосподарсь-
кий обіг чи використання при вирішенні  інших проблем. 

4. З метою об’єктивного оцінювання соціально-економічної ситуації в сільській місцевості 
набуває все більшої актуальності питання розроблення необхідних інструктивних матеріалів і 
форми спостереження сільського  населеного пункту. Враховуючи набутий у цій частині дос-
від, а також необхідність забезпечити співставність та порівнянність статистичних даних, що 
були отримані у різні періоди,  з майбутніми спостереженнями доцільно  було б використати 

форму спостереження, яке проводилося на початок 2014 р., але з внесенням відповідних корек-
тив на зміни, що відбулися.  Відповідну підготовку необхідно розпочинати вже зараз, щоб 

встигнути удосконалити та адаптувати форму спостереження до нинішніх умов, а також розро-

бити необхідне  програмне забезпечення по розробленню отриманих результатів. 
5. Впровадження системних методів безпечності в аграрному секторі України стало однією 

із важливих умов інтеграції підприємств й господарств до внутрішнього ринку ЄС. На підпри-

ємствах харчової промисловості кінцевий строк впровадження НАССР визначено 20.01.2020 р., 

в господарствах первинного виробництва строки не встановлені, а індикатором визнано відпо-

відність мінімальним вимогам програм-передумов з урахуванням виду продукції – тваринного 

та/або рослинного походження. Але ключовою є дотримання вимог харчової безпеки при ви-

рощуванні сільськогосподарської сировини та випуску харчової продукції. З метою оцінювання 
реального стану було б доцільно розробити відповідні інструктивні матеріали та форму держа-
вного самоспостереження суб’єктів господарювання і провести його на початок 2020 р. Матері-
али розроблення отриманих результатів самоспостереження суб’єктів підприємництва могли б 

послужити вихідною базою для  підготовки та реалізації  комплексу заходів практичного хара-
ктеру на підприємствах і в господарствах аграрного сектору з метою усунення існуючих невід-

повідностей вимогам харчової безпеки. 
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Направления исследований современных вызовов и проблем в сельском секторе Украины 
Даниленко А.С., Крисанов Д.Ф., Утеченко Д.Н. 
Проанализированы глубокие изменения в развитии сельского сектора Украины под влиянием обретения поли-

тической независимости, проведения аграрной и земельной реформ, полной замены государственной власти и поэ-
тапного реформирования административно-территориального устройства. Сельский сектор Украины охватывает две 
ключевые составляющие: производственно-ресурсную (первичное производство и технологически связанные отрас-
ли) и социально-территориальную (сельские и малые городские поселения с населением, объектами социальной 

сферы и сельской территорией). Аграрный сектор наращивает производство продукции, но это не сопровождается 
повышением уровня жизни и качества среды обитания сельского населения. Для сельского сектора характерны ряд 

вызовов и острых проблем, требующих разработки и реализации мероприятий по их преодолению. Нововведения 
включают: завершение реформирования системы административно-территориального устройства, перемещение 
ответственности за развитие сельского сектора на объединенные и сельские общины; увеличение местных бюджетов 
вследствие децентрализации финансово-бюджетной системы, капитализации природных ресурсов и недействующих 

объектов, введения местных налогов; развитие семейных и фермерских  хозяйств, возрождение сельскохозяйствен-

ной деятельности на заброшенных  землях и др. Торможение и преодоление последствий деструктивных процессов 
на сельских территориях, а особенно в кризисных зонах, должна обеспечить реализация объединенными общинами 

мероприятий по формированию условий для размещения производственных объектов внеаграрного профиля, вклю-

чение мелких хозяйств в производственно-сбытовые цепи, создание мини-объединений производителей пищевых 

продуктов,  сельскохозяйственных производственных и обслуживающих кооперативов с целью выполнения трудое-
мких производственных операций, сбора и реализации выращенной продукции, помощи в решении бытовых про-

блем сельских жителей, упрощения их  доступности к базовым услугам и т.п. Ключевые направления исследований 

в сельском секторе: рекомендации по оценке производительного потенциала сельских общин и повышению поступ-

лений в бюджеты объединенных общин; концептуальные основы,  механизмы и инструменты поддержки семейных 

и фермерских хозяйств; управления развитием сельского сектора в новой системе административно-

территориального устройства и самоорганизации граждан; модель привлечения мелких хозяйств в производство 

конечной продукции и ее продвижения в производственно-сбытовых цепочках и т.п. 

Ключевые слова: сельский сектор, производственно-ресурсная составляющая, социально-территориальная сос-
тавляющая, сельские территории, вызовы и проблемы, асимметричность и сбалансированное развитие, объединен-

ные территориальные и сельские/внутренние общины, депрессивные зоны, семейно-фермерские хозяйства. 
 

Directions of modern challenges researches and problems in the Ukrainian agricultural sector 
Danielenko A., Krysanov D., Utechenko D. 
The deep changes in the development of the Ukrainian rural sector under the influence of gaining political independence, 

carrying out agrarian and land reforms, full replacement of state power and phased reform of the administrative-territorial 

system are analyzed. It has been established that the rural sector of Ukraine covers two key components: the industrial-branch 

(primary production and technologically related industries) and socio-territorial (rural and small urban settlements with popu-

lation, objects of social sphere and territory as spatial basis of primary production). Asymmetry of their development lies in 

the fact that the food complex enhances production, but this is not accompanied by an increase in living standards and quality 
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of the rural population living environment. In recent years, the rural sector has a number of new challenges and acute prob-

lems that require in-depth research and development and implementation of measures to overcome asymmetry in its devel-

opment based on a number of innovations. Among the innovations are the completion of the administrative-territorial system 

post-soviet reform, the gradual shift of the responsibility center for the development of the rural sector into the combined 

territorial and rural communities; the continuation of systemic safety methods implementation at primary production and 

completion farms at processing and food enterprises; Significant increase in the volume of local budgets as a result of man-

agement decentralization and the fiscal system, capitalization of natural resources and non-performing objects, introduction 

of local taxes; the active development of families and farms, and especially on lands that will be transferred to the jurisdiction 

of the united communities, and the revival of agricultural activity on abandoned lands grappling with the deserted villages, 

etc. The brainstorming and overcoming the consequences of destructive processes in rural areas, and especially in crisis 

zones, should ensure the implementation by united communities of measures to create favorable conditions for the placement 

of non-agrarian activities, the inclusion of small farms in production and distribution chains, the creation of professional 

mini-associations of food producers, agricultural production and service cooperatives for the purpose of labor-intensive pro-

duction operations prompt execution, timely collection and sales of grown products, assistance in solving domestic problems 

of rural population, facilitating the accessibility of remote village  residents to basic services, etc. Areas of research in the 

rural sector are systematized, in the course of which implementation of the results will ensure the strengthening of sustainable 

development of rural areas. Among them: methodical recommendations for assessing the productive potential of rural com-

munities and ensuring the increase of tax revenues to the budgets of the combined territorial communities, taking into ac-

count the availability of rural assets (natural resources, minerals, other objects) and their inclusion in the economic circula-

tion; the development of conceptual foundations, the formation of economic mechanisms and tools for supporting families 

and farms, which will be organized on unoccupied agricultural lands, as well as on the basis of labor generations revitaliza-

tion; improvement of existing mechanisms and tools for managing the development of the rural sector in order to increase the 

effectiveness of the new administrative-territorial organization system and self-organization of citizens; formation of an ef-

fective model of small farms involvement in the production of final food products and its promotion in production and distri-

bution chains, etc. 

Key words: rural sector, industrial-branch component, socio-territorial component, rural territories, challenges and prob-

lems, asymmetry and balanced development, united territorial and rural / domestic communities, depressive zones, family 

and farming farms. 
 

Надійшла 23.10.2018 р. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

  
У статті висвітлено процес здійснення статистичних спостережень в сільськогосподарській статистиці України. 

При аналізі статистичної звітності виокремлено перелік недоліків в об’єктивності відображення трансформаційних 

змін у вітчизняному аграрному секторі економіки. У процесі дослідження виявлено, що агрохолдинги та інші агро-

промислові об'єднання не є об'єктами статистичного вивчення, однак їх діяльність відіграє важливу роль в сільсько-

господарському виробництві. Вважаємо, що при проведенні Всеукраїнського сільськогосподарського перепису варто 

виділяти з усієї сукупності господарств корпоративного сектору аграрної економіки групи дочірніх підприємств із 
застосуванням розгорнутої системи показників, яка дозволить оцінити стан їх ресурсного потенціалу і перспективи 

розвитку, провести порівняльний аналіз з іншими суб’єктами агробізнесу, що не входять до складу агрохолдингів та 
інших агропромислових об'єднань. Сформовано пріоритетні напрями вдосконалення діючої методології побудови 

продовольчих балансів відповідно до міжнародних стандартів. Наголошено про необхідність створення аналітичного 

центру при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, який забезпечить інтеграцію всіх державних 

інформаційних ресурсів про агропромисловий комплекс країни, створення єдиної автоматизованої системи збору і 
детального аналізу даних про стан вітчизняного аграрного сектору та інфраструктури сільського господарства, про-

гнозування розвитку агропродовольчого ринку. 
Ключові слова: агропромислові об'єднання, інфраструктура, продуктові баланси, додана вартість, інформаційна 

база даних, аналітичний центр. 
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Постановка проблеми. Складність усієї системи агропродовольчого ринку потребує на-
лагодження постійного моніторингу за його функціонуванням на основі використання ком-

плексу інформаційно-методологічних інструментів. Нині інформаційною базою проведення 
моніторингу є дані переважно Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України. Так, спеціа-
лізовану звітність про діяльність основних товаровиробників продукції сільського господарс-
тва та одержувачів державної допомоги, а також інші адміністративні дані отримує Міністер-

ство аграрної політики та продовольства України, як суб’єкт офіційного статистичного облі-
ку. Воно оперує, насамперед, зведеними даними (у розрізі областей, країні), однак не здійс-
нює групування товаровиробників країни і областей за їх типами (за розмірами, показниками 

ефективності, спеціалізації, концентрації та ін.). Відсутність таких аналітичних даних не до-

зволяє об’єктивно оцінити вплив багатоукладного сільського господарства країни на процеси 

розвитку агропродовольчого ринку, а також формування ефективних і конкурентоспромож-

них типів товаровиробників в умовах СОТ, що забезпечують інноваційний розвиток сільсько-

го господарства. 
Відтак дослідження агропродовольчого ринку та вплив на нього інструментів організацій-

но-економічного регулювання є досить трудомісткими процесами, які потребують відповідної 
методики збирання даних та інформаційного забезпечення, проведення економіко-матема-
тичних розрахунків. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Системні дослідження з питань формування ефек-

тивної системи оцінки сучасного стану й тенденцій розвитку агропродовольчого ринку висвітлені у 
працях провідних вітчизняних та зарубіжних науковців: І. Баланюка, А. Вагнера, О. Варченко, 
В. Громана, А. Дайана, С. Дусановського, В. Зомбарта, В. Карпова, С. Кваші, П. Колса, 
Ю. Кирилова, М. Латиніна, Ю. Лопатинського, Ф. Лассаля, Ф. Шульца-Деліча, А. Шеффле та ін. 

Ці наукові розробки є не лише фундаментом моніторингу та оцінки стану й тенденцій розвитку аг-
ропродовольчого ринку, а й роблять вагомий внесок у розробку теоретико-методичних основ та 
практичних рекомендацій, спрямованих на реалізацію стратегічних ініціатив з розвитку та функці-
онування агропродовольчого ринку. Однак, дослідження проблематики інформаційно-аналітичного 

забезпечення аналізу та прогнозування розвитку агропродовольчого ринку має фрагментарний 

характер, що і зумовлює її актуалізацію в сучасних умовах. 
–––––––––––– 
© Артімонова І.В., 2018. 
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Метою статті є визначення основних недоліків системи інформаційно-аналітичного забез-
печення, яка функціонує в Україні, та запропонувати пріоритетні напрями вдосконалення існу-

ючої системи інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу та прогнозування розвитку віт-
чизняного агропродовольчого ринку. 

Матеріал та методика досліджень. Поставлена мета обумовила необхідність використання 
таких методів дослідження: вибіркового, узагальнення і порівняння, структурно-функціональ-
ного, сценарного моделювання, а також статистичних методів для здійснення глибокого і все-
бічного аналізу сучасного стану розвитку агропродовольчого ринку. Інформаційною базою 

слугували дані Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України, 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові праці відомих вчених-

економістів, а також електронні ресурси мережі Інтернет тощо. 

Основні результати дослідження. В умовах глобалізаційних викликів спостерігається по-

силення актуальності економіко-статистичного аналізу та моніторингу аграрного ринку, в зв'я-
зку з необхідністю вирішення важливих завдань агропродовольчим сектором будь-якої країни 

щодо забезпечення продовольчої безпеки країни та мобілізації зусиль у формуванні експортних 
ресурсів агропродовольства. 

Зазначимо, що метою моніторингу є визначення наявності ресурсів у аграрному секторі і 
його окремих складових, потреби в додатковому залученні ресурсів в сільськогосподарське 
виробництво та галузі харчової промисловості. Досягнення зазначеної мети здійснюється че-
рез вирішення низки взаємопов'язаних завдань: проведення порівняльного фінансово-

економічного та виробничо-господарського аналізу національного аграрного виробництва та 
іноземних товаровиробників; аналіз динаміки основних показників діяльності сільськогоспо-

дарських товаровиробників різних організаційно-правових форм господарювання та основ-
них експортерів агропродовольчої продукції в Україну; аналіз конкурентних переваг націона-
льних і зарубіжних постачальників сільськогосподарської продукції та продовольства; дослі-
дження рівня доходів населення країни; дослідження рівнів цін на основні компоненти про-

довольчого кошика населення на всіх етапах товароруху від виробника до споживача; дослі-
дження частки витрат на придбання продуктів харчування в різних групах домогосподарств 
тощо [1–3]. 

Пріоритетність у формуванні інформаційної бази даних щодо здійснення моніторингу агро-

продовольчого ринку належить Державній службі статистики. Необхідно зазначити, що фунда-
ментальні зміни відбулися в сільськогосподарському секторі починаючи із 1991 р. слідом за 
реформою власності на землю, які в свою чергу вплинули на систему ведення сільськогоспо-

дарської статистики. Так, випуск товарів досліджується щорічно і щомісячно приблизно 42000 

домогосподарств в сільській місцевості і близько 15000 сільськогосподарських підприємств 
відповідно (рис. 1).  

Для юридичних осіб було створено реєстр, який називається AGRO, що є основою збирання 
даних [4]. 

Зазначимо, що починаючи із 2000 р. вибіркові дослідження сільськогосподарської діяльнос-
ті домогосподарств проводяться щомісяця. Дані про діяльність домогосподарств і ресурсні по-

казники збираються інтерв’юєрами. Водночас, розрахунок показників виробництва сільського-

сподарської продукції домогосподарств проводиться на регіональному рівні [5–6]. 

Встановлено, що статистичні дані в 2017 р., які формуються на основі звітності сільського-

сподарських підприємств є основою для складання 19 статистичних форм (9 річних, 1 піврічна, 
2 квартальні, 7 місячних) (рис. 2). Усі великі і середні підприємства зобов'язані брати участь в 
щомісячних і щорічних обстеженнях, малі підприємства беруть участь тільки в щорічних об-

стеженнях. Показники сільськогосподарського виробництва помісячно складаються на регіона-
льному рівні. Водночас надається інформація по методології обстеження. Показників якості 
статистики поки не існує. 

Статистичний реєстр AGRO містить 90,2 тис. записів, включаючи одиниці галузей рибного і лі-
сового господарства, і складається з трьох частин: розділ сільськогосподарських підприємств, ви-

ключаючи фермерські господарства, налічує 37,6 тис. записів; розділ домогосподарств, який налі-
чує 41,7 тис. записів; і розділ місцевих громад, що містить інформацію про сільські населені пункти 

з агрегованими даними про сільські домашні господарства, з 10,9 тис. записів. 
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Рис. 1. Схема здійснення статистичних спостережень в сільськогосподарській статистиці України. 

Джерело: узагальнено автором. 

 
 

 
Рис. 2. Схема формування статистичної звітності в сільськогосподарській статистиці України. 

Джерело: узагальнено автором. 

 

З’ясовано, що продуктові баланси розраховуються для найбільш важливих продуктів щорічно, 
щоквартально і щомісячно на рівні країни. Баланси у розрізі основних категорій сільськогосподар-
ських виробників (сільськогосподарські підприємства та домашні господарства) складаються по 

регіонах. У цих документах формується оцінка випуску продукції, проміжне споживання та додана 
вартість. 

В Україні опубліковані окремі методики за розрахунками основних статистичних показни-

ків виробництва продукції рослинництва (25.11.2014 р.) та тваринництва (24.11.2014 р.), обсягів 
реалізації основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення 
(30.05.2008 р.), індексу обсягу сільськогосподарського виробництва (16.02.2009 р. зі змінами 

від 19.07.2010 р. і 07.05.2013 р.), системи статистичних ваг для оцінювання показників вибірко-
вого обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості (28.03.2011 р.), 
сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (29.12.2012 р.). Крім 
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того, розроблені окремі методичні рекомендації щодо проведення розрахунків витрат кормів 
сільськогосподарським тваринам в господарствах усіх категорій (24.01.2008 р. зі змінами від 

13.08.2013 р.). 

Організація статистичних досліджень в Україні прописана в серії методологічних поло-

жень щодо організації державних статистичних спостережень: за статистикою сільськогоспо-

дарських підприємств (09.11.2011 р.), за статистикою рослинництва (11.04.2011 р. зі змінами 

від 27.08.2013 р.), тваринництва (31.03.2011 р. зі змінами від 13.08.2013 р.), по надходженню 

сільськогосподарської продукції на переробні підприємства (17.01.2011 р. зі змінами від 

13.08.2013 р.), по реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підпри-

ємствами (11.05.2011 р. зі змінами від 13.08.2013 р.), по веденню лісогосподарської діяльнос-
ті (20.12.2011 р. зі змінами від 12.02.2014 р.), мисливського господарства (20.12.2011 р. із 
уточненнями від 12.02.2014 р.) і рибного господарства (10.12.2010 р. зі змінами від 27.08.2013 р.), а 
також за окремими показниками розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільсько-

го господарства (30.09.2011 р.). 

Статистика цін в сільському господарстві забезпечується Методикою розрахунку індексів 
цін у сільському господарстві та індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської 
продукції (24.10.2011 р.), Методикою визначення постійних цін для розрахунку індексу обсягу 
сільськогосподарського виробництва (22.12.2011 р.). 

Найважливіші питання вибіркових досліджень відображені в Методиці вибіркового обсте-
ження фермерських господарств із урахуванням виробництва ними окремих видів сільськогос-
подарської продукції (04.11.2002 р.) та Методики розрахунку системи статистичних ваг для 
оцінки показників вибіркового дослідження сільськогосподарської діяльності населення в сіль-
ській місцевості (28.03.2011 р.). 

Проте, деталізований аналіз статистичної звітності свідчить про наявність певних прогалин 

щодо об’єктивності відображення трансформаційних змін в аграрному секторі України. 

Відомо, що провідну роль в сільськогосподарському виробництві відіграють агрохолдинги 

та інші агропромислові об'єднання, але вони не є об'єктами статистичного вивчення. Порівня-
льний аналіз стану, розвитку та ефективності дочірніх сільськогосподарських та інших підроз-
ділів цих структур не проводиться, хоча вони відіграють позитивну роль у вирішенні економіч-

них і соціальних проблем сільських територій, де зосереджені їх виробничі потужності. 
Доцільно, за дотримання вимог конфіденційності інформації, публікувати на сайтах Держа-

вної служби статистики України і Міністерства аграрної політики та продовольства України 

основні показники діяльності всіх сільськогосподарських підприємств та інших юридичних 

осіб, що входять до складу кожного інтегрованого об'єднання окремо. Це дозволить досліджу-
вати рівень і динаміку ефективності їх діяльності, включаючи формування, розподіл і перероз-
поділ доданої вартості всередині об'єднань, еквівалентність економічних взаємовідносин між 

учасниками, а також процес відтворення матеріально-технічної бази, що в підсумку зробить їх 
діяльність більш прозорою [7]. Одночасно при проведенні Всеукраїнського сільськогосподар-

ського перепису, який планується здійснити в найближчій перспективі необхідно виділяти з 
усієї сукупності господарств корпоративного сектору аграрної економіки групи дочірніх підп-

риємств і розраховувати по них розгорнуту систему показників наявності, стану і використання 
всіх ресурсів виробництва, що дозволить оцінити стан їх ресурсного потенціалу і перспективи 

розвитку, провести порівняльний аналіз з іншими суб’єктами аграрного бізнесу, що не входять 
до складу агропромислових та інших об'єднань. 

Вважаємо, що під час проведення вибіркових досліджень домогосподарств в сільській міс-
цевості доцільно використовувати типові відбори, замість випадкових, які відбирають за визна-
ченими трьома-чотирма типовими групами з різною часткою відбору господарств, що характе-
ризує дану категорію сільськогосподарських виробників. Ці типові групи господарств можуть 
бути виділені в кожній сільській громаді за розміром ресурсного потенціалу, що враховує пло-

щі посіву сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, а також поголів'я тварин 

(в перерахунку на умовні голови та гектари). Формування вибіркових даних доцільно здійсню-

вати не тільки в цілому по громаді, області та групування сільських домогосподарств за типо-

вими ознаками, а й проводити аналіз стану і динаміки розвитку кожної виділеної групи [8–9]. 

На нашу думку, в першу чергу має бути виділена група висококонцентрованих особистих се-
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лянських господарств, які характеризуються потенційно високою товарністю виробництва, що 
в перспективі можуть бути перетворені, в тому числі за рахунок державної підтримки, у фер-

мерські господарства сімейного типу, стати індивідуальними підприємцями в сфері аграрного 

бізнесу і надалі бути основою економічного і соціального розвитку сільських територій. На 
жаль, статистична оцінка перспектив розвитку малого підприємництва на сільських територіях, 

що становить основу функціонування економічно розвинутих країн, в Україні відсутня. 
Дослідженням встановлено, що нині необхідно забезпечити подальше поглиблення аналі-

зу сучасного стану сільського господарства в системі національного рахівництва. При цьому 

потрібно враховувати, що на структурні показники валового випуску продукції і валової до-

даної вартості сільського господарства впливає та обставина, що рівень поточних цін, що за-
стосовуються при розрахунках продукції домашніх господарств дещо вищий за рівень цін на 
аналогічну продукцію «не фінансових корпорацій» сільськогосподарського призначення (на 
30–40 %) [10]. Саме через це, за нашими розрахунками, частка низькотоварних інституційних 

одиниць типу «домашні господарства» у валовому випуску завищується в цілому на 7–10 %, а 
перспективи ринкового сектору – відповідно занижуються. Цілком зрозуміло, що відмінності 
в поточних цінах у розрізі областей України призводять також до неспівставності фізичних 

обсягів виробництва продукції та доданої вартості, тому необхідно продовжити роботу в 
Державній службі статистики України з формування єдиних порівнянних цін на продукцію 

сільського господарства і проводити оцінку обсягів продукції і доданої вартості на основі 
спеціальних розрахунків. 

Поряд із труднощами міжрегіональних порівнянь, складна інформаційно-методологічна 
проблема виникає також при здійсненні міжгалузевих порівнянь показників, що характеризу-
ють якісну сторону економічної діяльності. Так, прямі зіставлення показника валової доданої 
вартості в розрахунку на одного працівника свідчать про те, що ця величина, за нашими оцін-

ками, в сільському господарстві України в декілька разів нижче, ніж по всіх інших секторах 

економіки. З огляду на надзвичайно широкий і різноплановий спектр чинників, що впливають 
на даний показник, доцільність в прямому міжгалузевому порівняльному аналізі його в статиці 
сумнівна. Переважно з метою покращення міжгалузевого порівняльного аналізу необхідно удо-

сконалювати інформаційно-методологічне забезпечення динамічних характеристик показника 
валової доданої вартості (у порівняльних цінах), в тому числі в розрахунку на одного працюю-

чого в еквіваленті повної зайнятості [11–12]. 

Інформація про стан продовольчого ринку, зокрема, про рівень забезпечення населення 
продовольством, формування і використання продовольчих ресурсів, рівні споживання основ-
них продуктів харчування публікується в офіційних статистичних виданнях Державної служби 

статистики України. При міжнародних порівняннях публікуються дані про рівень споживання 
продуктів харчування, розрахованих на основі балансів продовольчих ресурсів. У зв'язку з цим 

підвищується актуальність відповідності методології побудови продовольчих балансів міжна-
родним стандартам [13].  

Максимальне досягнення порівнянності методологічних розробок при складанні продово-

льчих балансів, які використовуються, є гарантією сумісності інформації про середньодушове 
споживання основних продуктів харчування при міжнародних порівняннях, оскільки на основі 
балансів продовольчих ресурсів здійснюються розрахунки рівня споживання. 

Разом з тим, оцінка системи продовольчих балансів з погляду відповідності сучасним еко-

номічним умовам свідчить про необхідність подальшого її вдосконалення. Ми поділяємо дум-

ку, що відмова від централізованого розподілу посередницьких структур, розвиток недержавної 
роздрібної торгівлі продовольством, активізація міжрегіональних зв'язків всередині аграрного 

сектору, формування нових економічних умов ставить перед статистикою ряд завдань щодо 
вдосконалення діючої нині в Україні методології побудови продовольчих балансів [14].  

Крім цього, застосовувані коефіцієнти перерахунку окремих видів продовольства в основ-
ний вид сільськогосподарської продукції тривалий час не переглядалися, в них не знайшли ві-
дображення зміна номенклатури, складу продуктів харчування, технологічних процесів вироб-

ництва окремих видів продуктів харчування. При цьому у зв'язку з відмінностями в складі віт-
чизняних та імпортних продуктів харчування для конвертації тих та інших продуктів в основну 

продукцію мають бути розроблені різні коефіцієнти. 
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Зазначимо, що оцінка душового споживання елементів живлення на основі балансів продо-

вольчих ресурсів у вітчизняній практиці дотепер не проводилася. Це одна з найближчих перс-
пектив у роботі щодо удосконалення методології побудови продовольчих балансів та визна-
чення рівня споживання основних продуктів харчування. 

Пріоритетними напрямами вдосконалення існуючої на сьогодні методології побудови продово-

льчих балансів відповідно до міжнародних стандартів є: подальша робота по приведенню методо-
логії розрахунку рівня споживання на основі балансів продовольчих ресурсів у відповідність до 
міжнародних стандартів, в тому числі визначення рівня споживання в перерахунку на елементи 

харчування; перегляд коефіцієнтів перерахунку продуктів харчування в сільськогосподарську про-

дукцію з урахуванням зміни технології її виробництва; розширення діючої системи балансів продо-
вольчих ресурсів, в першу чергу, за рахунок балансів зерна за видами, тощо. 

Встановлено, що до 2015 р. Державна служба статистики України за напрямом діяльності 
«сільськогосподарська статистика» більшою мірою орієнтувалася на задоволення потреб широ-

кого кола споживачів статистичної інформації. Проте, Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015 схвалена Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», яка передбачає реа-
лізацію 62 реформ та програм розвитку держави [15]. Серед передбачених напрямів перспекти-

вного розвитку країни є здійснення реформи статистики. У кінці 2015 року Кабінет Міністрів 
України схвалив та запропонував Верховній Раді законопроект, що реформує Державну службу 

статистики України. Відповідальним за проведення реформи визначено Міністерство економі-
чного розвитку і торгівлі України. Затверджений проект передбачає скорочення штату Держав-
ної служби статистики на 20 % та поетапне зменшення кількості обов’язкових статистичних 

звітів, які подають українські підприємства [16]. 

Проте, результати реформування призвели до наступних, на нашу думку, негативних нас-
лідків: 

– скорочення кількості звітних форм та показників. Сама по собі ідея усунення дублювання 
та зменшення кількості звітних показників (форм) є раціональною. Водночас, до їх скорочення 
слід було б підходити виважено, здійснивши повномасштабний аналіз і дослідження ступеня 
застосування та затребуваності різними групами користувачів. Однак цього здійснено не було. 

У зв’язку з цим для користувачів інформації по напрямку «сільськогосподарська статистика» є 
недоступними обсяги реалізації сільськогосподарських підприємств та господарств населення у 
розрізі основних каналів реалізації, ефективність виробництва за основними видами продуктів 
середніх і великих господарств корпоративного сектору аграрної економіки, в тому числі в роз-
різі організаційно-правових форм господарювання тощо; 

– передача статистичної звітності на адміністрування іншим державним відомствам. Пропо-

зиція передачі ряду форм статистичної звітності на адміністрування до інших міністерств і ві-
домств викликає сумнів. Як відмічають фахівці в галузі статистики, на підготовку справжнього 

фахівця із статистики необхідно витратити багато років і значні кошти, які суспільство вже ви-

тратило, підготувавши потрібну кількість висококласних професіоналів. У разі передачі іншим 

органам виконавчої влади функцій збору та обробки статистичної інформації, ці професіонали 

будуть звільнені та в умовах скорочення чисельності апарату міністерств і відомств навряд чи 

знайдуть собі роботу. Міністерства і відомства будуть вимушені здійснювати підготовку стати-

стиків, витрачаючи на це значні кошти. Крім цього, ще більш значні суми мають бути витраче-
ні на придбання необхідного обладнання, програмного забезпечення тощо [17]; 

– якість та достовірність інформаційної бази, що узагальнюється державною статистикою. 

У руслі реформування статистики, передусім слід вести мову про удосконалення інформаційної 
бази, що узагальнюється державною статистикою. Нині проблемою інформаційного забезпе-
чення управління на галузевому та державному рівні є відірваність статистики і стандартів бух-

галтерського обліку. 
На нашу думку, зниження кількості та якості статистичних даних, що належало до сільсько-

го господарства і розвитку сільських районів, обумовлено рядом причин. Однією із очевидних є 
відсутність в державних статистичних установах на рівні країни необхідних фінансових мож-

ливостей. Так, за результатами проведеної у 2015 р. оцінки роботи ФАО, найбільш нагальною 

потребою національних статистичних систем є нарощування можливостей в області сільсько-

господарської статистики. Ця потреба характеризується в оцінці роботи ФАО як «знову виник-
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ла» [18–20]. Зниження уваги в національних системах управління сільським господарством, 

щодо збору та подання достовірної сільськогосподарської статистики, а також обсяги виділе-
них на зазначені цілі фінансових ресурсів, посилюється загальною відсутністю зацікавленості з 
боку фінансових донорів. 

Необхідність кількісного опису таких явищ як вплив сільськогосподарського виробництва 
на навколишнє середовище і вплив виробництва біопалива на ціни на продовольство, потребує 
розробки нових концептуальних основ, які далеко виходять за рамки традиційних тематичних 
областей сільськогосподарської статистики. Це ще одна причина, за якою подальше послаблен-

ня уваги до збирання статистичних даних навіть за цими традиційними напрямами абсолютно 
неприпустимо. 

Вважаємо, що відсутність необхідних можливостей у розвитку статистичного забезпечення 
функціонування агропродовольчого сектору економіки пов’язано із нестачею фінансових ресу-

рсів для збирання первинних даних. Дилема полягає в тому, що сільськогосподарська статисти-

ка часто знаходиться за межами національної статистичної системи: профільні міністерства та 
інші організації, що відповідають за такі сектори як земельні ресурси, водокористування, риба-
льство і лісове господарство, теж не встигають за попитом, що зростає на статистичну інфор-

мацію [21]. 

Узагальнюючи бачення науковців і власні дослідження щодо розвитку сільськогосподарсь-
кої статистики доцільно виділити декілька загальних проблем: обмеженість кадрових та інших 

можливостей у підрозділів, що відповідають за збір, обробку, аналіз і поширення статистики 

сільського господарства; відсутність належних технічних інструментів, статистичної методоло-

гії та апарату для проведення обстежень, необхідних для збору та обробки даних; недостатнє 
фінансування на формування достовірної сільськогосподарської статистики з регіонального та 
державного бюджетів; відсутність міжвідомчої координації, що призводить до нестачі джерел 
уніфікованих і узгоджених даних; відсутність достатніх можливостей для аналізу даних із ура-
хуванням державних потреб, що призводить до нераціонального використання ресурсів, тому 

що велика кількість первинної інформації не використовується за призначенням; складність 
використання зібраних даних за відсутності в достатній мірі її якості [22–24]. 

На наше переконання налагодження систематичної оцінки на основі використання системи 

однакових міжнародних критеріїв, дозволить провести детальну діагностику і аналіз поточних 

статистичних можливостей по кожній країні. Вона має охоплювати всі проблеми статистичної 
служби, в тому числі якість даних і відповідні організаційні та методологічні проблеми за пер-

шочерговими напрямами ведення статистичної роботи.  

Враховуючи негативні наслідки реформи сільськогосподарської статистики України та пот-
реби в більш деталізованій інформації про агропродовольчий сектор вітчизняної економіки, 

зокрема, необхідна державна підтримка для обґрунтованих альтернативних варіантів. З цією 

метою в складі Міністерства аграрної політики та продовольства України, варто було б створи-

ти спеціалізований аналітичний центр, який проводив би всебічний аналіз розвитку вітчизняно-

го аграрного сектору і розробляв оптимальні варіанти розширеного відтворення сільськогоспо-

дарського виробництва та розвитку сільських територій. 

Вважаємо, що нині доцільно створити аналітичний центр Міністерства аграрної політики та 
продовольства України з метою інтеграції всіх державних інформаційних ресурсів про агро-

промисловий комплекс країни, створення єдиної автоматизованої системи збору і аналізу даних 
про стан галузей та інфраструктури сільського господарства України, прогнозування розвитку 

агропродовольчих ринків (рис. 3). Ключовим завданням цього центру має стати створення від-

повідних інформаційно-аналітичних умов, які сприятимуть підвищенню конкурентоспромож-

ності аграрного сектору України на основі використання сучасних цифрових технологій. 

Аналітичний центр має агрегатувати інформацію про стан сільського господарства, як галу-

зі в розрізі областей, об’єднаних територіальних громад і навіть суб’єктів господарювання. Ба-
зи даних мають формувати інформацію про площі сільгоспугідь, ріллі, стан посівів сільського-

сподарських культур, поголів'я худоби і птиці, чисельності машинно-тракторного парку та еко-

номічні показники. Крім того, в системі мають бути відомості про імпорт та експорт сільсько-

господарської продукції та продовольства, використання коштів регіонального і державного 
бюджетів, які спрямовуються на розвиток аграрного сектору, тощо. 
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Рис. 3. Схема формування та функціонування аналітичного центру  
при Міністерстві аграрної політики і продовольства України. 

Джерело: узагальнено автором. 

 

Використання сучасних інформаційних систем дозволить проводити аналіз поточної ситуа-
ції на кожному етапі життєвого циклу продукції аграрного сектору в розрізі всіх громад та об-

ластей: сформовані робочі панелі з інформацією, яка оновлюється на регулярній основі, що ви-

користовується в роботі для прийняття оперативних рішень керівництвом профільного мініс-
терства в частині оцінки необхідності надання державної підтримки суб'єктам агробізнесу та 
окремих галузях сільського господарства залежно від ситуації, яка створилися на продовольчо-

му ринку, рівня світових і внутрішніх цін на основні види продукції, оцінки експортного поте-
нціалу галузей сільського господарства на підставі даних про експорт та імпорт продукції, оці-
нки продовольчих балансів [25].  

Вважаємо, що з метою нівелювання суб’єктивізму в статистичних спостереженнях доцільно 
проводити два види структурних обстежень сільськогосподарських виробників: базове обсте-
ження (повномасштабний сільськогосподарський перепис) кожні 10 років; кілька проміжних 
обстежень вибіркового характеру. 

Дані базових обстежень включають три географічні рівні: країна, регіони і райони; водно-

час як дані для проміжних обстежень доступні тільки для двох рівнів: країна і регіони. 

В ЄС регулярно проводяться сільськогосподарські переписи (один раз в десять років) 
і структурні дослідження сільського господарства (один раз на три роки), що здійснюються в період 

між переписами. Крім цього, проводяться дослідження тваринництва (два рази на рік), обстеження 
рослинництва (щорічно), дослідження виноградників (один раз в десять років) і садів (один раз в 
п'ять років). Зазначена система спостережень доповнюється проведенням досліджень по молочних 

продуктах (щомісяця і щороку) і забою тварин (щомісяця) [26]. 

Однією з особливостей сільськогосподарського перепису є те, що збір даних здійснюється 
на рівні окремих господарств, тоді як поточна статистика формується на основі звітів, поданих 

сільськогосподарськими підприємствами, і даних погосподарського обліку. Зведені дані, отри-

мані на основі статистичної звітності та вибіркових спостережень, не відрізняються якістю, в 
зв'язку з тим, що така інформація, найчастіше, не задовольняє вимоги повноти охоплення, акту-

альності та узгодженості [27]. В зв’язку з цим проведення сільськогосподарського перепису є 
необхідною умовою забезпечення об'єктивності даних. Тільки на основі перепису можливі уто-

чнення генеральних сукупностей сільськогосподарських виробників і формування нових вибір-

кових сукупностей. Інша перевага сільськогосподарського перепису перед поточною статисти-
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кою складається в більш широкому діапазоні зібраних даних. Дані поточної звітності форму-
ються на регіональному рівні. Інформація під час сільськогосподарського перепису збирається і 
обробляється на рівні. 

Вважаємо, що основними цілями сільськогосподарського перепису мають бути: отримання 
деталізованої інформації про реальний стан сільського господарства як в цілому по країні, так і 
за певною сукупністю сільськогосподарських виробників й за адміністративно-територіальни-

ми регіонами, для прогнозування розвитку аграрного сектору економіки та розробки соціально-

економічної політики, спрямованої на підвищення ефективності його виробництва, конкурен-

тоспроможності продукції і залучення інвестицій; актуалізація генеральної сукупності суб'єктів 
господарювання для проведення різного роду вибіркових обстежень; отримання співвідношень 
між різними категоріями сільгоспвиробників і їх економічними характеристиками для забезпе-
чення даними при розробці методології дорозрахунків по низці статистичних показників в пе-
ріод між сільськогосподарськими переписами. 

Висновки. Вважаємо за необхідне удосконалення процесу збирання даних в аспекті надан-

ня більшої доступності даних, підвищенні якості складання статистичних звітів, які б чітко по-

давали методологію дослідження та забезпечення індикаторів якості для формування цілісної 
національної системи офіційної статистики. Як свідчать результати досліджень позитивну 

роль здійснюють агрохолдинги та інші агропромислові об'єднання у вирішенні низки економі-
чних і соціальних проблем сільських територій, де зосереджені їх виробничі потужності, однак 
вони не є об'єктами статистичного вивчення. Тому на нашу думку, нині доцільно розробити 

нормативно-правове регулювання діяльності агрохолдингів та інших об'єднань і організації їх-

нього статистичного дослідження для проведення аналізу діяльності всіх учасників агропроми-

слового об'єднання як юридичних осіб на основі розгляду представленої ними в Державну слу-

жбу статистики України консолідованої бухгалтерської звітності. 
Враховуючи негативні наслідки реформи сільськогосподарської статистики України та 

потреби у більш деталізованій інформації про вітчизняний агропродовольчий сектор, вва-
жаємо, за необхідність створення аналітичного центру при Міністерстві аграрної політики 

та продовольства України. Переконані, що функціонування аналітичного центру як робочо-

го органу управління сприятиме підвищенню прозорості та доступності галузевої інформа-
ції, посиленню тісноти взаємодії профільного міністерства, регіональних органів управлін-

ня аграрним сектором, галузевих спілок, сільськогосподарських підприємств, кооперативів, 
створить можливість для прийняття раціональних державних рішень на основі достовірної 
та обґрунтованої інформації. Таким чином, формування сучасної інформаційно-аналітичної 
та програмно-технічної систем підтримки управлінських рішень надасть можливість орга-
нам державної влади повно і оперативно аналізувати та оцінювати стан вітчизняного аграр-

ного сектору економіки. 
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Особенности информационно-аналитического обеспечения анализа агропродовольственного рынка 
Артимонова И.В.  
В статье отражен процесc осуществления статистических наблюдений в сельскохозяйственной статистике Ук-

раины. При анализе статистической отчетности выделены перечень недостатков в объективности отражения транс-
формационных изменений в отечественном аграрном секторе экономики. В процессе исследования выявлено, что 

агрохолдинги и другие агропромышленные объединения не являются объектами статистического изучения, однако 

их деятельность играет важную роль в сельскохозяйственном производстве. Считаем необходимым разработать но-

рмативно-правовое регулирование деятельности всех участников агропромышленного объединения для проведения 
анализа их деятельности как юридических лиц на основе рассмотрения представленной ими в Государственной слу-
жбе статистики Украины консолидированной бухгалтерской отчетности. Сформировано приоритетные направлени-

ями совершенствования действующей методологии построения продовольственных балансов в соответствии с меж-

дународными стандартами. Отмечено о необходимости создания аналитического центра при Министерстве аграрной 

политики и продовольствия Украины, который обеспечит интеграцию всех государственных информационных ресу-
рсов об агропромышленном комплексе страны, создание единой автоматизированной системы сбора и детального 

анализа данных о состоянии отечественного аграрного сектора и инфраструктуры сельского хозяйства, прогнозиро-

вания развития агропродовольственного рынка. 
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, агропромышленные объединения, инфраструктура, продук-

товые балансы, статистическая отчетность, перепись, добавленная стоимость, информационная база данных, анали-

тический центр. 
 

Features of information and analytical supply of analysis of agricultural market 
Аrtimonova І.  
The article covers the process of statistical observation in agricultural statistics of Ukraine. It is established that the sta-

tistical data are based on the reporting of agricultural enterprises and is the basis for the compilation of 19 statistical forms, 
namely 9 year, 1 semester, 2 quarter, 7 months. 

It has been found that product balances are calculated for the most important products annually, quarterly and monthly at 
the country level. Balances in terms of agricultural enterprises and households are in the regions. In product balances, an 
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assessment is made of output, intermediate consumption and value added. Different methods have been formed on the basis 
of calculations of the basic statistical indicators of production of crop and livestock production. 

In the analysis of statistical reporting, a list of shortcomings in the objectivity of the reflection of transformational 

changes in the domestic agricultural sector of Ukraine is distinguished. When conducting the All-Ukrainian Agricultural 

Census, it is necessary to allocate from the whole set of farms of the corporate sector of the agrarian economy a group of 

subsidiaries with the use of an expanded system of indicators that will allow them to assess the state of their resource 

potential and development prospects, to conduct a comparative analysis with other subjects of agribusiness that are not part 

of agroholdings and other agro-industrial associations. 

In the course of the research it was discovered that agroholdings and other agro-industrial associations are not subject to 

statistical study, but their activity plays an important role in agricultural production. We consider it necessary to develop the 

legal regulation of the activities of all members of the agroindustrial association for the analysis of their activities as legal 

entities on the basis of consideration of consolidated financial statements submitted by them to the State Statistics Service of 

Ukraine. 

It has been established that the agricultural census is an indispensable element of agrarian statistics, since it is not possi-

ble to obtain the most complete and detailed information on the current state and prospects of the development of agricultural 

business entities, the availability and use of their resource potential without end to end, which will eventually allow them to 

form an effective agrarian and food policy. 

The study found that the structural indicators of gross output and gross value added of agriculture is affected by the fact 

that the level of current prices used in calculations of household products by 30-40% higher than the price level for similar 

products of "non-financial corporations" of agricultural purpose . At the same time, differences in current prices in the re-

gions of Ukraine also lead to inequality of physical volumes of production and value added; therefore, it is necessary to im-

prove the work of the national accounting system for the formation of common comparable prices for agricultural products 

and to evaluate the volumes of production and value added on the basis of special calculations. 

We believe that in order to avoid problems arising when calculating cross-sectoral comparative analysis, it is necessary 

to improve the informational and methodological support of dynamic characteristics of gross value added in comparative 

prices. 

The priority directions of improvement of the current methodology of food balance production in accordance with inter-

national standards have been formed, namely: further work on the methodology of calculating the level of consumption based 

on the balance of food resources in accordance with international standards, including determining the level of consumption 

in terms of nutrition elements; revision of the coefficients of conversion of food products into agricultural products, taking 

into account changes in the technology of its production; Expansion of the existing system of balance of food resources, etc. 

We believe that the lack of necessary opportunities in the development of statistical support for the functioning of the 

agro-food sector of the economy is due to the lack of financial resources for the collection of primary data. 

The main reasons for the weakness of the development of agricultural statistics are established. We believe that it is nec-

essary to establish a systematic assessment based on the use of the system of identical international criteria, which would help 

to carry out a detailed diagnosis and analysis of current statistical opportunities for each country. 

We have proposed the need to create an analytical center under the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, 

which will ensure the integration of all state information resources about the country's agroindustrial complex, the creation of 

a single automated system for collecting and detailed analysis of data on the state of the domestic agricultural sector and agri-

cultural infrastructure, forecasting the development of agricultural markets. 

Key words: agro-industrial associations, infrastructure, food balance, added value, information database, analytical 

center. 
 

Надійшла 30.10.2018 р. 
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БІЗНЕС-АНАЛІЗ ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ  
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Встановлено, що в сучасному світі неможливо уявити розвиток економіки окремих країн, галузей, компаній, пі-

дприємств без використання результатів бізнес-аналізу та швидкого впровадження їх в реальні проекти. Використо-

вувати аналітичні розрахунки стає все більш необхідним як в звичайній класичній економіці, так і тій, що приходить 
їй на заміну – цифровій, особлива увага приділяється бізнесу – рушійній силі економіки всього суспільства. 

Доведено, що однією з переваг цифрової економіки є легкість та доступність отримання інформації для прове-
дення своїх досліджень, що в свою чергу є і суттєвим недоліком: опрацювати великі масиви вихідної інформації з 
кожним наступним періодом стає все проблематичніше. 

Виходячи з наведеної автором моделі бізнес-аналітики підприємства, видно, що забезпечення інформацією та 
потреба в ній має різновекторну направленість: топ-менеджери та інформаційні менеджери займаються розробкою 

бізнес-стратегії, її формуванням, реалізацією бізнес-процесів, ETL-розробники, спеціалісти по базах даних – зібран-

ням даних, перетворенням їх в доступну та придатну до використання форму, ІТ-спеціалісти – побудовою джерел 

даних та ІТ-інфраструктури, то завданням аналітиків є безпосередньо аналітична діяльність, в результаті якої ство-

рюються інформація та знання, що об’єднують бізнес-орієнтоване та технічно-орієнтоване середовища. 
Цифровізація економіки передбачає використання в бізнес-аналізі Business intelligence  – комп’ютерних методів 

та інструментів (вони використовуються організаціями для переведення трансакцизної ділової інформації в таку 

форму, яку б могла читати людина, водночас вона використовується і бізнес-аналізом), а також засобів для роботи з 
масивами обробленої інформації. 

Впровадження всіх перерахованих заходів у бізнес-середовище потребує відповідного забезпечення кадрами зі спеці-
альним рівнем знань, з високим рівнем «креативності», аналітичним мисленням тощо. Вступаючи в еру глобальної еконо-
міки, міжнародний бізнес отримує проблеми, притаманні всім його сферам, але в першу чергу, це стосується підготовки 

висококваліфікованих кадрів, яких в багатьох галузях катастрофічно не вистачає, а в деяких нема зовсім. 

Отже, в сучасних економічних реаліях ми є свідками переходу класичної економіки в новий її різновид – цифро-

ву, основними проявами якої є інформатизація, глобалізація, використання ІТ-технологій, тощо. Це приводить до 

того, що проведення аналізу економічних та бізнес-процесів з використанням досягнень сучасних знань дасть змогу 

як підвищити ефективність господарських процесів, так і вивести економіку на якісно новий науковий рівень; варто 

зауважити, що підготовка висококваліфікованих кадрів для бізнес-аналізу є одним з першочергових завдань сучас-
них вищих наукових закладів, якими є і галузеві університети. 

Ключові слова: бізнес-аналіз, бізнес-технології, цифрова економіка, реалізація бізнес-проекту, підготовка кадрів. 
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Постановка проблеми. В сучасному світі неможливо уявити розвиток економіки окремих 
країн, галузей, компаній, підприємств без використання результатів бізнес-аналізу та швидкого 

впровадження їх в реальні проекти. Аналіз на сьогодні уже не є прерогативою бізнес-еліти або 
керівника, а стає щоденною роботою компаній різних рівнів та різних їх структурних підрозді-
лів. Використовувати аналітичні розрахунки стає все більш необхідним як в звичайній класич-

ній економіці, так і тій, що приходить їй на заміну – цифровій, особлива увага приділяється біз-
несу – рушійній силі економіки всього суспільства. Виникає в цих умовах термінова потреба в 
збільшенні кількості підготовлених висококваліфікованих кадрів, що могли б проводити такі 
дослідження, особливо в галузях, де бізнес-аналіз лише починає набувати широкого застосу-
вання, наприклад, в аграрній економіці. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення нових напрямів розвитку біз-

нес-аналізу в сучасній економічній літературі приділяється багато уваги в наукових працях 

В. В. Апалькової, М. П. Войнаренка, О. П. Грібініченка [1], Г. Т. Карчевої, В. Фіщук, З. М. Яремко 
[3] та інших. Проте недостатньою мірою висвітлені питання щодо особливостей вивчення бізнес-
аналізу як складової цифрової економіки та забезпечення цього напряму кваліфікованими кадрами, 

тому ми і окреслили цей напрям дослідження. 
Впровадження в провідних галузях світової економіки бізнес-аналізу, особливо в сферах фінан-

сування, аудиту, міжнародної співпраці тощо вивчається вченими-економістами багато десятиліть, 
але зміни в глобалізаційній економіці, швидкий розвиток Інтернету, інформатизації, ІТ-технологій, 

бізнес-процесів призводить до виникнення нових викликів перед вченими, які треба вирішувати 

якнайшвидше. Класики економічної науки в свій час ставили та вивчали деякі із зазначених питань, 

–––––––––––– 
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проте зміни в новітній економіці призводять до перегляду постулатів класичної економіки, яка 
швидко трансформується в новий свій різновид – цифрову. На сьогодні питання проведення бізнес-
аналізу в умовах швидкого розвитку цифрової економіки вивчені недостатньо глибоко, тому саме 
цю частину невирішеної проблеми ми визначили як пріоритетну для вивчення. 
Метою статті є вивчення теоретичних питань застосування бізнес-аналізу в умовах транс-

формації економіки в цифрову. 

Матеріал і методика дослідження. У процесі дослідження використано набір спеціальних 
методів економічних досліджень. За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема прийо-

мів аналогії і порівняння, індукції та дедукції сформульовано висновки. Метод теоретичного 

узагальнення використовувався при здійсненні критичного аналізу результатів досліджень віт-
чизняних і зарубіжних учених стосовно обґрунтування чинників, які впливають на розвиток 

цифрової економіки. 
Основні результати дослідження. Перехід світової економіки до нового етапу свого розвитку 

супроводжується новими формами економічної дійсності, яку ми в першу чергу пов’язуємо з по-

няттями цифрової економіки. Цифрова економіка на сьогодні не сформована в класичному розу-
мінні науки, вона має безліч неточностей, невідповідностей та інших невивчених питань, що при-

таманні саме цьому етапу її розвиту; багато постулатів, що слугуватимуть  основою нової науки ще 
не обґрунтовані та не доведені вченими, але така наука існує, вона намагається виконувати свої фу-
нкції та швидко розвиватися і адаптуватися в сучасну економічну структуру. 

Однією з переваг цифрової економіки є легкість та доступність отримання інформації для 
проведення своїх досліджень, що в свою чергу є і суттєвим недоліком: опрацювати великі ма-
сиви вихідної інформації з кожним наступним періодом стає все проблематичніше. Глобаліза-
ція економіки також є невідворотнім процесом, що, з однієї сторони, сприяє покращенню еко-

номічних відносин в світі між різними господарюючими суб’єктами, з іншої – великі масиви 

інформації необхідно обробляти швидко, якісно, з отриманням конкретних результатів [1]. Все 
це сприяє розвитку нових форм бізнес-аналітики – (класичне визначення: процес аналізу інфо-

рмації для прийняття бізнесових рішень; вона включає у себе методи збору і обробки інформа-
ції, оцінку ризиків, моделювання і прогнозування за допомогою інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій), адже обробка великих масивів даних не може вміщуватися в одному дослі-
дженні, для цього існують аналітичні бізнес-центри, основним завданням котрих і є проводити 

збір інформації, опрацювання її та розробка на перспективу планів, проектів тощо. 

Поява на глобальному ринку бізнес-аналітики, як нового перспективного напряму розвитку 
економіки в свій час відіграла надзвичайну роль в становленні її як окремої науки [2]. Як відомо, 
метою будь-якої науки є пізнання законів природи та суспільства і отримання корисних для нього 
(суспільства) результатів. Бізнес-аналіз покликаний вирішувати для економіки декілька завдань: 

- автоматизація управління інформацією на підприємстві (інтелектуальна бізнес-аналітика); 
- аналіз великих обсягів даних в світі, що мають великі потенційні можливості отримання 

інформації; 
- створення дослідницьких та консалтингових компаній для бізнес-користувачів такою ін-

формацією; 

- створення програмного забезпечення для допомоги управлінцям в збереженні та аналізі як 
фактичних даних, так і результатів проведеного аналізу тощо [3]. 

Цілком погоджуємося з думкою Яремко З. М. [4], яка стверджує, що при роботі з аналітикою 

недостатньо просто мати інформаційні технології, а важливо ідентифікувати, які бізнес-процеси 

необхідно підтримувати через інформаційну систему, а також визначити, яким чином створюється 
додана вартість на підприємстві, що дає змоги стверджувати: бізнес-аналітика – це комбінація ін-

формаційних технологій, людських компетенцій та організаційних процесів. Виходячи з наведеної 
автором моделі бізнес-аналітики підприємства, видно, що забезпечення інформацією та потреба в 
ній має різновекторну направленість: топ-менеджери та інформаційні менеджери займаються роз-
робкою бізнес-стратегії, її формуванням, реалізацією бізнес-процесів, ETL-розробники, спеціалісти 

по базах даних – зібранням даних, перетворенням їх в доступну та придатну до використання фор-
му, ІТ-спеціалісти – побудовою джерел даних та ІТ-інфраструктури, то завданням аналітиків є без-
посередньо аналітична діяльність, в результаті якої створюються інформація та знання, що 
об’єднують бізнес-орієнтоване та технічно-орієнтоване середовища. 
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Кількість інформації в світі невпинно збільшується, причому темпи такого збільшення є дуже 
високими [5]. Її можна об’єднати в дві групи: інформація, що отримується корпоративними інфор-
маційними системами та неструктуровані дані з різних джерел (не враховуючи даних із соціальних 

мереж, «хмарних» додатків). Ці дані можливо використовувати для аналізу та прийняття управлін-

ських рішень. Цифровізація економіки передбачає використання в бізнес-аналізі Business 

intelligence (в скороченому вигляді прийнято BI) – комп’ютерних методів та інструментів (вони ви-

користовуються організаціями для переведення трансакцизної ділової інформації в таку форму, 
яку б могла читати людина, водночас вона використовується і бізнес-аналізом), а також засобів для 
роботи з масивами обробленої інформації [6]. Використання системи BI для організацій та підпри-

ємств є вигідним в тому, що вона збирає дані з усіх джерел, якими володіє організація, і надає кері-
вникові головну інформацію, упорядковану, структуровану й найголовніше – співвіднесену з ці-
льовими показниками підприємства. Водночас вона дозволяє спуститися донизу від незадовільного 
показника через його складові до даних більш низького рівня, аж до первинних документів. У ре-
зультаті керівник у максимально наглядній формі бачить поточний стан бізнесу. Якщо ж має місце 
відхилення від нормативу чи іншого показника, ВІ-система сигналізує про це користувачу й надає 
можливість негайно встановити причину такого відхилення й оперативно розробити заходи, спря-
мовані на його усунення [7]. Також для аналізу зростаючої кількості інформації широко використо-

вуються ВІ-платформи та ВІ-додатки, які вже зараз є доступними для споживачів, що проводять 
бізнес-аналіз і є очевидним, що розвиток ринку ВІ-платформ як в Україні, так і в усьому світі буде й 

надалі швидко розвиватися. 
Все це наводить на висновок, що впровадження всіх перерахованих заходів у бізнес-

середовище потребує відповідного забезпечення кадрами зі спеціальним рівнем знань, з висо-

ким рівнем «креативності», аналітичним мисленням тощо. Вступаючи в еру глобальної еконо-

міки, міжнародний бізнес отримує проблеми, притаманні всім його сферам, але в першу чергу, 
це стосується підготовки висококваліфікованих кадрів, яких в багатьох галузях катастрофічно 
не вистачає, а в деяких нема зовсім. 

Зі своїм стрімким розвитком світова економіка отримує нові специфічні категорії: напри-
клад, інформація – це новий вид товару, унікальний нематеріальний актив, але використання 
його супроводжується і специфічними проявами. Виходячи з цього, аналіз інформації перетво-
рюється в абсолютно новий креативний вид управлінської діяльності, який, в свою чергу, тісно 
пов’язаний з бізнес-процесами (системою управління якістю, маркетингом, інвестуванням, 
управлінням персоналом, менеджментом в галузі виробництва та фінансів). Щоб навчитися 
управляти такими обсягами інформації в світовій економіці давно існують фахівці з бізнес-
аналітики. Найпершими вони з’явилися в банківській сфері, консалтингових фірмах, фінансо-
вих корпораціях, холдингах, аудиті, нині таких спеціалістів запрошують в усі сфери діяльності, 
в тому числі у вертикально інтегровані аграрні підприємства, державні структури тощо [8].  

В університетах України на факультетах економічного спрямування готують спеціалістів зі 
спеціалізації «бізнес-аналіз», проте їх недостатньо для ринку праці, що розширюється в цьому 
напрямі, а також їх майже не готують для галузевих напрямів, яким є, наприклад, аграрний ри-
нок. Цей ринок є не тільки одним з бюджетоутворювальних на сьогодні, а й має свої специфічні 
умови ведення бізнесу, тому підготовка таких спеціалістів є нагальною потребою і спиятиме 
більш ефективному виробництву в цій галузі. 
Висновки. В сучасних економічних реаліях ми є свідками переходу класичної економіки в 

новий її різновид – цифрову, основними проявами якої є інформатизація, глобалізація, викори-
стання ІТ-технологій, тощо. Це приводить до того, що проведення аналізу економічних та біз-
нес-процесів з використанням досягнень сучасних знань дасть змогу як підвищити ефектив-
ність господарських процесів, так і вивести економіку на якісно новий науковий рівень; варто 
зауважити, що підготовка висококваліфікованих кадрів для бізнес-аналізу є одним з першочер-
гових завдань сучасних вищих наукових закладів, якими є і галузеві університети. 
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Бизнес-анализ как базис развития цифровой экономики 
Коляденко С.В., Ушкаленко И.М. 
Установлено, что в современном мире невозможно представить развитие экономики отдельных стран, отраслей, 

компаний, предприятий без использования результатов бизнес-анализа и быстрого внедрения их в реальные проек-
ты. Использовать аналитические расчеты становится все более необходимым как в обычной классической экономи-

ке, так и той, что приходит ей на замену – цифровой, особое внимание уделяется бизнеса – движущей силе экономи-
ки всего общества. 

Доказано, что одним из преимуществ цифровой экономики является легкость и доступность получения инфор-
мации для проведения своих исследований, что в свою очередь является и существенным недостатком: обработать 
большие массивы исходной информации с каждым последующим периодом становится все проблематичнее. 

Исходя из приведенной автором модели бизнес-аналитики предприятия, видно, что обеспечение информацией и 
потребность в ней имеет разновекторную направленность: топ-менеджеры и информационные менеджеры занима-
ются разработкой бизнес-стратегии, ее формированием, реализацией бизнес-процессов, ETL-разработчики, специа-
листы по базам данных – собранием данных, превращением их в доступную и подходящую к использованию форму, 
ИТ-специалисты – построением источников данных и ИТ-инфраструктуры, то задачей аналитиков является непо-
средственно аналитическая деятельность, в результате которой создаются информация и знания, объединяющие 
бизнес-ориентированное и технико-ориентированное среды. 

Цифровизация экономики предполагает использование в бизнес-анализе Business intelligence – компьютерных 
методов и инструментов (они используются организациями для перевода трансакцизной деловой информации в та-
кую форму, которую может читать человек, в то время она используется и бизнес-анализом), а также средств для 
работы с массивами обработанной информации. 

Внедрение всех перечисленных мероприятий в бизнес-среду требует соответствующего обеспечения кадрами со 
специальным уровнем знаний, с высоким уровнем «креативности», аналитическим мышлением и тому подобное. 
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Вступая в эру глобальной экономики, международный бизнес получает проблемы, присущие всем его сферам, но в 
первую очередь, это касается подготовки высококвалифицированных кадров, которые во многих отраслях катастро-

фически не хватает, а в некоторых нет совсем. 
Следовательно, в современных экономических реалиях мы являемся свидетелями перехода классической эко-

номики в новый вид – цифровую, основными проявлениями которой являются информатизация, глобализация, ис-
пользование ИТ-технологий, и тому подобное. Это приводит к тому, что проведение анализа экономических и биз-
нес-процессов с использованием достижений современных знаний позволит как повысить эффективность хозяй-
ственных процессов, так и вывести экономику на качественно новый научный уровень; стоит заметить, что подго-
товка высококвалифицированных кадров для бизнес-анализа является одной из первоочередных задач современных 

высших научных заведений, каковы и отраслевые институты. 
Ключевые слова: бизнес-анализ, бизнес-технологии, цифровая экономика, реализация бизнес-проекта, подго-

товка кадров. 
 

Business analysis as a basis of development of the digital economy 
Koliadenko S., Ushkalenko I. 
It has been established that in the modern world it is impossible to imagine the development of the economy of individual coun-

tries, industries, companies, enterprises without using the results of business analysis and their rapid implementation in real projects. 

Using analytical calculations is becoming increasingly necessary both in a conventional classical economy and the one that comes to 

replace it - digital, with special attention being paid to business - the driving force of the economy of the whole society. 

It has been proven that one of the advantages of the digital economy is the ease and availability of obtaining information 
for conducting its own research, which in turn is also a significant drawback: it becomes more and more problematic to pro-

cess large amounts of source information with each subsequent period. 
Based on the company's business intelligence model cited by the author, it can be seen that providing information and 

the need for it has a multidirectional focus: top managers and information managers are involved in developing a business 
strategy, its formation, implementation of business processes, ETL developers, database experts. data — by collecting data, 
turning it into an accessible and usable form; IT professionals — building data sources and IT infrastructure, then the ana-

lyst’s task is to directly analyze In general, as a result, information and knowledge are created that unites a business-oriented 
and technical-oriented environment. 

The digitization of the economy involves the use of business methods in business intelligence - computer methods and 
tools (they are used by organizations to translate business transactional information into a form that people could read, while 

it was used by business analysis), as well as tools to work with arrays of processed information. 
The introduction of all these activities in the business environment requires appropriate staffing with a special level of 

knowledge, with a high level of "creativity", analytical thinking and the like. Entering the era of the global economy, interna-
tional business receives problems inherent in all its spheres, but first of all, it concerns the training of highly qualified per-
sonnel, which in many industries are sorely lacking, and in some not at all. 

Consequently, in today's economic realities, we are witnessing the transition of the classical economy to a new kind - 

digital, the main manifestations of which are informatization, globalization, the use of IT technologies, and the like. This 

leads to the fact that the analysis of economic and business processes using the achievements of modern knowledge will al-

low both improving the efficiency of business processes and bringing the economy to a qualitatively new scientific level; It is 

worth noting that the preparation of highly qualified personnel for business analysis is one of the priorities of modern higher 

scientific institutions, and industry institutions. 

Keywords: business analysis, business technology, digital economy, implementation of a business project, training. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ЗЕМЛІ 
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У статті проведено оцінку сучасного стану земельного фонду України у світлі проведених трансформаційних 

процесів власності. Зазначається, що значна частка приватних землеволодінь свідчить про достатньо сформовану 

пропозицію на потенційному ринку землі. Окреслено загальні результати соціологічних досліджень, за підсумками 

яких визначено позицію населення стосовно продажу земель сільськогосподарського призначення. 
Резюмовано ключові тезиси світових тенденцій інституційних умов функціонування земельного ринку у провід-

них країнах ЄС, на основі чого запропоновано концептуальні засади запровадження ринку сільськогосподарських 

земель в Україні та спрогнозовано основні очікувані результати від запровадження регульованого ринкового обігу 
сільськогосподарських земель. 
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Постановка проблеми. Процес переорієнтації економіки України до глобальних тенденцій 

ринкової економіки зумовив необхідність трансформаційних перетворень соціально-

економічного устрою. Найбільш суттєвих змін зазнав аграрний сектор в напрямку провадження 
земельної реформи, яка торкнулася найціннішого для селян ресурсу – землі сільськогосподар-

ського призначення. Протягом всієї історії, право власності на землю часто було гострим і по-

літично спірним питанням, оскільки саме земля є частиною культури нації і як на національно-

му, так і на індивідуальному рівні люди готові боротися за її захист. В ході провадження земе-
льної реформи отримано парадигмальні зрушення у напрямку організації земельних відносин 

ринкового спрямування. Результатами таких трансформаційних процесів стала диференціація 
форм власності на землю та багатосуб’єктність агровиробництва. Земельна реформа провади-

лась у світлі того, що земля, на відміну від інших ресурсів, має ряд унікальних властивостей, 

котрі обумовлюють ключові фундаментальні напрями, у які має бути спрямовано вектор нау-

кового обґрунтування концептуальних засад організації ринку сільськогосподарських земель, а 
саме: раціоналізацію землекористування, соціальну справедливість та екологічну відповідаль-
ність. При цьому, сучасні ринкові умови господарювання вимагають спрямування погляду нау-

кової спільноти у напрямку розробки інноваційної системи забезпечення переходу прав влас-
ності на основний ресурс аграрного виробництва – землі сільськогосподарського призначення. 
Дана система має бути покликана гармонізувати інтереси землевласників та бажання і потреби 

землекористувачів у сфері ринкового обігу землі із формалізованими інституційними умовами 

створеними державою. Урядом повинна бути укомплектована повноцінна нормативно-правова 
база, котра формалізує найкращі способи досягнення оптимальної форми землекористування – 

діяльність вільних ринкових сил.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Земельна реформа, яка триває вже чверть сто-

ліття, спонукає українську аграрну наукову спільноту до різнобічного вивчення питань щодо 
запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Цей напрям нау-
кових досліджень знайшов своє відображення у працях А. С. Даниленка [2], Т. О. Зінчука [4], 
О. В. Ходаківської [10], Д. С. Добряка [3], О. М. Шпичака [12], І. В. Юрченка [13], М. П. Мар-
тинюка [8], І. В. Зубара [5–6] та ін. Зважаючи на значний науковий доробок українських учених 
та їх внесок у дослідження проблем ринку сільськогосподарських земель, питання регулювання 
ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в європейських країнах залиша-
ється недостатньо вивченим та потребує поглиблених наукових досліджень. 
Метою роботи було висвітлення результатів досліджень з питань соціально-економічних 

передумов та концептуальних рішень у запровадженні процесу ринкового обігу земель сільсь-
когосподарського призначення в Україні. 
Матеріал і методика дослідження. Матеріалом дослідження є доробки вітчизняних науковців, 

а також дослідження іноземних вчених з питань регулювання ринкового обігу земель сільськогос-

–––––––––––– 
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подарського призначення. Для реалізації досягнення поставленої мети використовували наступні 
методи та прийоми: вибірковий, порівняльний, абстрактно-логічний, графічний та ін. 

Основні результати дослідження. Із другої половини 2000-х років українська наука пере-
бувала в активному пошуку шляхів вирішення низки болючих та взаємопов’язаних проблем. Це 
стало можливим на основі, з одного боку, об’єктивного оцінювання ситуації, що склалася в 
сільському секторі українського суспільства, а з другого, – обґрунтування з урахуванням тоді-
шніх реалій концептуальних засад збалансованого та взаємодоповнюючого аграрного й сільсь-
кого розвитку, а також розроблення практичних пропозицій, реалізація яких можлива за умови 

наявності відповідних ефективних механізмів та інструментів [2]. 

Оцінку перспектив розвитку земельного ринку в Україні варто розпочати зі статистичної оцінки 

даного активу. Згідно з даними Держгеокадастру [9] в Україні наявно 41,5 млн га сільськогосподар-
ських угідь, з яких 32,5 млн га (78 %) ріллі. Результатом проведеної земельної реформи, станом на 
2018 рік, стала кардинальна зміна структури земельного фонду за формами власності від існуючої 
за часів радянського союзу, а саме: близько 75 % зайняли землі приватної форми власності, і лише 
24 % – державної, якщо на початку 1990 р. весь земельний фонд України перебував у державній 

власності [4], окрім цього 0,07 % – комунальна. Цікавим фактом є те, що формально колективна 
власність на землю була ліквідована, однак де-факто вона все ж існує та ці землі обліковуються в 
кількості, що займає 0,04 %, або близько 130 тис. га. Площа ріллі у приватній власності становить 
85 %. За результатами розпаювання земельних масивів колишніх колгоспів (27,5 млн га) власника-
ми земельних часток (паїв) стали близько 7 млн громадян із середнім розміром земельного паю в 
4 га. З числа нових землевласників 60 % передали свої землі в оренду, а 17 % – обробляють самос-
тійно. За підсумками проведених реформацій, поряд зі змінами у формах землеволодіння, змінили-

ся і форми господарювання. Зокрема, у користуванні сільськогосподарських підприємств частка 
земельного фонду на рівні 39 % угідь та 47 % ріллі; фермерських господарств – 11 і 13 % відповід-

но, а у власності особистих селянських господарств – 38 і 36 % [9]. Зауважимо, що форми господа-
рювання індивідуального типу, популярні у Європі, набувають розвитку і в Україні. Цей факт про-

являється у поступовому зростанні площ фермерських господарств, які відносно 2000 року зросли у 
чотири рази, до 4,4 млн га, а площа особистих селянських господарств – у 2,5 рази. Також це підт-
верджують результати соціологічних досліджень А. М. Шатохіна та М. А. Вуйченка серед селян-

землевласників: третина респондентів ведуть господарство лише на присадибній ділянці, а кожен 

шостий господарює на приватизованій землі та присадибній ділянці. Кожен четвертий здає прива-
тизовану землю в оренду, не маючи можливості або бажання її обробляти, а серед всіх опитаних 

кожен двадцятий бажає її продати [12]. Тому вважаємо, що переважну більшість перерахованих 
землевласників можна віднести до потенційних продавців на ринку, оскільки значна частка приват-
них землеволодінь говорить про достатньо сформовану пропозицію на потенційному ринку землі, 
стосовно перспектив якого в українському соціумі активно дискутують. Важливим аспектом у да-
ному випадку є позиція самих селян до купівлі-продажу землі, тому невід’ємним аспектом науко-
вих досліджень є проведення соціологічних опитувань. Проаналізуємо та узагальнимо результати 

анкетних опитувань, проведених вченими [5], [7], [12] у різних регіонах України (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Ставлення землевласників до запровадження купівлі-продажу земель 
 сільськогосподарського призначення. 

Джерело: узагальнено автором за даними [2, 5, 7, 12]. 

 

Отже, більше половини опитаних побоюються відкриття ринку земель та негативно оцінюють 
таку перспективу. Позитивно ставляться до торгівлі землею та готові її продати 32,8 % опитаних, а 
11,6 % респондентів не мають чіткої позиції по даному питанню. Що стосується найбільш чутливої 
ланки суб’єктного складу агровиробників – фермерських господарств, згідно з проведеним анкет-
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ним дослідженням Р.Я. Корінця [7], найбільшою загрозою для себе фермери вважають корумпова-
ність та олігархізацію системи влади. Близько половини анкетованих підприємців переконані, що 
після відміни мораторію, землю скуплять олігархи та «латифундисти» через підставних осіб. Окрім 

цього, фермери зазначають, що не зможуть з ними конкурувати на рівних фінансових і правових 

умовах. Ці проблеми варто розглядати не стільки у світлі проведення самих реформ, скільки у став-
ленні влади до самого класу малого і середнього бізнесу в сільському господарстві. Недосконалість 
інституційної забезпеченості напрямків підтримки даних форм господарювання є наслідком того, 

що політична еліта розглядає ці форми як неперспективні та неефективні. Тому схильні вважати, 

що допоки ставлення з боку влади до них не зміниться і вони не відчують себе захищеними, очіку-
вати позитивних змін у ставленні фермерів до зняття мораторію на продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення не варто. Відповідно їх опір і далі сприятиме пролонгації мораторію.  

Аналізуючи статистичні дані та оцінюючи наукові доробки вчених у напрямку дослідження 
питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення варто зауважити, що хоч 
вона і заборонена офіційно, але тіньовий ринок в Україні все ж існує. Так, станом на 2018 р. 

було нотаріально посвідчено перехід прав власності близько 1,5 млн (20 %) громадян землевла-
сників, найбільше операції зі спадкування – 92 %, дарування – 6, обміну – 0,8 та продажу – 1 %. 

Останнім часом набула поширення в Україні форма договору про надання прав користування 
земельними частками – емфітевзису. Так, за підсумками 2017 р. було зафіксовано 4,5 тис. таких 
договорів на площу близько 20 тис. га.  

Враховуючи умови багаторазової пролонгації мораторію на продаж землі, сам ринок замінено 
альтернативною формою передачі прав на землю – орендою. Оцінюючи дану альтернативу, звер-
немося до праць Т. О. Зінчука [4], котрий наголошує на негативних наслідках використання оренди 

як основного механізму землекористування. Основним недоліком вчений вбачає порушення науко-
во обґрунтованих норм агрогосподарювання та монокультуризацію виробництва, що не дозволяє 
повною мірою розкрити вітчизняний потенціал земельних ресурсів та розвитку сільських терито-
рій. Це чітко простежується в екстенсивності господарської діяльності більшості товаровиробників, 
відсутності доступу до кредитних інвестицій, порушенні науково обґрунтованих норм виробницт-
ва, скороченні галузі тваринництва, особливо у малих та середніх господарствах. Останній факт 
підтверджують дослідження І. В. Зубара [6], згідно з якими із десяти таких господарств тваринниц-

твом займається лише одне. Результатом неповноцінного розкриття аграрного потенціалу слід вба-
чати той факт, що в Україні посилено зростання площ еродованих земель – близько 17 млн га, еко-
номічні збитки, завдані ерозією, оцінюються у близько 9,1 млрд грн, а в результаті зниження варто-
сті земель у 1,5–2 рази. Сумарні втрати гумусу через дефіцит органічних добрив, мінералізацію та 
ерозію ґрунту щорічно оцінюються у 32–33 млн т [8]. Однією з причин заниженої ефективності ви-

користання земельних ресурсів вбачаємо відсутність логічного завершення розпочатої чверть сто-
ліття тому земельної реформи – розробки власної моделі ринкового обігу земель сільськогосподар-
ського призначення. В умовах дії мораторію, власники земельних паїв можуть здійснювати обме-
жене коло земельних трансакцій, а саме: продати земельну ділянку для суспільних потреб; переда-
ти її у спадок; обміняти на іншу рівноцінну ділянку; передати в оренду. Забороненими є операції з 
купівлі-продажу земельної ділянки, дарування, зміни цільового призначення і внесення до статут-
ного капіталу товариств [8].  

Ключові особливості землі, як об’єкта ринкових операцій, в тому, що вона нерухома, отже і спе-
цифіка її ринку в тому, що на відміну від інших ресурсів, котрі можна переміщувати, на ринку землі 
продаються тільки права на постійність можливості її використання. Земельний ринок існує за умов, 
коли можна обміняти права на землю на узгоджену суму грошей або наданих послуг. Здатність бан-

ків та інших фінансових установ провадити політику земельного іпотечного кредитування, опираєть-
ся на повноцінний ринок землі, який, у свою чергу, вимагає ефективної системи управління земель-
ними ресурсами. При цьому ефективність ринку землі у розвинених світових країнах визначається 
відповідністю концепції сталого розвитку. Погодимось із визначенням земельного ринку, котре опуб-

лікував англійський вчений Роберт Махоні: «ринок землі – це механізм, який, за умов відповідного 
інституційного регулювання, забезпечує перерозподіл прав власності та користування землями у спо-
сіб, що дозволяє використовувати ці активи найбільш економічно ефективно» [17]. 

Невід’ємним напрямком наукового пошуку є аналіз закордонної практики, на прикладі якої 
можна проаналізувати окремі моделі ринку землі (табл. 1). Проте повністю трансплантовано в 
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умови української економіки не може бути жодна. Наукову цінність становлять окремі їх скла-
дові, котрі можна імплементувати у певній мірі, скомпонувавши тим самим інституційний ске-
лет для розбудови власної унікальної моделі. Розглянемо найбільш актуальні, на нашу думку, 
приклади європейських земельних ринків.  

Довгострокові інвестиції в ринки землі в розвинених країнах вважаються одним з основних 

факторів, що лежать в основі сучасних економік. Проте самі по собі ринки землі не є панацеєю. 

Існують суперечливі думки про те, наскільки доступним є ринок землі для незаможного насе-
лення і малих ферм. Є загроза, що неконтрольований обіг землі може призвести до того, що 
більше бідних людей стануть безземельними з концентрацією землі в руках багатих [20]. Тому, 
щоб убезпечити суспільство від таких негативних наслідків, основними ідеями земельної полі-
тики ЄС є підтримка багатосуб’єктності сільського господарства, що характеризується розвит-
ком малих і середніх форм господарювання сімейного типу та їх кооперації.  

 

Таблиця 1 – Особливості ринку землі у європейських країнах 

Країна 
Тип  

ринку 
Особливості регулювання Регулюючий орган 

П
ол
ьщ
а 

Р
ег
ул
ьо
ва
ни
й 

Державне регулювання ринку. 
Продаж одної ділянки не більше 50 га. 
Максимальна площа у власності однієї особи становить 300 га. 
Розвиток сімейних ферм: 

− поліпшення структури ферми; 

− протидія надмірній концентрації власності на с.-г. землі; 
− забезпечення перерозподілу земель с.-г. призначення на користь 

ефективного власника 

Національний центр 

сільськогосподарської 
підтримки Krajowy 

Oħrodek Wsparcia 

Rolnictwa− 

(KOWR) 

Н
ім
еч
чи
на

 

Р
ег
ул
ьо
ва
ни
й 

Державне регулювання ринку. 
Розвиток фермерства: 
− запобігання концентрації великих площ в окремих суб’єктів; 
− реституція та розподіл прав на землю;  

− збереження та розширення земельної власності фермерів; 
− забезпечення переважного права для фермерів на купівлю земель с.-г. 

призначення. 
Покупець має займатись сільським господарством та проживати за мі-

сцем придбання земельної ділянки. 

Максимальна площа земель, що може перебувати у власності однієї 
особи, становить 450 га. 

Дозвіл на продаж землі іноземцям. 

Земельне приватиза-
ційне агентство 

(BVVG) 

Ф
ра
нц
ія

 

Р
ег
ул
ьо
ва
ни
й 

Держава регулює ринок та має першочергове право на викуп земель. 
Розвиток фермерства: 
− підтримання і заохочення розвитку сімейних ферм; 

− захист навколишнього середовища, ландшафтів і природних ресурсів; 
− підтримка та розвиток сільської економіки. 

Дозвіл на продаж землі іноземцям. 

Агентство з управ-
ління земельними 

ресурсами  

(Societe 

d'amenagement foncier 

et d'etablissement rural 

(SAFER) 

Джерело: узагальнено автором за даними: [10, 11, 19]. 

 

У більшості країн право на купівлю земель мають лише громадяни та суб’єкти, котрі відпо-
відають певним кваліфікаційним вимогам. Наприклад, у Литві особи, що претендують на купі-
влю земель, повинні мати трирічний досвід роботи в сільському господарстві. Майже у всіх 
країнах з ринком землі зафіксовано максимальну площу, що може набуватися у власність. Так, 
у Румунії – 200 га, у Литві, Угорщині та Польщі – 300, у Данії – 30 га. Наявність сільськогоспо-
дарської освіти або досвід ведення сільського господарства також є обов'язковою умовою при 
купівлі сільськогосподарських земель у Франції. У Швеції право на володіння землею надаєть-
ся тільки особі, яка досконало володіє основами агротехніки та ветеринарії, добре знає еконо-
міку та розуміється на механізації [2]. При цьому обов’язковими є фахова підготовка та досвід 
ведення фермерського господарства.  

Ринок землі в межах країни покликаний забезпечити дотримання концепції сталого розвитку, в 
першу чергу вседоступності широкого кола громадян до можливості купівлі-продажу землі та уне-
можливлення монополізації земельної власності крупними агрокомпаніями [15]. Дослідженнями 

А. С. Даниленка встановлено, що відкритий ринок землі в ЄС сприяє росту ціни (рис. 2). 
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Рис. 2. Зростання ціни землі у країнах ЄС за період 2015–2017 рр. 

Джерело: узагальнено автором за даними [16],[17]. 

 

Так, найбільший за період 2015–2017 рр. темп росту ціни показують в Англії – +25 %, Німеч-
чині – +17 %, Польщі – +12 %. У середньому гектар посівної площі в Європі коштує 7350 євро та 
4830 євро на гектар пасовищ. Найдешевша земля у Франції коштує від 2500 до 3000 Є/га[15]. 

Як наголошує О. М. Шпичак, у світовій практиці систематично здійснюються аналітичні 
роботи із визначення прогнозного рівня цін та їх обґрунтування, адже ціни на сільськогоспо-

дарські товари (зерно, молоко, м’ясо тощо) в кожному сезоні змінюються, що вимагає корегу-
вання і ціни землі [13]. 

Ринок землі додатково є своєрідним засобом консолідації земель майже в усіх країнах Європи, 

де він функціонує. Консолідація земель сільськогосподарського призначення включає сукупність 
юридичних, соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на оптимізацію розмірів і 
розміщення земельних ділянок з метою організації раціонального і найбільш ефективного викорис-
тання землі в інтересах власника або землекористувача та суспільства в цілому [1]. Габріель Попес-
ку [17] у своїх працях доводить, що операції з продажу землі сприятимуть більш продуктивному 
землекористуванню, якщо буде забезпечено механізм переходу землі до покупця, інтересом котро-
го буде використання землі для виробничих цілей. Відповідно, ефективний ринок землі може по-

ліпшити продуктивність економіки країни і збільшити її пожвавлення. Для прикладу, у Великобри-

танії внесок для економіки від операції з продажу земель оцінюють у 9 % ВВП [18]. 

Позитивною стороною функціонування ринку землі є можливість зробити оцінку землі 
більш прозорою та об’єктивною, що дозволить забезпечити зростання іпотечних інвестицій за 
рахунок кредитування (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Результативність забезпечення іпотечного кредитування  

Джерело: узагальнено автором. 
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Тобто, ефективний ринок землі дозволить землевласникам перетворити свої активи на капі-
тал, який може бути використано для інших цілей, а гроші, отримані фермерами через іпотечну 
систему, – для фінансування розвитку виробничої діяльності. Для прикладу, в Іспанії оцінюєть-
ся, що принаймні 56 % капіталу, що знаходиться в обігу в сільському господарстві, були досту-
пні через процес іпотечного кредитування [14]. Запорукою ефективності ринку землі, як пока-
зує іноземна практика, є відкритість його до громадського контролю та забезпечення відповід-
ності концепцій сталого розвитку. 

Добряк Д. С. звертає увагу на досвід функціонування економічного механізму надання зем-
лі в заставу за умов ринку в Україні в 1907–1911 рр. Аналіз на прикладі Київської губернії свід-
чить, що ціна продажу 1 га становила тоді 210 руб., при цьому оцінка 1 га закладеної землі в 
банку сягала вже 126 руб., розмір позики під закладену землю становив 81 руб., або 64 % від 
оціночної вартості землі, або лише 39 % від ринкової ціни землі. Натомість 48–82 % землі, яка 
знаходилася в приватній особистій власності, було закладено і перезакладено під заставу. На 
цьому потрібно зосередити особливу увагу тому, що подібне співвідношення між ринковою 
ціною і розміром застави може мати місце і на сьогодні. Крім того, як свідчать окремі опиту-
вання, нині банки не готові брати землю в заставу [3]. 
Висновки. Узагальнивши отримані результати проведених наукових досліджень, виділимо 

основні концептуальні засади запровадження ринку земель сільськогосподарського призначен-
ня, які розглядаємо у наступних напрямках: державний протекціонізм інтересів індивідуальних 
землевласників; заснування міцного економічно стійкого виробничого класу сімейних госпо-
дарств; удосконалення орендних земельних відносин; дотримання концепції сталого розвитку; 
забезпечення зайнятості активного сільського населення; попередження процесів знецінення 
сільськогосподарських угідь; впровадження механізмів попередження земельної спекуляції; 
профілактика монополізації земельного ринку окремими суб’єктами; забезпечення зростання 
капіталізації та ліквідності земель як економічного активу. Фундаментальними позиціями ефе-
ктивного ринку сільськогосподарських земель, на нашу думку є: встановлення ліміту приватної 
власності в одних руках – до 300 га, в обробітку для фермерських господарств – до 1500 га; 
фіксація мінімального терміну оренди (вже врегульовано до 7 років); розробка механізму пе-
решкоджання спекуляції та монополізації на земельному ринку шляхом встановлення податку 
на перепродаж земель у перші 5 років (у розмірі 100 % продажної ціни); запровадження анти-
монопольних санкцій, шляхом обмеження максимальної площі землекористування одним підп-
риємством – не більше як 30 % площі однієї ОТГ та 10 % площі адміністративного району; 
консолідація земель встановлення мінімального земельного масиву, який не підлягає парцеля-
ції; пофілактика обезцінення сільськогосподарських земель через обгрунтування мінімального 
рівня цін; розробка механізмів іпотечного кредитування фермерських господарств для цілей 
придбання земель та фінансування розвитку виробництва. Суб'єктний склад ринку землі, до 
якого включити: громадян України; сімейні фермерські господарства, засновані селянами-
українцями; територіальні громади; спеціально створений інститут як представник держави. 

Таким чином, основні очікувані результати від запровадження регульованого ринкового 
обігу сільськогосподарських земель варто вбачати у забезпеченні конституційних прав грома-
дян на землю та розпорядження нею, недопущенні обезцінення земель, уведенні запобіжних 
механізмів щодо ринкового обігу земель, підвищенні ролі держави на початковому етапі запро-
вадження ринку земель в напрямку його інституційного регулювання. 
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Концептуальные основы организации рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине  
Карпенко А.Н. 
В статье проведено оценку современного состояния земельного фонда Украины в свете проведенных трансфор-

мационных процессов собственности. Отмечается, что значительная доля частных землевладений говорит о доста-
точно сложившемся предложении на потенциальном рынке земли. Обозначено общие результаты социологических 

исследований, по итогам которых определена позиция населения относительно продажи земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 
Резюмированы ключевые тезисы мировых тенденций институциональных условий функционирования земель-

ного рынка в ведущих странах ЕС на основе чего предложены концептуальные основы внедрения рынка сельскохо-

зяйственных земель в Украине и спрогнозировано основные ожидаемые результаты от внедрения регулируемого 

рыночного оборота сельскохозяйственных земель. 
Ключевые слова: земельные отношения, рынок земли, ипотечное кредитование, сельское хозяйство. 

 
Conceptual principles of the organization of the agricultural land land market in Ukraine  
Karpenko A. 
The article assesses the current state of the land fund of Ukraine in the light of the transformation processes of 

ownership. It is determined that after the reforms carried out, along with changes in the forms of land tenure, the forms of 

management have changed. Attention is drawn to the fact that the forms of management of the individual type, popular in 

Europe, are gaining momentum in Ukraine, which is manifested in the gradual growth of the area of farms. 

It is noted that a significant proportion of private land holdings speaks of a sufficiently formed proposal in a potential 

land market, with regard to which perspectives in the Ukrainian society are being actively debated. The general results of 

sociological research conducted by a number of scientists in different regions of Ukraine are outlined, and the results of 

which determine the position of the population regarding the sale of agricultural land. 

Analyzing statistical data, and assessing scientific developments in the field of land sales, summarized key theses of the 

global trends in institutional conditions for the functioning of the land market in the leading EU countries. 

The key features of land resources and their market circulation are outlined. The specificity of the land is determined by 

the fact that it is immovable, therefore, unlike other resources that can be moved, only the rights to continuity of its use are 

sold on the land market. The emphasis is placed on the fact that the commodity in such a market is the right to land, which 

ensures comprehensive and predictable access to opportunities for profit from its exploitation, as well as obligations related 

to land and its exploitation, in accordance with the objectives of sustainable development. 

The article describes the price situation on the land market in the EU countries and states that an efficient land market 

can improve the productivity of the country's economy and increase its recovery, since it will allow landowners to turn their 

assets into capital that can be used for other purposes and the money received by farmers through the mortgage system, can 

be used to finance the development of production activities. 

Conceptual basis for the introduction of the market of agricultural land. land protection of interests of land plot owners; 

creation of a strong economically active middle class in rural areas; improvement of leasehold land relations; provision of 

sustainable land use; increase of employment of rural population; prevention of depreciation of agricultural land; introduction 

of mechanisms for preventing speculation in agricultural land and monopolizing it; increasing capitalization and liquidity of 

land as an economic asset. 

In our opinion, the fundamental positions of an efficient agricultural land market are: establishing a private ownership 

limit in one hand up to 200 hectares; in cultivation for farms – up to 1000 hectares; fixing of the minimum term of lease 

(already settled up to 7 years); development of a mechanism for preventing speculation and monopolization in the land 

market by establishing a land sales tax for the first 5 years (at the rate of 100% of the selling price); introduction of antitrust 

sanctions, by limiting the maximum area of land use by one enterprise – no more than 30% of the area of one OTG; 

consolidation of land for the establishment of a minimum land parcel that is not subject to parceling; prevention of 

depreciation of agricultural land through the introduction of a minimum price level; the development of mechanisms for 

mortgage lending to farmers for the purpose of land acquisition and financing for the development of production. Subjective 

composition of the land market, to include: citizens of Ukraine; family farms, established by citizens of Ukraine; 3) territorial 

communities; 4) the state in the person of the special regulatory institute. 

The main expected results from the introduction of regulated market turnover of agricultural land are: ensuring the 

constitutional rights of citizens to land and disposing of them; avoidance of depreciation of land; introduction of preventive 

mechanisms for market circulation of land; increasing the role of the state in the initial stage of the introduction of the land 

market in terms of its regulation. 
Key words: land relations, land market, mortgage lending, agriculture. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ  
ОСНОВНИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ УКРАЇНИ 

 
Розглянуто сучасний стан розвитку винограду в сільськогосподарських підприємствах. Зосереджена увага на ак-

туальності досліджуваного питання та його значенні у системі сільськогосподарського виробництва. Визначено ос-
новні тенденції розвитку площ під виноградниками, урожайності та валового збору винограду у сільськогосподарсь-
ких підприємствах. Встановлено, що площі зменшуються (навіть без врахування товаровиробників Автономної Рес-
публіки Крим), урожайність знаходиться на низькому рівні, що призводить до зменшення обсягу виробництва. На 
підставі проведених досліджень, запропоновані напрями ефективного розвитку виробництва винограду. Основними 

перешкодами для вирішення цієї проблеми є висока капіталомісткість галузі, значні суми початкових інвестицій для 
виробництва винограду, застарілі технології виробництва, труднощі зі збутом отриманої продукції. Дослідження 
проводились з використанням ряду економіко-математичних та статистичних методів. За допомогою діалектичного 

методу досліджено й висвітлено сучасний стан розвитку виробництва винограду; економіко-статистичний метод 

використано для оцінки динаміки розвитку підприємств галузі; метод експертних оцінок та абстрактно-логічний – 

при обґрунтуванні основних напрямів забезпечення ефективного розвитку виноградарства в сільськогосподарських 

підприємствах. 

Ключові слова: розвиток, виробництво, виноград, сільськогосподарські підприємства, конкурентоздатність, 
виноградарство, тенденції. 
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Постановка проблеми. Останніми роками відмічаються певні позитивні тенденції зростан-

ня обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, особливо рослинницької. Проте, збі-
льшення узагальнених даних не може бути беззаперечною підставою для того, щоб охарактери-

зувати ситуацію в галузі як позитивну. Оскільки, в більшості випадків це відбувається за раху-

нок зростання обсягів експорту зернових та олійних культур. Тобто за рахунок розширення си-

ровинної складової, що важко назвати позитивною тенденцією.  
Окрім забезпечення розвитку конвенційного землеробства в сучасних умовах необхідно 

приділяти більше уваги нетрадиційним сферам діяльності та виробництва. Хоча виноградарст-
во не можна назвати нішовою галуззю, в Україні воно завжди залишалось традиційним, особ-
ливо для південних областей та Закарпаття, але разом з тим, його розвитку приділялась нена-
лежна увага, що призвело до нестабільних явищ. Площі під виноградниками скорочуються, 
урожайність на порядок нижча, ніж в розвинених країнах, насадження старіють, не оновлюють-
ся, застосовуються застарілі технології виробництва, що в сукупності негативно впливає на 
економічну ситуацію в галузі та зменшує рівень її конкурентоспроможності. 

До основних причин цього можна віднести низку факторів і передумов: великі капіталовк-
ладення на одиницю земельної площі, високі затрати праці, технології виробництва винограду 
та продуктів його переробки, низька механізація виробничих процесів і т.д. Але разом з тим, як 
показує світовий досвід, вітчизняна галузь має значний потенціал для сталого розвитку та ви-
ходу на світові ринки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню розвитку виробництва і забезпечення 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та виноградарства зокрема присвя-
чено наукові праці багатьох вчених – Авласенко О.А., Белоуса І.В., Власова В.І., Кваші С.М., 
Кучеренка В.М., Ільчука М.М., Мулюкіної Н.А., Попової М.М. та багатьох інших. Проте, ситу-
ація в галузі залишається нестабільною і потребує подальших досліджень та рекомендацій що-
до її поліпшення. 
Мета статті – встановити сучасні тенденції виробництва винограду в сільськогосподарсь-

ких підприємствах України та визначити основні напрями його розвитку. 

Матеріал і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведеного 

дослідження є положення економічної теорії, статистики та аналізу, наукові праці вітчизня-
них вчених з питань розвитку сільськогосподарського виробництва та виноградарства зокре-
ма. Реалізація поставлених завдань ґрунтується на використанні системного підходу до ви-

–––––––––––– 
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вчення соціально-економічних явищ і процесів із застосуванням різних методів. Зокрема, за 
допомогою діалектичного методу досліджено й висвітлено сучасний стан розвитку виробниц-

тва винограду; економіко-статистичний метод використано для оцінки динаміки розвитку пі-
дприємств галузі; метод експертних оцінок та абстрактно-логічний – при обґрунтуванні осно-

вних напрямів забезпечення ефективного розвитку виноградарства в сільськогосподарських 

підприємствах. 

Основні результати дослідження. Розвитку виноградарства притаманна значна кількість 
глобальних тенденцій у сільському господарстві. Зменшення обсягів виробництва, низька про-

дуктивність праці, слабка конкурентоздатність продукції на зарубіжних ринках – ці проблеми 

порушуються у роботах багатьох науковців [5, 7, 13]. Їх вирішення потребує активізації зусиль 
на різних рівнях, оскільки галузь має стратегічне значення, особливо для південних областей 

України. 

Для забезпечення ефективного виробництва сільськогосподарським підприємствам необ-

хідно вирішити питання належного ресурсного забезпечення. При цьому особлива роль відво-

диться земельним ресурсам, оскільки земля в аграрній сфері виступає засобом виробництва, 
предметом праці та базисом розташування об’єктів для забезпечення виробничо-господарської 
діяльності. Правильно визначене місце виробництва, підібрані землі належної якості – це запо-

рука процвітання майбутнього аграрного бізнесу. 
За даними Державної служби статистики України у 2016 р. у користуванні було понад 60,3 

тис. га земельної площі (табл. 1). З них сільськогосподарські угіддя займали майже 43 млн га, в 
тому числі 2,3 млн га були під садами та виноградниками або 5,5 % у структурі сільськогоспо-

дарських угідь. 
 

Таблиця 1 – Розподіл сільськогосподарських угідь за землекористувачами на 1 січня 2016 року, тис. га 

Показник 
Загальна  

земельна площа 

Усі сільсько-

господарські 
угіддя 

З них сади і 
виноградники 

Частка садів та ви-

ноградників у стру-
ктурі с.-г. угідь, % 

Усього земель 60354,9 42726,4 2344,6 5,5 

Землі сільськогосподарських підприємств 
і громадян 

37747,6 36453,3 920,6 2,5 

Землі сільськогосподарських підприємств 21450,8 20746,9 202,1 1,0 

Землі громадян 16296,8 15706,4 718,5 4,6 

Землі користувачів інших категорій 22607,3 6273,1 1424 22,7 

 

Розподіл земельних площ під садами та виноградниками між користувачами вказує на те, 
що сільськогосподарські підприємства та громадяни використовували 37,7 млн га або 62,5 % 

від загальної земельної площі, з них майже 36,5 млн га були під сільськогосподарськими угід-

дями. При цьому садами та виноградниками у цій категорії землекористувачів було зайнято 

920,6 тис. га, або 39,3 % від загальної площі під такими насадженнями, що складає 2,5 % у 
структурі с.-г. угідь.  

Разом з тим, слід відмітити, що громадяни приділяють значно більше уваги садівництву та 
виноградарству, ніж сільськогосподарські підприємства. На сільськогосподарські підприємства 
у 2016 р. припадало 20,7 млн га сільськогосподарських угідь, а громадяни використовували 

17,7 млн га або 48,6 і 36,8 % відповідно від загального обсягу сільськогосподарських угідь. Під 

садами та виноградниками у сільськогосподарських підприємствах було зайнято 202,1 тис. га 
або 8,6 % від загальної площі під садами і виноградниками, а у громадян 718,5 тис. га або 

30,6 % відповідно. Тобто в приватному секторі виробництву продукції садівництва та виногра-
дарства приділяється значно більше увагу, ніж сільськогосподарськими підприємствами. 

Тобто, розвитку виноградарства та садівництва сільськогосподарські підприємства приді-
ляють значно менше уваги, ніж громадяни та користувачі інших категорій. Основними причи-

нами можуть бути значні капіталовкладення, труднощі у застосуванні автоматизованих техно-

логій, якість отриманої продукції, необхідність сертифікації тощо.  

Як вказує Попова М.М., сьогоднішній стан сировинної бази для виноробної галузі Укра-
їни має своє коріння ще з радянських часів, коли поступальному розвитку галузі виногра-
дарства і виноробства завдав шкоди антиалкогольний закон 1986 р., внаслідок якого значна 
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кількість виноградних плантацій була знищена і всі аутентичні сорти винограду припинили 

своє існування [3]. 

Протягом 2012-2016 рр. земельна площа виноградників в усіх категоріях господарств в 
Україні зменшилася з 77,6 до 45,1 тис. га або на 41,9 % (табл. 2). Звичайно основною причиною 

цього стало неможливість врахування виноградників у АР Крим та частини зони АТО. Але не 
зважаючи на це слід відмітити, що спостерігається загальна тенденція до зменшення площ під 

виноградниками. Так, у 2012 р. їх було 77,6 тис. га, а у 2013 р. залишилося 75,1 тис. га. Тобто 

лише за рік площа зменшилася на 2,5 тис. га або 3,2 %. Протягом 2013-2016 рр. відмічається 
подібна тенденція зменшення – з 50,9 до 45,1 тис. га або на 5,8 тис. га чи 12,9 %. Тобто, розви-

ток виноградарства в Україні характеризується зменшенням зайнятих земельних площ.  
 

Таблиця 2 – Загальна земельна площа під виноградниками в Україні, тис. га 

Показник 
Рік 2016 р. до 

2012 р., % 2012 2013 2014¹ 2015¹ 2016¹ 

Господарства усіх категорій 77,6 75,1 48,7 45,4 45,1 58,1 

Сільськогосподарські підприємства 64,2 61,6 35,7 32,3 32,2 50,2 

Частка с.-г. підприємств у структурі 
земельних площ під виноградниками, % 

82,7 82,0 73,3 71,1 71,4 86,3 

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя; 
за 2014-2016 рр. – також без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Хоча дана тенденція типова для усіх категорій господарств, але вона дещо відрізняється в 
різних їх видах. Так площа виноградників у сільськогосподарських підприємствах в цілому за 
досліджуваний період зменшилася на 32,0 тис. га або майже вдвічі. Дані товаровиробники 

найбільше зазнали втрат від анексії АР Крим. Адже до цього в с.-г. підприємствах України 

нараховувалося 61,6 тис. га, а наступного року уже 37,7 тис. га, що на 23,9 тис. га або 38,8 % 

менше. Тобто, можна зробити висновок, що значна частина земель с.-г. підприємств України 

під виноградниками знаходилася саме в АР Крим. 

Проте тенденція зменшення площ під виноградниками відмічалася і до цих подій і після. Так, у 
2012 р. за даними статистичних досліджень с.-г. підприємства мали 64,2 тис. га виноградників, а у 
2013 р. – 61,6 тис. га або на 2,8 тис. га чи 4,2 % менше. Протягом 2013–2016 рр. дана тенденція про-

довжується – з 37,7 до 32,2 тис. га або на 5,5 тис. га чи 17,1 %. Тобто, сільськогосподарські 
підприємства зменшують зацікавленість до галузі виноградарства, що призвело до зменшення їх 
частки у структурі земельних площ під виноградниками з 82,7 % у 2012 р. до 71,4 % у 2016 р. 

Окрім розміру земельних площ на обсяг валового виробництва впливає урожайність. Її 
рівень значною мірою характеризує рівень інтенсифікації галузі. 

Протягом 2012-2016 рр. урожайність винограду в господарствах усіх категорій зросла на 
21,2 ц/га – з 67,2 до 88,4 ц/га або на 31,5 % (табл. 3). Незважаючи на це, протягом 2013-2016 рр. 

відмічається інша тенденція порівняно з 2012-2013 рр. Так з 2012 до 2013 рр. урожайність зрос-
ла з 67,2 до 99,6 ц/га або майже на 50 %. Протягом 2013-2016 рр. відмічається спадаюча тенде-
нція до 88,4 ц/га. На нашу думку, однією з причин цього є те, що виноградарство – досить капі-
талоємна галузь, що потребує значних вкладень. Починаючи з 2014 р. відбувалося підвищення 
цін, знецінення національної валюти та деякі інші фактори, що негативно позначилося на мож-

ливостях товаровиробників ефективно забезпечувати потребу в коштах для виконання вироб-

ничої програми. Внаслідок цього підприємства зменшили обсяги використання виробничих 

ресурсів, що негативно відобразилося на рівні урожайності винограду.  
 

Таблиця 3 – Урожайність винограду за категоріями виробників в Україні, ц/га 

Показник 
Рік 2016 р. до 

2012 р., % 2012 2013 2014¹ 2015¹ 2016¹ 

Господарства усіх категорій 67,2 85,8 98,6 92,3 88,4 131,5 

Сільськогосподарські підприємства 53,2 70,9 76,4 70,7 51,9 97,6 

Частка с.-г. підприємств у загальному 
рівні урожайності винограду, % 

79,2 82,6 77,5 76,6 58,7 74,2 

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя; 
за 2014-2016 рр. – також без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
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У сільськогосподарських підприємствах відмічаються подібні тенденції – зростання уро-

жайності протягом 2012-2013 рр. та її зменшення протягом 2013-2016 рр. Хоча урожайність за 
досліджуваний період зменшилася з 53,2 у 2012 р. до 51,9 ц/га у 2016 р. або на 2,4 %.  

Слід також відмітити, що урожайність винограду в сільськогосподарських підприємствах 

значно нижча, ніж в усіх категоріях господарств. Так, вона коливалася в межах 76,6-82,6 % за 
досліджуваний період (за виключенням 2016 р. коли урожайність винограду в сільськогоспо-

дарських підприємствах склала лише 58,7 % від загальнодержавного рівня).  
У результаті того, що урожайність винограду в усіх категоріях господарств зросла, а у сіль-

ськогосподарських підприємствах знизилася, то їх частка у даному показнику зменшилася до 
58,7 % у 2016 р. або на 26,8% від рівня 2012 р.  

Зменшення розмірів земельних площ під виноградниками у сільськогосподарських підпри-

ємствах та зниження їх продуктивності призвело до зменшення обсягу виробництва винограду. 

Так, у 2016 р. дані товаровиробники виробили 221 тис. т винограду, що становило лише 75,5 % 

порівняно з 2012 р. (табл. 4). 
 

Таблиця 4 – Обсяги виробництва винограду в Україні, тис. т 

Показник 
Рік 2016 р. до  

2012 р., % 2012 2013 2014¹ 2015¹ 2016¹ 

Господарства усіх категорій 456 575,4 435,6 386,3 377,8 82,9 

Сільськогосподарські підприємства 292,9 384,2 241 206,2 221 75,5 

Частка с.-г. підприємств у структурі 
виробництва винограду, % 

64,2 66,8 55,3 53,4 58,5 91,1 

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя; 
за 2014-2016 рр. – також без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Внаслідок цього, частка сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі вироб-

ництва знизилася до 58,5 % у 2016 р. або на 8,9 % порівняно з 2012 р. 

Отже, ситуація у виноградарстві залишається напруженою незважаючи на те, що виногра-
дарство і виноробство є високоприбутковими галузями в агропромисловому комплексі Украї-
ни, на чому наголошує генеральний директор Укрвинпрому В.М. Кучеренко [10]. 

Заступник директора з наукової роботи Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Та-
їрова Мулюкіна Н.А. також наголошує, що незважаючи на деякі позитивні зрушення протягом 

останніх років ще не подолана негативна тенденція розвитку цієї галузі [11]. 
Авласенко О.А. підкреслює, що проблему розвитку виноградарства та виноробства немож-

ливо вирішити без збалансованого державного регулювання [1]. Важливою передумовою низь-
кої конкурентоздатності галузі є необхідність її технологічного переоснащення, що дуже скла-
дно зробити товаровиробникам власними зусиллями. 

Проблематика конкурентоздатності продукції та галузі розглядалася багатьма дослідниками 

[2, 8, 9, 16] і однозначності в цьому питанні немає. Разом з тим, Ільчук М.М. та інші вказують, 
що конкурентоспроможність товару виявляється на ринку в момент реалізації продукції. Рівень 
конкурентоспроможності товару визначається у кінцевому підсумку споживачем, який, купую-

чи продукцію, визнає її відповідність своїм потребам [4, c.12]. 
Тому, для забезпечення ефективного розвитку виробництва необхідно приділяти більше 

уваги удосконаленню організації системи збуту отриманої продукції. 
Висновки. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що розвиток виробництва 

винограду в сільськогосподарських підприємствах характеризується нестабільними явищами. 

Площі під виноградниками зменшуються, урожайність коливається з року в рік, але навіть її 
деяке зростання не дозволяє стверджувати, що вона на належному рівні. Все це призводить до 
зменшення обсягів виробництва.  

Тобто, чітко прослідковується зниження інтересу сільськогосподарських підприємств до 
ведення такого виду виробничої діяльності. Основними причинами при цьому, на нашу думку, є: 
висока капіталомісткість галузі, значні суми початкових інвестицій для виробництва винограду, 
застарілі технології виробництва, труднощі зі збутом отриманої продукції. 

Вирішення цих питань потребує уваги з боку державних органів: розробки відповідних про-

грам підтримки та розвитку, повної чи часткової компенсації вартості закладки виноградників, 
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закупівлі необхідної техніки для догляду, збирання та переробки винограду. Поєднання зусиль 
державних інституцій та сільськогосподарських товаровиробників дозволить забезпечити ста-
лий розвиток виноградарства в Україні. 
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Тенденции производства винограда основными товаропроизводителями Украины 
Дмитрук Н.И.  
Рассмотрено современное состояние развития винограда в сельскохозяйственных предприятиях. Сосредоточено 

внимание ра актуальности изучаемого вопроса и его значении в системе сельскохозяйственного производства. Опре-
делены основные тенденции развития площадей под виноградниками, урожайности и валового сбора винограда в 
сельскохозяйственных предприятиях. Установлено, что площади уменьшаются (даже без учета товаропроизводите-
лей Автономной Республики Крым), урожайность находится на низком уровне, что приводит к уменьшению объема 
производства. На основании проведенных исследований, предложенные направления эффективного развития произ-
водства винограда. Основными проблемами для решения данной проблемы является высокая капиталоемкость отра-
сли, значительные суммы первоначальных инвестиций для производства винограда, устаревшие технологии произ-
водства, проблемы со сбытом полученной продукции. Исследования проводились с использованием ряда экономико-

математических и статистических методов. С помощью диалектического метода исследованы и освещены современ-

ное состояние производства винограда; экономико-статистический метод использован для оценки динамики разви-

тия предприятий отрасли; метод экспертных оценок и абстрактно-логический – при обосновании основных направ-
лений обеспечения эффективного развития виноградарства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Ключевые слова: развитие, производство, виноград, сельскохозяйственные предприятия, конкурентоспособ-

ность, виноградарство, тенденции. 
 

Trends of grapeproduction by main producers in Ukraine  
Dmytruk M. 
To ensure the development of agricultural production in modern conditions, it is necessary to pay more attention to non-

traditional spheres of activity and production. One of these forms is viticulture. In the article the present state of grape production 

development in agricultural enterprise sisconsidered. Focuse dattention to there levance of the issue under investigation and 

itssignifican cein the agricultural production system. The maintendenciesof development of are asundervineyards, productivity and 

grosscollection of grapesin agricultural enterprises are determined. It is noted that agricultural enterprises devote much less attention 

to the development of grape production and horticultureprivate households and users of other categories.It has been established that 

the area of vineyards are decreasing (even without taking into account producers of the Autonomous Republic of Crimea), the yield 

is low. Reducing of land area under vineyards in agricultural enterprises and reducing their productivity has led to a reduction in the 

volume of grape production.One of the reasons of this situation is that viticulture is a highly capital intensive industry that requires 

significant investments. For the last years there was a rise in prices, a depreciation of the national currency and some other negative 

factors that negatively affected the ability of commodity producers to effectively provide the need for funds to carry out the produc-

tion program. Consequently, enterprises reduced the use of productive resources, which negatively affected the yield of grapes.The 

main problems for solving this problem are the high capital intensity of the industry, significant amounts of initial investment for the 

production of grapes, obsolete production technologies, difficulties with the marketing of the resulting products.To ensure the effec-

tive development of grape production, it is necessary to pay more attention to the improvement of the organization of the system of 

sales of the ready products. There are two important problems in grape production sphere – low buying ability of most consumers 

and competitiveness of grape production. On the basis of the researches, the directions of effective development of grape production 

are offered. The solution of these issues requires attention from the governmental authorities: the development of appropriate support 

and development programs, the full or partial compensation of the cost of laying vineyards, the purchase of the necessary equipment 

for the care, harvesting and processing of grapes. The combination of efforts of state institutions and agricultural producers will en-

sure the sustainable development of viticulture in Ukraine.The research was carried out using a number of economic, mathematical 

and statistical methods. With the help of the dialectical method, the current state of development of grape production was explored 

and illuminated; the economic and statistical method is used to assess the dynamics of the industry's development; method of expert 

assessments and abstract-logical – in substantiating the main directions of ensuring the effective development of grape production in 

agricultural enterprises. 

Key words: development, production, grape, agricultural enterprises, competitiveness, viticulture, trends. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
У статті обґрунтовано збалансовану систему показників як інструменту стратегічного планування розвитку під-

приємств бурякоцукрового виробництва. Узагальнено основні результати та тенденції функціонування бурякоцукро-

вого виробництва в Україні в останні два маркетингових роки. Систематизовано характерні особливості у розвитку 
вітчизняних підприємств бурякоцукрового виробництва. Доведено, що у практиці бурякосійних господарств та цук-
рових заводів оцінювання ефективності розвитку підприємств бурякоцукрового виробництва в основному здійсню-

ють за системою фінансово-економічних та групою техніко-технологічних показників. Обґрунтована доцільність 
оцінювання результативності структур бурякоцукрового виробництва на основі збалансованої системи управління, 
що дозволяє об’єктивно встановити внесок кожного із учасників цукропродуктового ланцюга у створенні вартості.  

Доведено, що концепція збалансованої системи показників є інструментом стратегічної системи управлінського 

обліку, основним призначенням якого є забезпечення функції збирання, систематизації та аналізу інформації, що є 
основою розробки та прийняття управлінських рішень. Запропоновано модифіковану збалансовану систему показ-
ників для стратегічного управління підприємством бурякоцукрового виробництва. 
Ключові слова: бурякоцукрове виробництво, додана вартість, ефективність, інвестиції, інновації, фінансові ресурси. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання обумовили не лише позитивні зру-

шення в аграрному секторі економіки, але й призвели до того, що в більшості підприємств бу-
рякоцукрового виробництва внаслідок прояву економічної кризи спостерігається повільна ада-
птація їх системи менеджменту до умов середовища функціонування. Суб’єкти господарюван-
ня досліджуваної галузі відчули прояв деструктивних явищ, доказом чого є банкрутство майже 
половини цукрових заводів, складна адаптація традиційної системи управління до умов, що 
склалися, та наявність фінансових труднощів, які зумовлені відсутністю знань та навиків щодо 
використання сучасного інструментарію управління підприємствами, які враховують галузеву 
специфіку ведення бізнесу. 

Відомо, що виробництво цукру є одним із найбільш технологічно складних та ресурсозат-
ратних. Окрім того, через посилення конкуренції на ринку цукру підприємства орієнтуються на 
виробництво якісної продукції за мінімально можливого рівня собівартості. Очевидно, що оріє-
нтація на інтенсивний розвиток буряківництва у сільськогосподарських підприємствах та мо-
дернізація виробничого потенціалу цукрових заводів сприятиме забезпеченню потреб внутріш-
нього ринку та формуванню експортного потенціалу, підвищить зайнятість сільського населен-
ня та його добробут, а також збільшить фінансові надходження до бюджетів різних рівнів. 

Отже, необхідне здійснення ефективного управління підприємствами бурякоцукрового ви-

робництва, яке передбачає стратегічне планування та організацію діяльності, виявлення та мо-

білізацію всіх наявних резервів для підвищення рентабельності бурякоцукрового виробництва, 
а також пошук напрямів залучення інвестицій у підприємства галузі в умовах невизначеності 
середовища. З метою успішного запровадження стратегічного управління на підприємствах до-

цільно обґрунтувати збалансовану систему показників, що є доказом актуальності даного на-
пряму дослідження. 
–––––––––––– 
© Варченко О.М., Вернюк Н.О., 2018. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробку теоретико-методологічних питань 
стратегічного планування здійснили зарубіжні науковці: І. Ансофф, Г. Кокінз, П. Хорварт, 
Р. Бранденбург, Дж. Гелбрейт, У. Кінг Каплан, С. Роберт, Д. Нортон, Р. Персон, П. Нівен та ін. 

Водночас, стратегічному плануванню як інструменту забезпечення стійкого розвитку підпри-

ємства присвячені праці також вітчизняних науковців, зокрема: Л. Артеменко, Є. Герасімов, 
В. Герасимчук, В. Бабич, О. Дмитрієва, Л. Довгань, Г. Кіндрацька, В. Пономаренко, З. Шерш-

ньова та багатьох інших. Зазначимо, що наукові розробки щодо впровадження збалансованої 
системи показників у систему стратегічного управління підприємствами у вітчизняній практиці 
проводилися, однак залишаються недостатньо обґрунтовані питання на рівні підприємств буря-
коцукрової галузі. 
Метою статті є узагальнення підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до розуміння 

стратегічного планування на рівні підприємства, систематизувати особливості підприємств бу-

рякоцукрового виробництва як об’єкта управління, а також адаптувати збалансовану систему 
показників для управління підприємствами досліджуваної галузі. 
Матеріал та методика дослідження. Під час проведення дослідження використано наукові 

праці в області економіки та організації бурякоцукрового виробництва, стратегічного управлін-

ня підприємствами із урахуванням галузевої специфіки, фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців з питань концепцій збалансованої системи 

показників. У дослідженні використано системний підхід, аналітичний та діалектичний методи, 

метод аналізу та синтезу, монографічний метод. 

Основні результати дослідження. Підприємства бурякоцукрового виробництва у 2017-

2018 МР виробили 2,14 млн т цукру, що на 6,5 % більше порівняно із 2016-2017 МР. Відомо, 

що у виробничому сезоні 2017-2018 МР працювало 46 цукрових заводів. Однак, у цьому сезоні 
цукроваріння були несприятливі умови для формування якісних показників цукрової сировини, 

зокрема цукристості, і як наслідок, виходу цукру. Нарощення обсягів виробництва цукру у 

2017-2018 МР було забезпечено збільшенням посівних площ під цукровими буряками та вве-
денням у дію виробничих потужностей чотирьох цукрових заводів. Необхідно зазначити, що 

завдяки здійсненню технічної модернізації та реконструкції виробничих потужностей діючих 

цукрових заводів збільшено обсяги виробництва цукру із високими якісними параметрами. Так, 
у 2017-2018 МР виробництво цукру І-ї категорії склало 50 % порівняно із часткою (30 %) у по-

передньому періоді [1]. Зазначимо, що за позитивної в цілому динаміки бурякоцукрового вироб-

ництва, існує низка проблем у підприємств досліджуваної галузі, які охоплюють численні сторони 

їхньої діяльності. З метою вирішення ряду внутрішніх проблем у менеджменті досліджуваних 
суб’єктів господарювання теорією та практикою розроблено дієві інструменти, які допомагають 
підприємствам досягати поставлених цілей, в т.ч. запровадження системи менеджменту якості, ра-
ціонального (бережливого) виробництва, реструктуризація бізнесу, обґрунтованого комплексу мар-
кетинг-мікс [2]. Однак, значна кількість підприємств галузі перебуває на рівні стратегічного плану-
вання своєї діяльності. 

Насамперед, необхідно систематизувати характерні ознаки вітчизняного бурякоцукрового ви-

робництва, які в нинішніх умовах не набувають форми стійких особливостей, перебувають під 

впливом різнобічних факторів, які впливають на бізнес-процеси, у т.ч. тих, що зумовлюють необ-

хідність оновлення або залучення нових інструментів менеджменту на підприємствах галузі. 
Бурякоцукрове виробництво країни та суміжні із ним галузі виробляють широкий асортимент 

продукції і сировини для виробництва продовольства та напоїв, а також кормів для тваринництва. 
Як відомо, нині виробляється досить широкий перелік асортиментних позицій продукту-цукру різ-
ної якості: цукор-пісок, рафінований цукор, органічний цукор, цукрові сиропи, меляса, буряковий 

жом. Із меляси виробляють дріжджі, спирт, харчові кислоти та їх солі (лимонна, молочна), білкові 
корми для тваринництва (лізин, метіонін та ін.), в останні роки вона стала використовуватися для 
виробництва напоїв та продовольства. Необхідно зазначити посилення уваги до перспективної фу-
нкціональної добавки у продукти харчування багатьох видів – бурякового жому, завдяки високому 
вмісту у ньому клітковини, пектинів та інших корисних речовин. Меляса, буряковий жом та супут-
ні продукти переробки є важливими кормовими добавками для худоби. 

Водночас, для вітчизняного бурякоцукрового виробництва характерним є виробництво цукру 
лише із одного виду сировини – цукрових буряків, забезпечення виробництва високоякісної проду-
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кції на рівні світових стандартів, пошук шляхів по зниженню витрат виробництва. Як відомо, най-

більш значимими факторами, що впливають на витрати виробництва цукру, є: асортимент вироб-

леної продукції та види сировини; обґрунтованість комплексу маркетингу; територіальне розмі-
щення підприємства; кадрове та інформаційне забезпечення виробничого процесу; ефективність 
використання ресурсного потенціалу [3]. 

Встановлено, що система менеджменту підприємств бурякоцукрової галузі також характеризу-
ється рядом особливостей. Насамперед, складна структура бурякоцукрового виробництва потребує 
компактного розміщення у регіонах бурякосійних господарств та переробних потужностей. Якщо 
економічні відносини бурякосійних господарств та переробника є порушеними, що зумовлює від-

мінність цілей у кожного із них, як наслідок, така ситуація негативно вплине на показники ефекти-

вності як бурякосійних господарств, так і цукрового заводу. 
Окрім цього, цукровим заводам нехарактерне оперативне реагування на зміни зовнішнього 

середовища. На підприємствах агрохолдингового типу спостерігається така ситуація, за якої 
має місце верховенство структури над функцією. Розширення підприємства зумовлює створен-

ня нових підрозділів, що робить структуру складною, у якій узгодження дій між підрозділами 

ускладнюється. Це посилює рівень некерованості організації, що можливо вирішити за умови 

використання сучасного інструментарію менеджменту, зокрема, які сприяють оперативній вза-
ємодії із зовнішнім середовищем. 

Однією із важливих особливостей бурякоцукрового виробництва є сезонність виробництва, яка 
зумовлює плинність персоналу, що впливає на зниження продуктивності праці. Зазначимо, що фу-
нкціонування цукрових заводів на сільських територіях формує працезайнятість населення, сприяє 
розвитку соціальної інфраструктури, не допускає загострення соціальної напруги у зоні, а також за 
умови додержання екологічних вимог, дозволяє реалізувати принципи сталого розвитку. 

Наступна особливість полягає у тому, що досягнення оптимальності технологічного проце-
су забезпечується за умови відповідного розвитку суміжної галузі – буряківництва. Розбалан-

сування економічних інтересів підприємств цукрового виробництва та буряківництва у 

суб’єктів, які не входять до структур агрохолдингового типу, породжує незадовільне відношен-

ня до сировини. Заходи, які використовуються цукровими заводами щодо збереження якісних 
параметрів коренеплодів, є малоефективними, оскільки значні втрати на шляху до споживача у 
часі. Звідси, виникають значні затрати на транспортування сировини (цукрові буряки містять 
75–80 %), що зумовлює мінімізацію радіусу перевезення шляхом концентрації посівів цукрових 

буряків, тобто компактних сировинних зон [4]. Бурякосійні господарства в основному фокусу-

ють зусилля за напрямами агротехніка, селекція та ін., тоді як саме при збиранні урожаю цук-

рових буряків та за короткострокового зберігання в полі погіршуються технологічні та фізико-

механічні показники цукрових буряків. 
До особливостей бурякоцукрового виробництва слід віднести також те, що процеси виробницт-

ва та споживання цукрових буряків не завжди співпадають у часі. Окрім того, потреби цукрових 

буряків не завжди відповідають можливостям сировинних зон у вирощуванні сировини, що пере-
буває під впливом сприятливих і несприятливих умов. У зв’язку із цим виникає складне перепле-
тення природних та економічних явищ і ситуацій, що зумовлює певні труднощі за організації заго-
тівлі сировини. Труднощі проявляються через неготовність цукрових заводів оперативно реагувати 

на кліматичні зміни та необхідність залучення у такі моменти додаткових трудових та матеріальних 

ресурсів, що зумовлює безповоротні втрати як маси, так і якості цукрових буряків [5]. 

Як відомо, бурякоцукрове виробництво є матеріаломістким, у якому обсяги сировини та 
допоміжних матеріалів у декілька разів перевищують вихід готової продукції. Цукрові заводи, 

окрім цукру виробляють ще й побічну продукцію (жом, меляса), які можуть стати основою для 
диверсифікації виробництва та товарного асортименту (допоміжні цехи з виробництва сухого 

жому, пектину, дріжджів, спирту та ін.) [6]. Налагодження виробництва побічних продуктів 
(цегла, вапно) із відходів цукрового виробництва створює такі умови, за яких є можливість 
одержати додатковий економічний ефект, забезпечується зайнятість населення, скорочується 
число сезонного персоналу через переведення їх до складу основного штату. 

Орієнтація цукрових заводів до технічної модернізації виробничого процесу переробки 

обумовила прояв наступних тенденцій: перехід до малостадійних процесів на основі поєднання 
в одному обладнанні декількох операцій, які виконувалися окремо раніше; забезпечення у но-
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вих технологічних системах мало- та безвідходних виробництв; підвищення рівня комплексно-

сті механізації процесів на принципі використання систем машин та технологічних ліній; вико-

ристання нових технологічних рішень одночасно із підвищенням рівня автоматизації процесів 
досягати більш динамічної гнучкості виробництва [7]. Водночас, специфіка функціонування 
бурякоцукрового виробництва здійснюється у взаємозв’язку та взаємозалежності сільськогос-
подарських та переробних підприємств, ефективність функціонування кожного із зазначених 
суб’єктів впливає на кінцевий результат. Бурякоцукрова галузь представлена суб’єктами госпо-

дарювання, які здійснюють діяльність на певній території, зі змінами природно-кліматичних 

умов та певними ресурсами, вимагає відповідних підходів до управління їхньою фінансово-

господарською діяльністю. До інших специфічних особливостей бурякоцукрового виробництва 
слід віднести те, що підприємства, що входять до складу комплексу, як об’єкти управління є 
відкритими системами, які активно взаємодіють із зовнішнім середовищем та перебувають під 

впливом макро- і мікроекономічних його факторів. 
У нинішніх умовах орієнтації до інноваційного розвитку підприємств бурякоцукрового ви-

робництва вимагає налагодження відповідного процесу управління їх розвитком. З метою по-

силення вектору інноваційного розвитку у бурякоцукровій галузі доцільно запровадити інстру-

мент технологічної платформи. За такого підходу, технологічна платформа буде об’єднувати 

зусилля бізнесу, держави та науки, що прискорить розробку заходів щодо забезпечення продо-

вольчої безпеки, ефективного використання меляси для виробництва енергоресурсів, що забез-
печить підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва та знизить шкідливий вплив на 
навколишнє середовище. Вважаємо, що розглядаючи стійкий розвиток підприємств досліджу-
ваної галузі, слід враховувати такі складові як соціальна культура, організаційна структура, 
стратегія та тактика, а також інші складові. На рисунку 1 систематизовано характерні особли-

вості підприємств бурякоцукрового виробництва в аспекті управління основними та допоміж-

ними бізнес-процесами. 
 

 
 

Рис. 1. Характерні особливості підприємств бурякоцукрового виробництва як об’єктів управління. 

Джерело: узагальнено автором з врахуванням джерела [8]. 

Характерні особливості підприємств бурякоцукрового виробництва 

Технологічні Сировинні Організаційно-управлінські Інституціональні 

� чітко виражена се-
зонність виробництва, 
особливості пов’язані із 
тривалістю виробничого 

циклу; 
� тісний взаємозв’язок 
виробництва основної та 
супутньої продукції; 
� потребує значних 

витрат на ремонт та 
технічне обслуговування 
обладнання (після сезо-

ну цукроваріння  інтен-

сивне використання у 
три зміни обладнання 
потребує очистки та 
складного ремонту); 
� існує потреба вироб-

ничого процесу у знач-

них обсягах допоміжних 

матеріалів (вапно, мазут 
і т.д.). 

� обмеженість сиро-

винної бази та чітко 

виражена локалізація 
виробництва; 
� висока залежність 
результативності пере-
робного підприємства 
від рівня забезпечення 
сировиною; 

� висока трудоміст-
кість процесів, ефектив-
ність буряківництва 
залежить від запрова-
дження інноваційних 

продуктів; 
� існує необхідність в 
оптимізації сировинних 

зон на основі урахуван-

ня транспортних витрат 
та втрат від недовикори-

стання виробничих по-

тужностей. 

� тісна кореляція між пока-
зниками ефективності вироб-

ничого процесу та впрова-
дженням інноваційних розро-

бок, а також повноти задово-

лення потреби в інвестицій-

них ресурсах; 

� складнощі в укладенні 
контрактів  із постачальника-
ми сировини, давальницька 
схема переробки; 

� критична залежність ефек-
тивності підкомплексу від ре-
зультативності функціонування 
підприємств буряківництва та 
переробного підприємства; 
� посилення конкуренції на 
внутрішньому та зовнішньому 
ринках цукру, меляси, жому. 
� відсутність об’єктивного 

визначення якісних парамет-
рів цукрових буряків (неза-
лежних лабораторій). 

� дія 4 вересня 2018 р. 
спеціального режиму 
державного регулюван-

ня виробництва і ціноу-
творення унаслідок ви-

сокої соціальної значи-

мості продукції, що ви-

робляться.* 
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Зазначимо, що тенденціями сучасного менеджменту є оцінка ефективності управління підп-

риємством та розробка його стратегії, реалізація яких здійснюється на основі запровадження 
систем показників. Узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики до формування переліку 
показників для оцінки ефективності його функціонування дозволило встановити, що викорис-
товуються різні сукупності показників, завдяки яким можна якісно та кількісно оцінити усі 
сторони функціонування підприємства. 

Так, вітчизняні науковці досліджували питання адаптації збалансованої системи показників 
у практичну діяльність бізнесових структур, ведуть дискусію щодо неформалізованого підходу, 
що закладено у неї, роблять висновок про доцільність її використання, оскільки на сьогодні від-

сутні комплексні аналітичні моделі для прогнозування перспективного розвитку організації [9]. 

Подібної думки дотримуються також науковці, які наголошують на доцільності використання 
інструменту стратегічного управління на основі використання системи показників, згрупова-
ними та структурованими за важливими напрямами функціонування підприємства [10]. Водно-

час, вітчизняні дослідники наголошують на складності визначення цільових показників, які ва-
рто обов’язково визначати для вимірювання стратегічних цілей [11]. У інших знаходимо також 

думку, що за одночасної привабливості збалансованої системи показників існують труднощі її 
практичного використання, що зумовлено проблемністю організації роботи вищої ланки мене-
джменту із безпосередніми працівниками [12], а також її обмеженістю у використанні для мо-

делювання розвитку організації в умовах ризику та невизначеності [13]. У зв’язку із цим слуш-

ною є думка науковців, які вважають, що збалансована система показників дозволяє провести 

оцінювання підприємства лише у рамках економічного розвитку, хоча вона є інструментом по-

кращення показників ефективності діяльності [14]. 

Встановлено, що у вітчизняній практиці оцінювання ефективності розвитку підприємств 
бурякоцукрового виробництва в основному здійснюють за системою фінансово-економічних та 
групою техніко-технологічних показників. Відомо, що до початку 90-х років більшість західних 
компаній також були зорієнтованими лише на фінансові показники оцінки ефективності управ-
ління компанією. Починаючи із середини 1980-х років провідними західними компаніями в об-

ласті управлінського консалтингу інтенсивно використовується на практиці концепція VBM 

(Value Based Management) – управління, зорієнтоване на створення вартості. Отже, ця концеп-

ція базується на основі інтегрованого фінансового показники – вартості [15–17]. 

У концепції VBM можна виділити дві групи методів: до однієї групи відносять показники, 

що мають фінансову направленість, зокрема, ринкова додана вартість (MVA), економічна до-

дана вартість та інші; до другої групи – збалансовану систему показників BSC (Balanced 

ScoreСard). Ця система представляє собою сукупність показників, які мають між собою зв’язок 
та дозволяють визначити оцінку ефективності управління, продуктивність галузі або її госпо-

дарюючих суб’єктів. Особливістю використання BSC є можливість об’єднання в одному аналізі 
декількох методів, сукупність кількісних та якісних показників, використання як фінансових, 

так і не фінансових показників для прийняття управлінських рішень системою менеджменту 

підприємств. 
На сьогодні удосконалюються підходи до формування систем управління підприємствами, а 

також методи ефективності його функціонування. При цьому форму перетворень визначають 
кількісні статистичні дані, які характеризують функціональну модель поведінки підприємства 
та відображають результати його діяльності. На думку П. Ф. Друкера, оптимального рішення 
щодо побудови систем управління підприємствами не існує [18]. Так, доказом цієї думки є те, 
що існують різні види організаційних структур, яким притаманні як сильні, так і слабкі сторо-

ни. Кожному підприємству властивим є власний підхід побудови системи управління, що ви-

значається вимогами зовнішнього середовища та інноваційними змінами у сфері діяльності. 
Зазначимо, що донині не розроблено загальноприйнятого цілісного підходу до удоскона-

лення систем управління підприємством згідно з теорією організації, яка органічно використо-

вувала напрацювання традиційних підходів та одночасно була зорієнтованою на динамічну 
адаптацію та інноваційний розвиток в умовах становлення інформаційного суспільства. На на-
шу думку, донині менеджмент більшості переробних підприємств досліджуваної галузі додер-

жується спрощеного та звуженого традиційного бачення підходів до формування системи 

управління підприємством (наприклад, збільшується чисельність управлінського персоналу, 
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тобто розширюються органи управління замість модернізації їх складу та структури). Одними 

із головних недоліків традиційних методик формування систем управління підприємством є їх 
жорстка функціональна орієнтація та регламентація кількісних параметрів процесів управління, 
а не, наприклад, технологічних параметрів якості. Саме тому, оцінювання ефективності управ-
ління на основі показників діяльності підприємства базується на припущенні, що для цього до-

цільно розглянути результати його функціонування та його підрозділів як цілісної системи. 

Очевидно, що у нинішніх умовах функціонування підприємств галузі перебуває під значним 

впливом факторів зовнішнього середовища, що потребує створення аналітичних структур для 
проведення аналізу та синтезу його впливів. 

Узагальнюючи зазначене вище, можна зробити висновок про те, що в умовах становлення 
інформаційного суспільства необхідно поглибити дослідження щодо обґрунтування збалансо-

ваної системи показників, які б характеризували важливі з погляду стратегії аспекти діяльності 
(фінансові, виробничі, маркетингові, інноваційні та ін.). Так, згідно з дефініцією, яка запропо-

нована Сертифікованим інститутом спеціалістів з управлінського обліку (CIMA, The Chartered 

Institute of Management Accountants), збалансована система показників – це підхід, необхідний 

для забезпечення менеджменту підприємства інформацією, який сприяє у формулюванні стра-
тегічної політики та цілей організації. Ця концепція ґрунтується на тому, що користувачів не-
обхідно забезпечити об’єктивною інформацією, яка б характеризувала всебічно результати фу-
нкціонування будь-якого підприємства. Ця інформація має включати як фінансові, так і не фі-
нансові показники, та представляти такі області як прибутковість організації, рівень задоволен-

ня споживачів, ефективність бізнес-процесів та інновації [19]. На думку зарубіжних науковців, 
збалансована система показників є доцільною як для великих компаній, так і для середніх та 
малих, дає можливість підприємствам самостійно вибирати показники ефективності та форму-

вати на їх основі напрями аналізу діяльності підприємства, що є основою розробки стратегій 

перспективного розвитку [17; 20]. 

На практиці досягнення обґрунтованості збалансованої системи показників забезпечує спі-
льність цілей в організації, оскільки усі параметри спрямовані на виконання єдиної стратегії. 
Ми поділяємо думку вітчизняних науковців про те, що збалансована система показників може 
використовуватися на вітчизняних підприємствах, однак потребує обґрунтування вибору на-
прямів аналізу та уточнення переліку показників [21–24]. 

Концепцію збалансованої системи показників називають інструментом стратегічної системи 

управлінського обліку, основним призначенням якого є забезпечення функції збирання, систе-
матизації та аналізу інформації, необхідної для розробки та прийняття управлінських рішень. 
Однак, вважаємо, що систему збалансованих показників не можна назвати просто обліковою 

системою, оскільки вона є складовою частиною системи управління організації. 
Вибір концепції BSC, саме як інструменту формування стратегії розвитку вітчизняних біз-

несових структур відповідно, потребує подальших досліджень та адаптації щодо задач та цілей 

його функціонування. З метою обґрунтування доцільності у якості інструменту стратегічного 
управління та розробки стратегій розвитку підприємств бурякоцукрового виробництва у пода-
льшому дослідженні управлінських інструментів, які широко використовуються у практиці за-
рубіжних підприємств та відповідно почали використовуватися у практиці менеджменту вітчи-

зняних бізнесових структур. 

Встановлено, що розробки вітчизняних та зарубіжних науковців [25–30] дозволяють виді-
лити основні інструменти стратегічного управління, зокрема, бенчмаркінг, аналіз великих да-
них, реінжиніринг бізнес-процесів, управління змінами, сегментація споживачів, система 
управління взаємовідносинами із клієнтами, запровадження яких у практиці вітчизняного ме-
неджменту дозволить здійснити реальні позитивні зміни та забезпечити створення нових якіс-
них характеристик для змін та напрямів розвитку підприємств бурякоцукрового виробництва. 

При визначенні раціонального складу збалансованої системи показників доцільно викорис-
тати ресурсно-функціонально-компетентнісний підхід, із урахуванням обґрунтованого та прий-

нятого у дослідженні розуміння розвитку сучасного підприємства бурякоцукрового виробниц-

тва як процесу кількісних та якісних змін у результаті вирішення внутрішніх та зовнішніх су-

перечностей, що має забезпечити підвищення рівня загального розвитку підприємства та ви-

значення перспективних напрямів його розвитку. Ресурсний підхід при визначенні складових 
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збалансованої системи показників має враховувати наявні ресурси підприємства, використання 
та управління яких є ресурсним забезпеченням стратегій розвитку підприємства. Під функціо-

нальним підходом визначення кількості складових збалансованої системи показників та їх 

складу розуміємо урахування основних функціональних сфер життєдіяльності підприємства, за 
якими доцільно визначати функціональні стратегії його розвитку. Компетентнісний підхід при 

визначенні кількості складових збалансованої системи та їх складу доцільно відобразити наяв-
ними та стратегічними компетенціями до розвитку, як окремі складові життєдіяльності підпри-

ємства, так і підприємства в цілому, що є основою визначення конкурентних стратегій. 

За результатами дослідження особливостей підприємств бурякоцукрового виробництва як 
об’єкта управління, обґрунтовано, що до класичної збалансованої системи показників доцільно 
включити індикатори за напрямом «інновації та інвестиції» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модифікована збалансована система показників для підприємств бурякоцукрового виробництва. 

Джерело: розроблено автором. 

 
Доцільність включення нової складової до збалансованої системи показників «Інновації та 

інвестиції» зумовлюється наступними причинами. Так, класична концепція системи збалансо-

ваних показників Каплана та Нортона розглядає інноваційні процеси у рамках внутрішніх біз-
нес-процесів. 

Однак, необхідно визнати, що на сьогодні конкурентоспроможність підприємств досліджу-

ваної галузі забезпечується на внутрішньому та зовнішньому ринках за умови пошуку нових 

раціональних інструментів функціонування та впровадження у практичну діяльність інновацій-

Фінанси 
Цілі : 
• забезпечення росту вартості підприємства та добробуту 
його власників; 
• забезпечення економічної стійкості організації; 
• підвищення фінансової стійкості, ліквідності, поточної 
платоспроможності та рентабельності. 
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Цілі: 
• забезпечення у повному обся-
зі виробничих потреб у матеріа-
льно-технічних ресурсах; 
• формування економічно 

обґрунтованих обсягів запасів; 
• своєчасне та повне забезпе-
чення виробничих потужнос-
тей у якісній сировині; 
• забезпечення лояльності 
споживачів. 

Інновації та інвестиції 

 
Цілі: 
• впровадження технологічних та 
управлінських прийомів і  проце-
сів при забезпеченні сировиною, 

виробництві цукрових буряків та 
їх переробці, технічному обслуго-

вуванні обладнання; 
• підвищення інвестиційної при-

вабливості підприємства; 
• запровадження інноваційних 

продуктів у маркетингову, управ-
лінську та інші види діяльності. 

Бізнес-процеси 

 
Цілі: 
• реінжиніринг бізнес-
процесів; 
• диверсифікація виробництва; 
• мінімізація логістичних ви-

трат; 
• оптимізація витрат на ремонт 
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Персонал 

Управлінський персонал Виробничий персонал 

 
Цілі: 
• забезпечення лояльності виробничого та управлінського персо-

налу; 
• підвищення продуктивності праці. 
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них продуктів не лише у виробничій діяльності, а й менеджменті, маркетинговій та інших ви-

дах діяльності. Отже, під інноваційними продуктами нами розглядається можливий комплекс 
змін на підприємстві у всіх сферах його функціонування, зокрема, розробка нових видів проду-

кції та удосконалення існуючого асортименту, методів та форм обслуговування споживачів, 
збутові інновації, інновації, що передбачають розробку та запровадження інноваційних або 

удосконалення існуючих технологічних процесів та методів організаційно-управлінського ха-
рактеру, які спроможні забезпечити одержання економічного ефекту. 

Вважаємо, що аналіз перспектив за напрямом «Інновації та інвестиції» за комплексом пока-
зників, які дозволяють оцінити рівень інноваційності розвитку в цілому підприємства та вияви-

ти наявні або стратегічні компетенції до розвитку інноваційно-інвестиційної сфери діяльності 
підприємства, а також здатність його до формування та реалізації інвестиційних можливостей. 

Водночас, фінансування переробних підприємств бурякоцукрового виробництва має свою 

специфіку, оскільки їх виробничий цикл є коротким та потребує значних обсягів інвестицій та 
фінансування, що в свою чергу вимагає підвищення рівня інвестиційної привабливості підпри-

ємства як об’єкта інвестування для потенційних інвесторів та розробки на підприємстві механі-
зму пошуку і залучення фінансових ресурсів. Очевидно, визначення рівня «інноваційно-

інвестиційної» складової на підприємстві дозволяє встановити ступінь його інвестиційної при-

вабливості та відповідно до нього обґрунтувати заходи по її підвищенню. 

Виділення складової «Інновації та інвестиції» дозволить виявити та згрупувати найбільш важ-

ливі показники інноваційної та інвестиційної діяльності, дозволить діагностувати наявність або від-

сутність прояву кризових явищ. Відповідно до якісного рівня інноваційно-інвестиційної складової 
можна обґрунтувати як перспективну або як проблемну конкурентну стратегію розвитку. 

Зазначимо, що представлення показників за цією складовою є простим, оскільки існує дос-
татня кількість необхідних показників, які характеризують наявність, стан та ефективність ви-

користання інвестиційних та інноваційних ресурсів, які можна розрахувати на основі існуючої 
фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств бурякоцукрової промисловості та 
які можуть бути інтегрованими до системи управлінської звітності бізнесових структур галузі. 

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок про те, що з метою забезпечення 
розробки корпоративної, конкурентної та функціональних стратегій розвитку підприємства на 
основі збалансованої системи показників до її складу доцільно включити наступні блоки: фі-
нансову складову, складову бізнес-процесів, клієнтську складову, складову персоналу, та дода-
тково запропоновану інноваційно-інвестиційну складову. 

При обґрунтуванні переліку збалансованих показників нами використано наступні принци-

пи: показники мають формувати комплексну характеристику досліджуваного аспекту процесу 
управління розвитком підприємства у рамках відповідної задачі; мають бути актуальними для 
розробки та прийняття управлінських рішень та інформативними, відображати найбільш важ-

ливі ознаки різних аспектів розвитку підприємства та не дублювати інформацію; характеризу-
ватися максимальним ступенем динамічності та бути придатними для прийняття управлінських 
рішень, тобто неформальні затрати на збирання та обробку інформації мають бути мінімальни-

ми; вибрані показники мають враховувати особливості підприємств досліджуваної галузі. 
Розглянемо за переліченими вище складовими систему показників, яка найбільш повно мо-

же охарактеризувати їх для підприємств бурякоцукрового виробництва. 
Блок «Фінанси» має включати наступні показники: величина доданої вартості, коефіцієнти 

абсолютної ліквідності, рентабельність сукупного капіталу, активів, рентабельність продажів, 
коефіцієнт оборотності капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості, фінансового ризику, коефіці-
єнт автономії, рентабельність власного капіталу. 

Блок «Бізнес-процеси» характеризується наступними показниками: валова рентабельність ви-

робництва; цукристість буряків під час приймання; частка доплати за цукристість та інші якісні по-

казники; величина транспортних витрат на одиницю сировини; оптимальний радіус доставки; уро-
жайність цукрових буряків, собівартість сировини; частка супутньої продукції у загальному обсязі 
виробленої; коефіцієнт використання виробничих потужностей; втрати цукрових буряків при збері-
ганні, транспортуванні; втрати цукру; коефіцієнт виходу цукру; коефіцієнт заводу; цукристість цу-
крових буряків; коефіцієнт придатності основних фондів; фондовіддача; фондоозброєність; трудо-
місткість; тривалість сезону цукроваріння, вихід цукру на 1 га посіву цукрових буряків. 
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Блок «Клієнти» характеризується наступними показниками: коефіцієнт загальної (поточної) 
ліквідності; операційна рентабельність продажів; витрати на збут; коефіцієнт оборотності дебі-
торської заборгованості; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; коефіцієнт обо-

ротності готової продукції; частка переробки цукрових буряків на давальницьких умовах; част-
ка обсягу реалізованої продукції на зовнішні ринки у загальному обсязі виробництва; частка 
підприємства на внутрішньому ринку. 

Блок «Персонал» характеризується наступними показниками: коефіцієнт використання робочо-
го часу; частка виробничого персоналу у загальній чисельності працівників, частка працівників, що 
мають вищу освіту; частка працівників із середньою спеціальною освітою; частка працівників, що 
пройшли навчання за суміжними професіями; частка працівників, які підвищили кваліфікацію не 
пізніше 5 років; частка витрат на оплату праці у собівартості реалізованої продукції; частка додат-
кової заробітної плати у фонді оплати праці; індекс лояльності працівників. 

Блок «Інновації та інвестиції» доцільно охарактеризувати на основі використання наступ-

них показників: частка працівників, які є винахідниками та раціоналізаторами; частка інвести-

цій у програмне забезпечення та комп’ютеризацію у загальному обсязі інвестицій у нематеріа-
льні активи; частка інвестицій нематеріальних активів у загальній вартості необоротних акти-

вів; частка витрат на дослідження та розробку (без амортизації) у загальному обсязі затрат на 
інновації; частка витрат на машини, обладнання та програмне забезпечення, що пов’язано із 
впровадженням інновацій у загальному обсязі витрат на інновації; частка власних інвестицій на 
технологічні інновації у загальному обсязі витрат на інновації; частка вітчизняних інвесторів у 

загальному обсязі витрат на інновації; частка зарубіжних інвесторів у загальному обсязі витрат 
на інновації; частка виробленої нової (удосконаленої) продукції у загальному обсязі реалізації; 
коефіцієнт оновлення основних фондів; частка інвестицій в основний капітал. 

Висновки. Доведено, що підприємства бурякоцукрового виробництва в цілому забезпечу-

ючи позитивну динаміку економічного розвитку, стикаються із широким спектром проблем, 

серед яких доцільно виділити труднощі на рівні стратегічного планування своєї діяльності. 
Узагальнено основні особливості підприємств досліджуваної галузі як об’єкта управління, що 
дозволило адаптувати існуючий інструментарій стратегічного менеджменту до сучасних умов 
ведення бізнесу. Зокрема, сезонність виробництва цукру зумовлює плинність працівників, що 
загострює проблеми підвищення продуктивності праці, суміщення професій ремонтних та ви-

робничих працівників. Водночас, більшість населення, яка проживає у районі цукрового заво-

ду, безпосередньо пов’язана із діяльністю бурякоцукрового виробництва цієї території. Стабі-
льна цілорічна робота підприємств галузі має забезпечити зайнятість населення, не допускаючи 

загострення соціальної напруги. 

Обмеженість сировинної бази та чітко виражена локалізація виробництва ускладнюють по-

вне задоволення потреб цукрових заводів у цукрових буряках. Розвиток бурякосійних підпри-

ємств перебуває під впливом взаємопов’язаних природних та економічних чинників, які зумов-
люють певні труднощі при організації заготівлі сировини, а також особливості технологічних 

процесів, що зумовлюють підвищені затрати на ремонт та технічне обслуговування обладнан-

ня. Обладнання переробного підприємства упродовж виробничого циклу (майже 100 днів без-
перервної роботи в три зміни) значно зношується, і після закінчення переробки цукрових буря-
ків підприємство зупиняється, а його обладнання потребує чистки та складного ремонту. 

Водночас, необхідно відзначити високу соціальну значимість продукції галузі та необхідність 
безперебійного забезпечення населення соціально-значимим продуктом харчування – цукром. Ура-
хування тісного зв'язку виробництва основної та супутньої продукції у переробці цукрових буряків 
дозволило обґрунтувати поділ бізнес-процесів за групами, пов’язаними із виробництвом сировини 

(цукрові буряки), виробництвом основної продукції (цукру) та супутньої (жом, меляса і т.д.). 
Висока залежність результативності переробних підприємств від своєчасності та повноти 

забезпечення якісною сировиною, багатокомпонентний та складний склад сировини, швидко-

псувний характер відходів та висока їх частка про одержанні цукру із цукрових буряків зумов-
лює потребу в інвестиціях на реконструкцію цукрових заводів, а також в організацію та розви-

ток власної сировинної бази. 

Висока трудомісткість виробничих процесів, інтенсивний характер розвитку буряківництва 
потребують запровадження інноваційних технологічних прийомів і процесів при виробництві 
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сировини та її переробці. Існують також труднощі у формуванні економічних відносин буряко-

сійних господарств і переробних підприємств, зокрема, відсутність об’єктивного визначення 
якості сировини, справедливого розподілу продукції в рамках переробки сировини на умовах 

давальницької продукції, що також негативно впливає на результативність підприємств буря-
коцукрового виробництва. 

Запропоновано модифіковану збалансовану систему показників для стратегічного управління 
підприємствами бурякоцукрового виробництва, яка включає показники за такими блоками: «Фі-
нанси», «Бізнес-процеси», «Клієнти», «Персонал», «Інновації та інвестиції». Доведено доцільність 
включення нової складової збалансованої системи показників «Інновації та інвестиції», оскільки за 
сукупністю показників цього блоку є можливість оцінити рівень інноваційності підприємства та 
виявити наявні існуючі та стратегічні компетенції до розвитку. Водночас, фінансування переробних 
підприємств галузі має свою специфіку, оскільки їх виробничий цикл більш короткий, потребує 
значних обсягів інвестицій та фінансування, що вимагає підвищення рівня інвестиційної привабли-
вості підприємства та розробки дієвого механізму формування фінансових ресурсів. Очевидно, що 
набір показників за інноваційно-інвестиційною складовою має також сприяти у визначенні рівня 
інвестиційної привабливості підприємства. Вважаємо, що виділення цього блоку дозволить визна-
чити найбільш важливі показники інноваційної та інвестиційної діяльності, а також діагностувати 
наявність або відсутність прояву кризових явищ. Зазначимо, що розрахунок відповідних показни-
ків, які характеризують наявність, стан та ефективність використання інноваційних та інвестицій-
них ресурсів можна розрахувати за існуючими звітностями підприємства. Наведений перелік зба-
лансованої системи показників нами сформовано із урахуванням наступних принципів: показники 
мають бути комплексними, актуальними, інформативними, динамічними, недороговартісними, 
ураховувати особливості досліджуваної галузі. 
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Формирование системы сбалансированных показателей как инструмент стратегического управления 
предприятий сахарной промышленности 
Варченко О.М., Вернюк Н.А. 
В статье обосновано сбалансированную систему показателей как инструмента стратегического планирования 

развития предприятий свеклосахарного производства. Обобщены основные результаты и тенденции функциониро-

вания свеклосахарного производства в Украине в последние два маркетинговых года. Систематизированы характер-

ные особенности в развитии отечественных предприятий свеклосахарного производства. Доказано, что на практике 
свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов оценка эффективности развития предприятий свеклосахарного произ-
водства в основном осуществляется по системе финансово-экономических и группой технико-технологических по-

казателей. Обоснована целесообразность оценки результативности структур свеклосахарного производства на осно-

ве сбалансированной системы управления, что позволяет объективно установить вклад каждого из участников саха-
рнопродуктовой цепи в создании стоимости. 

Доказано, что концепция сбалансированной системы показателей является инструментом стратегической систе-
мы управленческого учета, основным назначением которого является обеспечение функции сбора, систематизации и 

анализа информации, являющейся основой разработки и принятия управленческих решений. Предложена модифи-

цированная сбалансированная система показателей для стратегического управления свеклосахарного производства. 
Ключевые слова: свеклосахарное производство, добавленная стоимость, эффективность, инвестиции, иннова-

ции, финансовые ресурсы. 

 

Formation of system of balanced indicators as an instrument of strategic management of sugar industry enterprises 
Varchenko O., Vernyuk N. 
The article substantiates a balanced system of indicators as a tool for strategic planning of beet and sugar production en-

terprises development. The main results and trends of sugar beet production in Ukraine in the last two marketing years are 

summarized, the positive dynamics of which is not sustainable, which requires the use of the latest tools of strategic man-

agement from the industry. 

The characteristic features of the development of domestic enterprises of sugar beet production are systematized, in par-

ticular seasonal production, non-compliance of production processes and consumption of products, imperfection of economic 

relations between sugar beet plants and sugar factories, the possibility of production of a wide range of products (sugar and 



ISSN 2310-9262                                          Економіка та управління АПК, № 2’2018 

 

 66

related products), high dependence on investments and innovative products, the formation of final economic results depends 

on the efficiency of beet and processing of sugar beets, etc. 

Dedicated as other specific features of the business structures of sugar beet production as an object of management, 

which are open systems, requires the establishment of appropriate tools for strategic management. The approaches of domes-

tic and foreign theory and practice to the understanding of the balanced system of indicators and the formation of an appro-

priate list of indicators for qualitative and quantitative evaluation of the efficiency of the business structures of sugar beet 

production are summarized. 

It is proved that in the practice of sugar beet farms and sugar factories, the evaluation of the efficiency of beet and sugar 

production enterprises is mainly carried out according to the financial and economic system and the group of technical and 

technological indicators. The expediency of evaluating the effectiveness of sugar beet production structures on the basis of a 

balanced control system is substantiated, which allows to objectively establish the contribution of each of the participants in 

the sugar-based chain in creating the value. 

It was clarified that in order to strengthen the innovative development of beet and sugar industry it is expedient to intro-

duce a technological platform tool that will combine the efforts of business, state and science, which will accelerate the de-

velopment of measures to ensure food security, which will promote the efficient use of molasses for energy production, will 

increase efficiency sugar beet production and reduce the harmful effects on the environment. The technological, raw, organi-

zational, managerial and institutional features of sugar beet production enterprises in the aspect of management of basic and 

auxiliary business processes are revealed. 

It is determined that a balanced system of indicators is a tool for providing enterprise information management system, 

which allows to develop well-grounded strategies for the development of business structures. It is proved that the concept of 

a balanced system of indicators is an instrument of a strategic accounting system, the main purpose of which is to provide the 

function of collecting, systematizing and analyzing information, which is the basis for the development and adoption of man-

agerial decisions. 

We believe that in determining the rational composition of the balanced system of indicators, it is expedient to use a re-

source-functional and competency approach that should lead to an increase in the overall development of a modern beet-and-

sugar production enterprise and to identify promising directions for its development. 

It is proposed to include in the classical complex of the balanced system of indicators the block in the direction of "Inno-

vations and Investments", since ensuring the competitiveness of beet and sugar production enterprises in the current condi-

tions is achieved provided their innovation and investment support their activities. It is substantiated that the indicators of the 

given group will allow to assess the level of innovation of the enterprise and to identify existing or strategic competences for 

successful development. We have proposed a modified balanced system of indicators for the strategic management of beet 

and sugar production enterprises. 

It is proved that in order to develop substantiated corporate, competitive and functional strategies for the development of 

enterprises of the investigated industry on the basis of a balanced system of indicators for its composition it is expedient to 

include the following blocks: financial, business processes, clients, personnel, innovation and investment. 

The following principles were used in substantiating the complex of indicators of a balanced system for the enterprises 

of the investigated branch, namely: complexity, relevance, dynamism, economic and informational accessibility, taking into 

account branch features. 

Key words: beet sugar production, added value, efficiency, investments, innovations, financial resources. 
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА 

 
Наведено теоретичні підходи українських та зарубіжних вчених щодо розуміння процесу управління маркетингом та 

основні складові елементи управління маркетинговою діяльністю. Систематизовано підходи до дефініції поняття управ-
ління маркетингом. Узагальнено практичний досвід управління маркетинговою діяльністю підприємств-лідерів м’ясного 

птахівництва та розглянуто характерні особливості їх функціонування на ринку. Наведено класифікацію підприємств 
м’ясного птахівництва за рівнем розвитку організаційних структур маркетингу та їх основні складові процесу управління 
маркетинговою діяльністю. Представлена принципова модель управління маркетинговою діяльністю підприємства, основ-
ні фактори та взаємозв’язки зовнішнього і внутрішнього середовища, місце та роль функціонування маркетингової інфор-
маційної системи. Запропоновано напрями удосконалення процесу управління маркетинговою діяльністю підприємств 
м’ясного птахівництва на основі оцінки факторів ринкової орієнтації вищої ланки менеджменту підприємства, персоналу, 
рівня відкритості зовнішнього середовища системи управління та підходи щодо здійснення оцінювання ефективності мар-
кетингової діяльності. На основі проведеного опитування систематизовано стримуючі чинники формування досконалого 
процесу управління маркетинговою діяльністю підприємств м’ясного птахівництва. 
Ключові слова: управління маркетингом, система управління маркетинговою діяльністю, структура маркетин-

гу, підприємства м’ясного птахівництва. 
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Постановка проблеми. Зарубіжний досвід компаній агробізнесу та практика вітчизняних 

аграрних підприємств доводить, що створення маркетингових структур як окремого функціо-

нального підрозділу на підприємстві виконує функцію «системного інтегратора», який забезпе-
чує не лише інформаційний, але й організаційний зв'язок елементів внутрішнього середовища 
та внутріфірмового простору. Маркетинг, який інтегровано до системи управління підприємст-
вом нині розглядається багатьма науковцями та практиками як система ринкових операцій, фі-
лософія бізнесу, концепція управління та впливає на формування і прийняття управлінських 

рішень у всіх підрозділах та сферах діяльності підприємства. Маркетингова діяльність будь-
якого підприємства на сьогодні являє собою не лише одну із функціональних структур управ-
ління, її необхідно сприймати цілісно як систему, що гнучко адаптована у загальну систему ме-
неджменту підприємства. На сьогодні практично відсутні підприємства у галузі м’ясного птахі-
вництва, на яких як мінімум не була задекларованою діяльність в сфері маркетингу, однак в 
окремих із них досліджуваний напрям діяльності не розглядається як ключовий бізнес-процес 
функціонування підприємства та зводиться до реалізації лише однієї функції просунення виро-

бленої продукції на цільових сегментах. Однак це лише одна функція із великої кількості 
(у окремих працях виділяють більше 20), які мають бути інтегрованими до системи управління 
підприємством, орієнтованим на споживача. Саме це доводить необхідність проведення дослі-
дження щодо складових системи управління із урахуванням досягнутого розвитку менеджмен-

ту маркетингової діяльності на підприємствах м’ясного птахівництва. 
Аналіз основних досліджень та публікацій. Зазначимо, що дослідження теоретико-

практичних питань управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств знайшло відо-

браження у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: О. Варченко, І. Артімонової, Т. Дуда-
ря, В. Зіновчука, О. Єраркіна, В. Клюкача, Р. Коулса, О. Колесова, В. Неганової, М. Сахацького, 
Ю. Ципкіна та ін. Ці дослідження дозволили розробити засади практичної реалізації інструмен-

тів маркетингу, зорієнтованих на посилення та формування конкурентних переваг української 
аграрної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках. Однак, недостатньо вирішеними є 
питання формування раціональної системи управління маркетинговою діяльністю, зокрема, 
підприємств м’ясного птахівництва, характерними особливостями розвитку яких є посилення 
монополізації, невизначеність впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників на продуктовий 

ланцюг постачання, які б створювали умови для визначення сильних та слабких сторін їхньої 
діяльності на цільових сегментах ринку та дозволили повністю використовувати потенційні 
можливості суб’єктів господарювання. 

–––––––––––– 
© Шупик С.М., 2018. 
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Метою статті є узагальнення підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення 
складових системи управління маркетинговою діяльністю підприємства, систематизації розви-

тку організаційних структур маркетингу на підприємствах м’ясного птахівництва та обґрунту-

вання складових процесу управління маркетинговою діяльністю. 

Методика досліджень. За написання статті використано наступні наукові підходи: систем-

ний – для комплексного врахування чинників, які визначають процес управління маркетинго-

вою діяльністю підприємств, монографічний – для поглибленого вивчення особливостей фор-

мування системи управління маркетингом, абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень 
результатів висновків та їх формулювання. Інформаційною базою слугували статистичні мате-
ріали Держкомстату України про розвиток м’ясного птахівництва, а також результати опиту-

вання фахівців менеджменту окремих підприємств м’ясного птахівництва: (ТОВ «Агромарс», 

СТОВ «Старинська птахофабрика») щодо організації, напрямів та результативності управління 
маркетинговою діяльністю. 

Основні результати дослідження. З метою більш повної систематизації складових марке-
тингового менеджменту узагальнимо дефініції цього поняття в українській та зарубіжній нау-

ковій літературі, де представлено компоненти управління маркетингом на трьох рівнях органі-
заційної структури. Так, до складових процесу управління маркетингом зарубіжними дослідни-

ками віднесено наступні елементи: місія підприємства та розуміння ролі маркетингової діяль-
ності у її реалізації; встановлення маркетингових цілей; збір, аналіз та обробка інформації щодо 

середовища його функціонування, на основі чого визначаються сильні та слабкі сторони, мож-

ливості та загрози підприємства; розробка маркетингової стратегії – визначення цільових сег-
ментів та їх конкретних потреб, розробка оптимальної маркетингової діяльності підприємства 
(маркетинговий комплекс має бути об’єднаним стратегіями щодо продукту, розподілу, просу-

вання та ціни), що задовольняють споживчі та організаційні цілі; реалізація стратегії маркетин-

гу; періодичний моніторинг маркетингових зусиль та внесення необхідних змін [1]. 

Більш спрощену структуру процесу управління маркетингом запропоновано Райтом у праці 
«Маркетинг: витоки, поняття, навколишнє середовище», що включає такі складові управління 
маркетинговою діяльністю: планування маркетингу (комплекс завдань, оцінювання можливос-
тей, створення маркетингових стратегій, розробка маркетингових планів); реалізація маркетин-

гових планів та програми; контроль планів та маркетингових програм (результати вимірюван-

ня, оцінка прогресу) [2]. 

Водночас, Джон Маллінс і Орвілле Уолкер запропонували більш детальну структуру, яка 
включає такі елементи стратегічного планування та види діяльності: аналіз зовнішнього сере-
довища, зорієнтований на:  

а) посилення ролі маркетингу в розробці стратегій (цілей і стратегій, пов’язаних із корпора-
тивним рівнем та стратегічними одиницями); 

б) аналіз ринкових можливостей (4C-компанія, контекст, клієнт, конкуренти), посилюючи 

такі питання як розуміння ринкових можливостей, споживча поведінка, маркетингові дослі-
дження, сегментація маркетингу та вибір цільових сегментів, позиціонування; розробка страте-
гічних маркетингових програм (4P-продукт, ціна, розміщення, реклама), включаючи рішення, 
пов’язані з маркетингом програми, бізнес-стратегії та рішення, пов'язані з комплексом марке-
тингу; розвиток стратегічних маркетингових програм для конкретних ситуацій (відповідні 
стратегії на нових ринках, зростаючих, зрілих і спадаючих); реалізація та управління маркетин-

говими програмами, що передбачають організацію та планування маркетингової діяльності, 
оцінювання продуктивності маркетингу та мотивація персоналу [3]. 

 Згідно із запропонованою структурою процес управління маркетинговою діяльністю може 
складати наступні елементи: стратегічний план (місія, цілі, стратегії, господарський портфель 
діяльності); маркетинговий план (аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища функціону-

вання підприємства, маркетингові цілі, вибір цільового ринку, маркетинговий набір), реалізація 
та моніторинг стратегічних планів і комплексу маркетингу. 

Водночас, Ф. Котлер у своїй роботі «Управління маркетингом: аналіз, планування, впрова-
дження та контроль» розглядає маркетингову діяльність організації як аналіз ринкових можли-

востей, що виникають, вивчення та вибір цільових ринків, розробка маркетингових стратегій, 

маркетингових програм, організація, впровадження та контроль маркетингових зусиль [4]. 



ISSN 2310-9262                                          Економіка та управління АПК, № 2’2018 

 

 69

Отже, складовими процесу управління за цим підходом є: аналіз ринкових можливостей; 

вивчення та вибір цільових ринків; розробка маркетингових стратегій; розробка маркетингових 

програм; організація, впровадження та контроль маркетингових зусиль. Зазначимо, що вищеза-
значені складові процесу управління маркетинговою діяльністю підприємства науковців розг-
лядають на корпоративному, бізнес-одиниці та функціональному рівнях. 

Складові процесу управління маркетингом у працях Девіда Аакера, Річарда Уілсона і Колі-
на подібні до тих, що представлені вище [5]. Узагальнюючи зазначене вище можна зробити ви-

сновок, що більшість фахівців з маркетингу розглядають управління маркетинговим процесом 

на трьох рівнях організаційної структури: на корпоративному, бізнес-одиниці та функціональ-
ному та у більш ширшому, або вужчому складі основних видів діяльності – аналіз, планування, 
впровадження та контроль. 

Вважаємо, що відмінну структуру процесу управління маркетингом запропоновано 

С. Джайн у роботі «Маркетинг, планування та стратегія», де управління маркетингом зводиться 
до тактичної діяльності, яка є специфічною для функціонального рівня [6]. Цей підхід базується 
на стратегічному маркетинговому підході для розуміння концепції маркетингового менеджмен-

ту. Згідно з цією теорією, корпоративний рівень, основні елементи формування загального 

стратегічного плану забезпечуються маркетинговими наслідками: конкурентний аналіз, дина-
міки ринку та факторів зовнішнього середовища. Із цієї позиції, маркетинг являє собою 

з’єднувальну ланку між підприємством та ринком, поточною та майбутньою інформацією про 

стан попиту, які відіграють важливу роль в стратегічному плануванні. На думку автора, управ-
ління маркетингом на основі передбачення розробки та реалізації маркетингових програм, під-

тримує ідею стратегічного маркетингу, тобто обґрунтування маркетингових стратегій для різ-
них продуктових ринків. Відомо, що маркетингові стратегії розробляються на другому рівні 
структури підприємства, а саме стратегічній одиниці. У певному контексті маркетингова стра-
тегія може бути розробленою, по суті, за рахунок взаємодії трьох складових відомих у науковій 

літературі як 3 C: споживач, конкуренція та корпорація. Маркетингові стратегії орієнтуються 
на виявлення конкретних елементів диференціації конкуренції через капіталізацію та удоскона-
лення складових комплексу маркетингу, щоб забезпечити вищу цінність для клієнтів. Відповід-

но до цієї теорії між стратегічним маркетингом та маркетингом існують певні відмінності: орі-
єнтація, філософія, підхід, відносини із суб’єктами середовища функціонування підприємства, 
стиль управління та інші складові внутрішнього середовища організації. 

Систематизуючи підходи до дефініції поняття управління маркетингом нами виділено на-
ступні: «…це практичне здійснення … інтегрованої політики підприємства на ринку, яка вклю-

чає організацію, аналіз, планування, проведення заходів, спрямованих на досягнення певних 

цілей підприємства на ринку і контроль. … це сукупність заходів, що регулюють позицію підп-

риємства на ринку за допомогою маркетингових функцій» [7].«… управління підприємством, 

яке спрямоване на вивчення та врахування попиту і вимог ринку для обґрунтованої орієнтації 
виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції» [8], 

«…це управлінська діяльність, яка включає аналіз, планування, реалізацію і контроль заходів, 
спрямованих на формування та інтенсифікацію попиту на товари або послуги та збільшення 
прибутків» [9], «… механізм процесу управління, за допомогою якого маркетингова організація 
взаємодіє зі споживачами» [10], «… аналіз, планування, реалізація і контроль заходів, зорієнто-

ваних на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями щодо 

досягнення певних завдань організації … отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збіль-
шення частки ринку [5]. 

Отже, процес управління маркетингом полягає в реалізації ряду функцій, кожна із яких яв-
ляє собою комплекс аналітично-оціночних задач, задач стратегічного та тактичного плануван-

ня, а також виконавчих задач. Очевидно, одержання комерційного успіху бізнесовою структу-

рою на цільових сегментах залежить від ефективності та результативності маркетингової діяль-
ності, та потребує реалізації наступних організаційних засад: реалізація стратегічного та такти-

чного планування; створення організаційних структур управління; формування інформаційної 
бази управління [11].  

Маркетингова діяльність як вид особливої діяльності підприємства в управлінні підприємс-
твом має здійснювати цілеспрямований вплив на споживача, ринок, попит; формувати достові-
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рну інформацію про кон’юнктуру ринку, відповідати потребам та вимогам покупців, про зов-
нішнє середовище функціонування підприємства; розробка такого товарного асортименту, який 

відповідає вимогам ринку, підвищення конкурентоспроможності продукції. Саме тому службам 

маркетингу на підприємстві має відводитися провідне місце у системі управління. 
За впровадження маркетингу в систему управління підприємства необхідно забезпечити 

створення служб маркетингу із такими функціями як вивчення ринків збуту, визначення ємнос-
ті ринку, виявлення вимог покупців до товару, забезпечення конкурентоспроможності продук-
ції, організація просунення товару на ринок, формування ланцюгів поставок продукції із висо-

кою доданою вартістю, здійснення переробки побічної продукції та відходів виробництва тощо. 

Окрім цього з метою забезпечення високої результативності маркетингового підрозділу на під-

приємстві доцільно сформувати тісні зв’язки із іншими управлінськими підрозділами та орієн-

тувати систему менеджменту на задоволення потреб споживачів за якістю, ціною та іншими 

споживчими властивостями. Такий підхід зорієнтує виробничу програму підприємства до оп-

тимальних показників, тобто виробництво у необхідних обсягах, асортименту. У цілому усі 
структурні підрозділи менеджменту підприємства повинні брати участь у розробці та реалізації 
цілей, стратегії та тактики маркетингу. Необхідно довести до усвідомлення усього персоналу, 
що маркетинг – це важлива складова в управлінні маркетингом, що впливає не результатив-
ність господарської діяльності підприємства. 

Управління маркетинговою діяльністю будь-якого підприємства є складним процесом, 

який потребує відповідних трудових, фінансових і матеріальних затрат. Нині маркетинговий 

менеджмент підприємства є актуальним завданням, яке має не лише наукове, але й важливе 
практичне значення. Доказом цього є те, що не існує єдиної методики побудови, а також фун-

кціонування системи маркетингу, кожне підприємство створює службу маркетингу із ураху-

ванням внутрішнього потенціалу, сформованих партнерських зв’язків із споживачами, поста-
чальниками, посередниками, клієнтськими колами, конкуренції на ринку, таким чином, щоб 

забезпечувати досягнення стратегічних цілей. Формування системи маркетингового менедж-

менту на підприємстві потребує насамперед створення відповідних організаційних структур, 

розробку відповідного Положення про службу маркетингу, внесення змін до установчих 

документів підприємства, а також забезпечення розробки стратегії і тактики маркетингової 
діяльності. 

Узагальнення практики управління маркетинговою діяльністю підприємств-лідерів 
м’ясного птахівництва дозволило зробити висновок про те, що під складовими процесу управ-
ління маркетинговою діяльністю слід розуміти сукупність різних елементів – матеріальних і 
понятійних, а також фахівців, які пов’язані між собою певним чином та відповідно цією взає-
модією забезпечують створення маркетингових стратегій, а також управлінських рішень, які 
дозволяють проводити цілеспрямовану політику комплексу-маркетингу. Однозначно можна 
сказати, що маркетинг є не лише однією із функцій управління підприємством, а й системо-

утворювальним чинником формування його корпоративної культури.  

Розглянемо особливості середовища функціонування вітчизняних товаровиробників м’яса 
птиці, що характеризуються високим рівнем монополізації, посиленням невизначеності як чин-

ників внутрішнього, так і зовнішнього середовища ланцюга поставок, стійкою динамікою зрос-
тання обсягів виробництва (частка у структурі товарної пропозиції м’яса у 2017 р. становила 
51,1%). Така ситуація пов’язана з особливістю м’ясного птахівництва, де технологічний процес 
визначає швидку окупність вкладеного капіталу та високу інвестиційну привабливість галузі, у 
результаті чого здійснено будівництво інноваційних птахофабрик переважно вертикально-

інтегрованого типу. Можна зробити висновок, що підприємства досліджуваної галузі викорис-
тали потенційні можливості щодо розвитку. Враховуючи складну ситуацію із виробництвом 

яловичини та свинини за рахунок птахівництва стабілізовано внутрішній ринок м’яса та сфор-

мовано напрям для аграрного експорту. 
Так, найбільшим виробником м’яса птиці у країні є «Миронівський хлібопродукт», який в 

останні два роки утримує понад 40 % ринку та є експортером продукції (майже 25 % обсягів 
виробленої продукції). Встановлено, що у зв’язку із розширенням експортної діяльності під-

приємством відкрито дистриб’юторські офіси на Близькому Сході та в Північній Африці, а 
також переробний завод у Нідерландах. Другу позицію посідає «Агромарс» – частка ринку 
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більше 12 %. Дещо диверсифікованою є товарна пропозиція агрохолдингу «Агро-Овен», який 

посідає третю позицію (6 % частки ринку) та виробляє не лише м’ясо птиці, а також свинину 

та яловичину [12]. 

Вивчення процесу організації управління маркетинговою діяльністю на птахівничих підп-

риємствах м’ясного напряму дозволило встановити, що основою для створення спеціалізованих 
підрозділів у сфері маркетингу були відділи збуту та постачання, які в попередні роки функціо-

нували на цих підприємствах. Очевидно, що в успішних на ринку операторах ці підрозділи 

управління почали виконувати дуже широке коло функцій, в тому числі аналітичну. Встанов-
лено, що за рівнем розвитку організаційних структур маркетингу в досліджуваних підприємст-
вах їх умовно можна поділити на дві основні групи. Слід зазначити, що серед функціонуючих 

спеціалізованих підприємств м’ясного птахівництва немає таких, де був би відсутній спеціалі-
зований підрозділ управління маркетинговою діяльністю. Таку ситуацію ми можемо спостері-
гати у сільськогосподарських підприємствах, де невелике поголів’я птиці вирощується для вла-
сного споживання, відсутні потужності із переробки та зберігання.  

До першої групи віднесено сільськогосподарські підприємства, що не входять до вертика-
льно-інтегрованих об’єднань, здійснюють поставки м’ясної продукції на локальні (місцеві) ри-

нки, у яких наявними є підрозділи збуту та постачання. Ці організаційні структури виконують 
функції збуту та матеріально-технічного постачання на рівні підприємства, забезпечуючи усі 
напрями виробництва. У своїх стратегічних та тактичних діях ці підприємства зорієнтовані на 
потреби місцевих ринків, на яких займають значні частки, є не завжди спроможними раціона-
льно відреагувати на виклики зовнішнього середовища унаслідок різних чинників (нестачі під-

готовлених маркетологів, відсутності стратегії тощо). 

До другої групи входять вертикально-інтегровані птахівничі холдинги, які мають сформо-

вані служби (департаменти, відділи) маркетингу, забезпечені висококваліфікованими маркето-

логами. Зазвичай, у цих суб’єктів господарювання сформована власна база виробництва кормів. 
Ці підприємства розвивають підрозділи глибокої переробки, зберігання м’яса птиці, переробки 

відходів виробництва. Ці агрохолдинги є інноваційними, які орієнтуються на реалізацію прин-

ципів сталого розвитку у власній діяльності, є експортерами якісної продукції, формують лан-

цюги поставок із високою доданою вартістю. Це відповідно впливає й на організацію управлін-

ня маркетинговою діяльністю та безпосередньо на його складові. 
Важливою складовою процесу управління маркетинговою діяльність птахівничих підпри-

ємств м’ясної продуктивності є визначення сукупності цілей маркетингової діяльності: еконо-

мічні (одержання прибутку від реалізації продукції та послуг, збільшення частки ринку тощо); 

науково-технічні (поліпшення технології виробництва, утилізації побічної продукції виробниц-

тва і т.д.); виробничо-комерційні (забезпечення ритмічності виробництва, формування товарно-

го асортименту відповідно до вимог та запитів споживачів, т.д.); соціальні (задоволення пот-
реб споживачів, персоналу підприємства, його власників, підвищення добробуту країни); 

екологічні (мінімізація негативного впливу підприємства на навколишнє середовище, утилі-
зація та переробка відходів, виробництво екологічної продукції, запровадження екологічних 

технологій і т.д.). В управлінні маркетинговою діяльністю зазвичай включаються наступні 
обов’язкові процедури, які так само як і цілі маркетингу, формують його складові: розробка 
програми комплексу маркетингу, формування структури маркетингових підрозділів, здійснення 
маркетингових досліджень, забезпечення координації дій підрозділів при вирішенні різних 

маркетингових завдань (рис. 1). 

Отже, управління маркетинговою діяльністю являє собою процес, який спрямований на 
впорядкування і узгодження дій співробітників системи менеджменту підприємства та забезпе-
чує маркетингове управління їх діяльністю, тобто це менеджмент, направлений на досягнення 
організаційних цілей підприємств на основі задоволення потреб та вимог споживачів шляхом 

реалізації маркетингових функцій. Якщо управління розглядати в широкому розумінні, то це 
вплив суб’єкта на об’єкт на основі певних методів, технічних засобів, а також використання 
певної технології для досягнення поставлених цілей. Подібну думку ми знаходимо у Ф. Котле-
ра, який визначає управління маркетингом як аналіз, планування, реалізацію та контроль за ви-

конанням програм, спрямованих на створення, підтримку вигідних відносин із цільовими сег-
ментами для досягнення цілей організації [18]. 
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Рис. 1. Принципова модель управління маркетинговою діяльністю підприємства 

[13, 14, 15, 16, 17]. 

 

Російський науковець Т.П. Данько розглядає поняття «управління маркетингом» як цілес-
прямовану дію суб’єкта управління на об’єкт управління на основі певної технології та вико-

ристання системи методів для досягнення поставлених цілей. Управління маркетингом – 

це цілеспрямована діяльність щодо регулювання позицій підприємства на цільових сегментах 

на основі організації, планування, обліку, контролю із урахуванням впливу кон’юнктури рин-

ку та конкурентного середовища для досягнення ефективності діяльності підприємства на 
ринку [19].  



ISSN 2310-9262                                          Економіка та управління АПК, № 2’2018 

 

 73

Отже, маркетинг потребує наявності чітко поставлених цілей, а також детально розробле-
них заходів по їх досягненню. Важливою вимогою маркетингу є його підпорядкованість стра-
тегічним цілям та завданням підприємства, а стратегія має відповідати маркетинговим цілям. 

Якщо розглядати управління маркетингом як цілеспрямований процес впливу суб’єкта на 
об’єкт, то слід виділити дві основні сфери – стратегію та тактику. Стратегія маркетингу впли-

ває на всі структури управління, маркетинг є інтегратором внутрішньої та зовнішньої поведін-

ки підприємства. Стратегія – це вибір найбільш загальних напрямів розвитку підприємства, які 
є пріоритетними для нього із урахуванням конкретної ціннісної орієнтації та є основою для ро-

зробки дієвих заходів для досягнення запланованих результатів у майбутньому. Тобто стратегія 
управління маркетингом – це вибір та рефлективне відстеження, яке дозволяє в майбутньому 

скоригувати стратегічні рішення по управлінню маркетинговою діяльністю із урахуванням цін-

нісних орієнтацій підприємства.У свою чергу тактика маркетингу – це сукупність взаємо-

пов’язаних дій та прийомів підприємства, на основі яких здійснюються конкретні заходи, що 
передбачають урахування цінових можливостей ринкового середовища з метою досягнення 
прибутковості та ефективності підприємства у певний період часу.  

Підсумовуючи зазначене вище можна зробити висновок про те, що управління маркетинго-

вою діяльністю підприємства включає наступні складові: аналіз ринкових можливостей; оцінку 
можливих сегментів та відбір цільових ринків, розробку комплексу маркетингу та реалізацію 

маркетингових заходів. Розглянемо більш детально кожну із виділених складових: аналіз рин-

кових можливостей – вивчення маркетингового середовища (внутрішнього та зовнішнього), 

здійснення маркетингових досліджень (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, фірмової 
структури ринку, товарної та цінової структури, аналіз внутрішнього середовища), формування 
інформаційної бази маркетингу (первинна та вторинна інформація); вибір цільових ринків – 

оцінка попиту та визначення потенційної і реальної місткості ринку; сегментація ринку, вибір 
цільових сегментів, позиціювання товару на цільових сегментах; розробка комплексу маркети-

нгу – формування товарної, цінової політики, дистрибуція та просунення товару на цільових 

ринках; реалізація маркетингових заходів – розробка маркетингової стратегії, розробка плану 

маркетингу та організація контролю маркетингу.  
Структура управління маркетинговою діяльністю підприємства представляє собою у най-

більш загальному вигляді підпорядкованість управлінських зв’язків між об’єктами та 
суб’єктами управління, яка характеризує інформаційні зв’язки підрозділів, що мають ієрархіч-

ну підпорядкованість та наділені певними правами і відповідальністю. Науковцями системати-

зовано основні вимоги, які пред’являються до структури управління маркетинговою діяльніс-
тю: гнучкість, економічність, оптимальність, оперативність, надійність, стійкість [20].  

Вважаємо, що з метою удосконалення процесу управління маркетинговою діяльністю підп-

риємств м’ясного птахівництва, гнучкої орієнтації кінцевих результатів їхньої діяльності на 
вимоги споживачів доцільно систематично оцінювати його ефективність, а також своєчасно 

вносити необхідні коригування заходів. Одним із підходів до здійснення оцінювання ефектив-
ності маркетингової діяльності підприємства є бенчмаркінг, який є процесом порівняння влас-
ної діяльності із результатами функціонування підприємств-конкурентів, на основі чого ведеть-
ся пошук та впровадження найбільш дієвих маркетингових заходів і методів роботи інших 

суб’єктів господарювання [21]. 

Як порівняння рекомендують використовувати такі показники: потенціал ринку, продукто-

вий портфель, обсяги продажів, конкурентні стратегії, витрати на рекламу і т.д. За підходом 

інших науковців пропонується оцінювати стан маркетингової діяльності через оцінку позицій 

служби маркетингу на підприємстві, тобто оцінку повноти виконання службою своїх завдань та 
характеристику маркетингової діяльності. Підтримуємо думку, що основним недоліком цієї 
методики є суб’єктивна оцінка окремих характеристик маркетингової діяльності [22].  

Найбільш комплексним підходом до виявлення факторів ефективності маркетингової діяль-
ності є концепція, яка базується на твердженні, що управління маркетинговою діяльністю є ва-
жливою функціональною частиною загальної системи управління підприємством, яка спрямо-

вана на досягнення узгоджених внутрішніх можливостей підприємства із вимогами зовнішньо-

го середовища для забезпечення прибутковості діяльності. Оскільки управління маркетингом 

це управлінська підсистема підприємства, яка функціонує на трьох рівнях: управління діяльніс-
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тю, управління функцією, управління попитом, то відповідно його ефективність забезпечується 
цими рівнями. 

Результативність процесу управління діяльністю підприємства доцільно проводити на основі 
оцінки факторів ринкової орієнтації вищої ланки менеджменту підприємства, ринкової орієнтації 
персоналу, налагодження взаємодії (прямого та зворотного зв’язку) персоналу та вищої ланки 

управління, рівня відкритості зовнішнього середовища системи управління. Ефективність управ-
ління функцією можна представити як залежність таких змінних як планування, організація, про-

гнозування, мотивація, контроль, тобто результативність функцій менеджменту маркетингової дія-
льності. Очевидно, що ефективність управління попитом це функція, яка залежить від наступних 

показників: управління товарною, ціновою, збутовою політикою та політикою просування на ці-
льових сегментах підприємства. Отже, управління маркетинговою діяльністю підприємств 
м’ясного птахівництва у нинішніх умовах вимагає постійно здійснювати ревізію та удосконалення 
сформованої практики. У мінливих умовах зовнішнього середовища підприємства змушені опера-
тивно адаптувати план дій під умови ринкового середовища. Це можливо забезпечити шляхом до-
сягнення високої гнучкості виробництва, розвиненої інформаційної бази маркетингу, а також його 
інтегрованості із діяльністю інших підрозділів системи управління підприємством. 

Отже, в умовах глобалізаційних змін та європейської інтеграції країни для суб’єктів госпо-

дарювання галузі м’ясного птахівництва важливою умовою забезпечення ефективності є опти-

мізація маркетингової діяльності на внутрішньому та зовнішніх ринках, а також налагодження 
раціонального процесу її управління. 

На основі проведеного опитування фахівців вищої та середньої ланки менеджменту підпри-

ємств м’ясного птахівництва нами систематизовано стримуючі чинники формування доскона-
лого процесу управління маркетинговою діяльністю, серед яких виділено: 

- відсутність розуміння принципів сучасної концепції маркетингу, що можна охарактеризу-
вати як вузький підхід до розуміння маркетингу, який орієнтується лише до задоволення еко-

номічних інтересів підприємства, власників та менеджменту. При цьому ігнорується необхід-

ність вирішення питань екологічного та соціального значення (концепція соціально-етичного 

маркетингу), а також необхідність у формуванні довгострокових партнерських взаємовигідних 

відносин із суб’єктами ринку (концепція взаємодії); 
- прояв монополізації ринку – ця проблема полягає у тому, що за такого типу конкурентного 

середовища посилюються ризики впливу на споживача та партнерів по бізнесу, а також прояв 
певних маніпулятивних дій (підвищення цін, обмеження доступу товару у певні часові проміж-

ки і т.д.); 

- нестача кваліфікованих кадрів у сфері маркетингу – має прояв за умови, коли власники, 

керівництво недооцінює маркетингову діяльність, неефективно здійснює організацію праці, 
встановлює низький рівень заробітної плати. Саме за таких умов маркетингу дуже часто відво-

диться другорядна роль, незважаючи на те, що ці маркетингові управлінські рішення інтегру-
ють всі сфери діяльності підприємства; 

- недостатність фінансування комплексу маркетингу – на окремих підприємствах недооці-
нюються керівництвом затрати на маркетинг і відсутня готовність їх оплачувати у повному об-

сязі. Така ситуація зумовлює низьку віддачу маркетингових дій, що й посилює хибну думку у 

керівництва про недоцільність використання комплексу-маркетингу на підприємстві. 
Очевидно, що у зв’язку з розширенням діяльності підприємств м’ясного птахівництва на 

внутрішньому та зовнішніх ринках, а також усвідомленням вищою та середньою ланкою 

управління важливості менеджменту маркетинговою діяльністю як інструменту підвищення 
ефективності, буде посилюватися роль маркетингу, а його інструментарій (товарна, цінова, збу-
това політики та політика просунення) буде гнучко адаптуватися до конкретних ринкових 

умов, а також до специфіки виробничої діяльності суб’єкта господарювання. 
Висновки. Узагальнені методичні підходи до розуміння процесу управління маркетинго-

вою діяльністю підприємства, яка нами розглядається як складний процес, що потребує відпо-
відних трудових, фінансових і матеріальних затрат. Управління маркетинговою діяльністю під-
приємств м’ясного птахівництва представляє собою процес, який зорієнтований на впорядку-
вання та узгодження дій, ідей співробітників як маркетингових, так й не маркетингових підроз-
ділів підприємства та забезпечує маркетингове управління їх діяльністю, тобто це управління 
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спрямоване на досягнення організаційних цілей підприємства на основі повного задоволення 
потреб потенційних споживачів у якісній та безпечній продукції м’ясного птахівництва шляхом 
реалізації маркетингових функцій. 

Систематизовано основні чинники, які стримують менеджмент підприємства у повній реа-
лізації принципів сучасної концепції маркетингу, а саме: вузьке розуміння сутності маркетингу, 
монополізація ринку, нестача кваліфікованих фахівців у сфері маркетингу, недостатність фі-
нансування маркетингової діяльності. Невирішеними питаннями у даному напрямі досліджень 
є формування системи показників результативності процесу управління маркетинговою діяль-
ністю птахівничих підприємств м’ясної продуктивності на основі диференційованого підходу 
через систему збалансованих показників. 
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Составляющие системы управления маркетинговой деятельностью предприятий мясного птицеводства 
Шупик С.М. 
В статье приведены теоретические подходы украинских и зарубежных ученых относительно понимания процес-

са управления маркетингом и основные составляющие элементы управления маркетинговой деятельностью. Систе-
матизированы подходы к дефиниции понятия управления маркетингом. Проанализирован практический опыт управ-
ления маркетинговой деятельностью предприятий –лидеров мясного птицеводства и рассмотрены характерные осо-

бенности их функционирования на рынке. Приведена классификация предприятий мясного птицеводства по уровню 

развития организационных структур маркетинга и их основные составляющие процесса управления маркетинговой 

деятельностью. Представлена принципиальная модель управления маркетинговой деятельностью предприятия, ос-
новные факторы и взаимосвязи внешней и внутренней среды, место и роль функционирования маркетинговой инфо-

рмационной системы. Предложены направления совершенствования процесса управления маркетинговой деятель-
ностью предприятий мясного птицеводства на основе оценки факторов рыночной ориентации высшего звена ме-
неджмента предприятия, персонала, уровня открытости внешней среды системы управления и подходы к осущес-
твлению оценки эффективности маркетинговой деятельности. На основе проведенного опроса систематизированы 

сдерживающие факторы формирования процесса управления маркетинговой деятельностью предприятий мясного 

птицеводства. 
Ключевые слова: управление маркетингом, система управления маркетинговой деятельностью, структура мар-

кетинга, предприятия мясного птицеводства. 
 

Complex systems of management of marketing activity of meat farming enterprises 
Shupyk S. 
The components of marketing management are systematized and definitions of th econcept of marketing management in 

the Ukrainian and foreign scientific literature are generalized. 

The components of marketing management at three levels of the organization a structure represented. 

The components of the marketing management process are presented: the mission of the enter prise; establishment of 

marketing objectives; collection, analysis and processing ofi nformation for the purpose of analyzing market opportunities 

(4C: company, context, client, competitors); identification of strengths and weaknesses, opportunities and threats enterprise; 

development of marketing strategy; realization of marketing strategy; periodic monitoring of marketing efforts and making 

necessary changes; development of strategic marketing programs for specific situations, assessment of marketing 

performance and staff motivation. Most marketing professionals consider managing a marketing process at three levels of 

organizational structure: on a corporate, business unit and functional and core activities –analysis, planning, implementation, 

and control. The process of marketing management is to implement functions, each of which is a set of analytical and 

appraisal tasks and strategic, tactical planning. When introducing marketing in to the enterprise management system, it is 

necessary to ensure the creation of marketing services with such functions as, studying markets, determining the market 

capacity, identifying buyers requirements for the product, ensuring product competitiveness, organizing product promotion 

on the market, for ming supply chain for high value added products, the processing of by-products and waste products. In 

order to ensure the high performance of the marketing unit at the enterprise it is expedient to form close relationships with 

other management departments and orient the management system to meet the needs of consumers in quality, price and other 
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consumer properties. Features of the environment of functioning of domestic producers of poultry meat characterized by a 

high level of monopolization, increased uncertainty as factors of the internal and external environment of the supply chain, 

stable dynamics of growth in production volumes are considered. This situation is conditioned by the peculiarity of meat 

poultry farming, where the peculiarity of the technological process determines the rapid return on invested capital and the 

high investment attractiveness of the industry, which resulted in the construction of innovative poultry farms, mostly of a 

vertically integrated type. It was established that the basis for the creation of specialized divisions in the field of marketing 

were sales and supply departments, which in previous years functioned at these enter prises and performed a wide range of 

functions, including analytical ones. The basic requirements, which are presented to the structure of management of 

marketing activity are systematized: flexibility, efficiency, optimality, efficiency, reliability, stability. The structure of 

management of marketing activities of thee nterpriseis, in the most general form, the subordination of managerial links 

between objects and management entities, which characterizes the information communications of units that have 

hierarchical subordination and are endowed with certa in rights and responsibilities. In order to improve the management 

process of marketing activities of meat poultry enterprises, the flexible orientation of the final results of their activities to the 

requirements of consumers, approaches to assess the effectiveness of marketing activities areproposed. Effectiveness of the 

management process of the enterprise should be conducted on the basis of assessment of the factors of market orientation of 

the highest level of management of the enterprise, market orientation of staff, the establishment of interaction between staff 

and senior management, the level of openness of the external environment of the management system.The main factors 

restraining the management of the company in full implementation of the principles of the modern marketing concept are 

systematized, namely: a narrow unde rstanding of the essence of marketing, monopolization of the market, the lack of 

qualified specialists in the field of marketing, lack of financing of marketing activities. 

Key words: marketing management, marketing activity management system, marketing structure, meat poultry enter-

prises. 
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РОЗВИТОК ФОРМ ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  
ТА ЇХ РОЛЬ В МЕХАНІЗМІ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ 
У НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ 

 
В статті розглянуто питання розвитку та значення інституційних інвесторів на вітчизняному фондовому ринку 

як основних інституцій по акумулюванню коштів населення та перерозподілу їх в реальний сектор економіки. 

Досліджено тенденції та результати діяльності українських інституційних інвесторів за останні п’ять років. По-

казано, що попри кількісне зростання обсягів їх діяльності, використання потенціалу інститутів спільного інвесту-
вання (ІСІ) як механізму залучення коштів дрібних інвесторів є недостатнім для забезпечення подальшого розвитку 

українського фондового ринку. 
Виконано критичний аналіз тривалої практики функціонування на вітчизняному ринку цінних паперів однієї з 

найбільш успішних компаній з управління активами – ПрАТ «КІНТО», яка наразі є інвестиційним керуючим двана-
дцяти інвестиційних фондів та одного недержавного пенсійного фонду. 

Досліджено особливості використання різних інвестиційних стратегій інститутами спільного інвестування на 
фондовому ринку та їх вплив на кінцеві фінансові результати ІСІ. 

Обґрунтовано, що використання інвестиційними фондами пасивно-активної стратегії є найбільш ефективним, 

оскільки забезпечує максимізацію доходу при мінімізації ризиків в середньо- та довгостроковій перспективі. З цією 

метою більшість інвестиційних фондів ПрАТ КУА «КІНТО» формує диверсифікований інвестиційний портфель, 
основу якого складають цінні папери найбільш інвестиційно привабливих компаній реального сектору економіки, 

які належать до «блакитних фішок» вітчизняного фондового ринку. 
Ключові слова: інституційні інвестори, вартість чистих активів, закритий корпоративний недиверсифікований 

інвестиційний фонд, інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд. 
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Постановка проблеми. Інституційні інвестори є професійними учасниками фондового ри-

нку та фінансовими посередниками між заощадженнями громадян та потребами вітчизняної 
економіки. Значна кількість вільних грошових коштів, що знаходиться в українських громадян 

та велика потреба реального сектору економіки у вільних інвестиційних ресурсах вимагає по-

шуку ефективних засобів залучення коштів дрібних власників в інститути спільного інвесту-
вання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження діяльності інсти-

туційних інвесторів внесли такі зарубіжні вчені як Г. Александер [1], Дж. Бейлі [2], Е. Девіс [3], 

Г. Марковіц [4], Ф. Фішер [5], Ф. Фабоцці [6], У. Шарп [2] та ін. Серед вітчизняних вчених дану 

проблему досліджували О.В. Болдуева [7], І. Бланк [8], В. Ватаманюк [9], В. Вірченко [10], 

В. Корнєєв [11], С. Науменкова [12, 13], В. Пластун [16,17,18], Є. Поліщук [19], А. Федоренко [23], 

В. Шелудько [24], О. Юркевич [25] та ін. Однак, сучасна діяльність інституційних інвесторів на 
українському фондовому ринку досліджена недостатньо. Тому особливу актуальність має дос-
лідження практичного досвіду функціонування провідних вітчизняних компаній з управління 
активами та освоєння ними українського фондового ринку. 

Метою статті є вивчення тенденцій функціонування вітчизняних інституційних інвесторів, 
особливостей застосування ними інвестиційних стратегій та їх впливу на кінцевий фінансовий 

результат діяльності інвестиційних фондів. 
Матеріал і методика дослідження. Відповідно до поставлених завдань для дослідження 

специфіки розвитку інститутів спільного інвестування були використані методи індукції та де-
дукції, історичний метод, аналізу та синтезу. 
–––––––––––– 
© Шевченко А.О., Задорожна Р.П., Ткаченко М.В., 2018. 
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Для аналізу основних тенденцій розвитку інституційних інвесторів використовували методи 

статистичного та порівняльного аналізу. 
Інформаційною базою дослідження виступили наукові праці зарубіжних і вітчизняних уче-

них, законодавчі та нормативно-правові акти з питань розвитку інститутів спільного інвесту-

вання та фондового ринку, статистичні дані НКЦПФР, УАІБ, річні звіти вітчизняних компаній 

з управління активами та інвестиційних фондів, інтернет-ресурси. 

Основні результати дослідження. Важливою проблемою, що стоїть наразі перед вітчизня-
ною економікою, є забезпечення стійкого економічного зростання шляхом залучення інвести-

ційного капіталу в усі галузі народного господарства. Як свідчить світовий досвід, основна 
роль у цьому процесі належить ринку цінних паперів, який є важливим інструментом розвитку 

національної економіки, оскільки сприяє перерозподілу капіталу між її сферами та галузями. 

Вирішальну роль в механізмі переливу капіталів відіграють такі професійні фінансові посеред-

ники як інституційні інвестори. Інститути спільного інвестування – це масштабні фінансові 
установи, які приймають в своє управління значні суми грошових коштів. 

Основним напрямом розміщення грошових коштів ІСІ є цінні папери. З огляду на це ІСІ 
можна трактувати як фінансових посередників, котрі здійснюють інвестиції шляхом акумулю-

вання грошових коштів більш дрібних інвесторів та вкладення їх в цінні папери [8]. 

Діяльність ІСІ в Україні має свої особливості та перебуває під впливом різноманітних чин-

ників, зокрема, політичного та економічного характеру. Перші пов’язані із зміною законодав-
чих та нормативних актів, другі – із нестабільністю економічної ситуації. У Законі України 

«Про інститути спільного інвестування» чітко зазначаються види інвестиційних фондів та осо-

бливості управління активами, а також визначаються правові та організаційні основи створення 
їх на території України [20]. 

Станом на 01.10.18 року в Україні було зареєстровано 292 компанії з управління активами 

(КУА), 235 інститутів спільного інвестування, 58 недержавних пенсійних фондів та 3 страхові 
компанії з активами в управлінні КУА [22]. 

У 2017 році Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстрова-
но випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування   з урахуванням реєстрації за по-

передні роки на загальну суму 486,34 млрд грн. У минулому році загальний обсяг випусків цін-

них паперів ІСІ становив 19,97 млрд грн, що більше на 3,88 млрд грн проти 2016 року. У 2017 

році НКЦПФР зареєструвала 42 випуски інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних 

фондів на суму 6,26 млрд грн. Це на 0,89 млрд грн більше в порівнянні з 2016 роком. Впродовж 

2017 року НКЦПФР зареєструвала 138 випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів на 
суму 13,71 млрд грн, що на 3 млрд грн більше порівняно з 2016 роком [21]. 

Наприкінці 2017 року загальна сума активів інститутів спільного інвестування складала 
266,21 млрд грн, причому 96,6 % з них належать до активів венчурних ІСІ (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Характеристика активів ІСІ за 2013-2017 роки, млн грн 

Вид ІСІ 
Вартість активів ІСІ, млн грн 

2013 2014 2015 2016 2017 

Пайові інвестиційні фонди 137426,33 148123,59 170855,30 160079,41 170100,71 

Корпоративні інвестиційні фонди 45959,57 65627,50 72485,84 75079,45 96110,91 

Усього 183385,90 213751,09 243341,15 235158,86 266211,61 

Диверсифіковані 1 497,76 1 196,74 788,40 140,19 95,35 

Спеціалізовані - 33,63 21,58 46,15 65,58 

Недиверсифіковані 181888,13 212520,72 242 531,17 234972,52 266048,77 

Кваліфікаційні - - - - 1,92 

Усього 183385,90 213751,09 243 341,15 235158,86 266211,61 

Закриті (невенчурні) 9 864,79 10 708,90 11 042,39 9 444,79 8 873,52 

Інтервальні 128,72 110,71 90,39 69,07 82,23 

Відкриті 105,81 61,05 55,96 58,59 75,49707 

Венчурні 173286,58 202870,43 232 152,41 225586,41 257180,37 

Усього 183385,90 213751,09 243 341,15 235158,86 266211,61 

Джерело: [21]. 
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Зростання вартості активів за останні п’ять років відбулося майже по всіх видах фондів. 
Найбільший приріст вартості активів спостерігається по недиверсифікованих інвестиційних 

фондах – 146,3 % та пайових інвестиційних фондах – 23,8 %. Загалом за 2017 рік найбільшу 
вартість активів мали недиверсифіковані інвестиційні фонди – 266048,77 млрд грн та венчурні 
фонди – 257180,37 млрд грн.  

Цінними паперами ІСІ переважно торгують на позабіржовому ринку, тоді як на організова-
ному ринку обсяг торгівлі цінними паперами ІСІ в 2017 році становив 61 млн грн. Перелік інве-
стиційних фондів, цінні папери яких мають найбільший попит серед інвесторів на біржовому 
ринку, наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – ІСІ закритого типу, цінні папери яких користувалися найбільшим попитом на біржовому ринку у 
2017 році (за кількістю біржових контрактів) 

Організатори 

торгівлі 
Найменування  
емітента 

2017 рік 

кількість 
біржових 

контрактів, 
шт. 

обсяг виконаних 

біржових контра-
ктів на організа-
торах торгівлі, 

млн грн 

відсоток від загальної 
кількості виконаних 

біржових контрактів на 
організаторах торгівлі, 

% 

ПАТ «ФБ «Перспектива» ЗНПІФ «Інвестиційний капі-
тал – фонд облігацій» 

4 17,61 30,31 

ПАТ «Українська біржа» ЗНПІФ «Індекс Української 
Біржі» ПрАТ «КІНТО» 

4232 13,15 22,65 

ПАТ «Українська біржа» АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т 

ІНВЕСТ» 
2 5 8,61 

ПАТ «Українська біржа» Закритий спеціалізований 

пайовий інвестиційний фонд 

банківських металів 
«КІНТО-Голд» 

909 2,97 5,11 

ПАТ «Українська біржа» ПАТ «ЗНКIФ  «Синергія – 7» 31 0,62 1,06 

ПАТ «Українська біржа» ПАТ «ЗНКIФ «Синергія – 4» 9 0,04 0,07 

ПАТ «Українська біржа» ПАТ «ЗНКIФ  «Синергія – 5» 1 0,01 0,01 

Джерело [21]. 

 

Аналіз наведених даних свідчить, що серед семи основних інститутів спільного інвестуван-

ня закритого типу п’ять є інвестиційними фондами, які знаходяться в управлінні ПрАТ КУА 

«КІНТО». 

ПрАТ КУА «КІНТО» створене 1992 року і здійснює професійну діяльність на ринку цінних 

паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фо-

ндів. Власний капітал компанії складає 68,9 млн грн. Сьогодні вона має в управлінні 12 інвес-
тиційних фондів та один недержавний пенсійний фонд. 

ПрАТ КУА «КІНТО» ефективно працює на фондовому ринку України вже 25 років. Ще в 
2007 році обсяг активів інвестиційних фондів, які знаходилися в управлінні компанії, досяг не-
чуваного для України розміру більше ніж 1 млрд грн. 

Компанія «КІНТО» виступила співзасновником Української асоціації інвестиційного бізне-
су (УАІБ) та Позабіржової (тепер Першої) фондової торговельної системи (ПФТС), яка нині є 
однією із самих крупних вітчизняних площадок торгівлі цінними паперами. 

Співробітники компанії брали активну участь у розробці законів про цінні папери та фон-

довий ринок, а також закону про інститути спільного інвестування. Історія створення основ-
них інвестиційних фондів, інвестиційним керуючим яких стало ПрАТ «КІНТО» показана в 
таблиці 3. 

За вартістю чистих активів фондів, що знаходяться в управлінні ПрАТ «КІНТО» чільне міс-
це посідає закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд (ЗНКІФ) «Синер-

гія-4» – 55986980,25 грн. Розмір зареєстрованої емісії акцій фонду – 250 млн грн. Фонд випус-
тив в обіг 111951 акцію номінальною вартістю 10000 грн. Друге місце посідає відповідно 
ЗНКІФ «Синергія-5» з вартістю чистих активів – 25 518853,39 та ЗНКІФ «Синергія Клаб» з ва-
ртістю чистих активів 24 510152,65 млн грн (табл. 4). 
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Таблиця 3 – Основні фонди, управління активами яких здійснює ПрАТ «КІНТО» 

Рік 
створення 

Фонди, інвестиційним керуючим яких стало ПрАТ «КІНТО» 

1994 «Достаток» – інвестиційний фонд по роботі з приватизаційними паперами. 

1995 «КІНТО-Бюджет» – інвестиційний фонд для вкладень в державні боргові папери. 

2003 
«Синергія» – перший закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд в Україні, 
створений відповідно до нового законодавства. Акціями фонду торгують на організованому ринку. 

2004 

 «Соціальний стандарт» – відкритий пенсійний фонд, який є доступним для будь-яких фізичних та юри-

дичних осіб «КІНТО-Капітал». 

«Класичний» – відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд для інвесторів, які в своїх 

інвестиційних рішеннях є несхильними до ризику. 

2005 

 «Синергія Ріал Істейт» – закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд. Фонд роз-
рахований на інвесторів, які шукають можливості диверсифікувати власний портфель інвестиціями у 
нерухомість.  

2006 
«Народний» – інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд. Є фондом змішаних інвес-
тицій із законодавчо встановленими обмеженнями щодо обсягів інвестування у різні види активів. 

2007 

«Синергія-4» та «Синергія-5» – закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд. Досяг-
нення максимальних результатів, які можуть бути реалізовані у середньостроковій перспективі. Акції фонду 
пройшли процедуру лістингу та включені до котирувального списку ПФТС другого рівня лістингу. 

2008 
«Синергія-7» – закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд. Інвестиційна страте-
гія фонду передбачає диверсифікований склад активів. 

2009 
«КІНТО-Еквіті» – диверсифікований пайовий інвестиційний фонд. Перший в Україні відкритий фонд 

акцій.  

2011 
ЗНПІФ «Індекс Української біржі». Перший фонд, цінні папери якого вільно торгуються на біржі як 
звичайні акції. 

2012 
«КІНТО-Казначейський» – відкритий інвестиційний фонд. Портфель фонду складається з акцій, банків-
ських металів, інструментів з фіксованим доходом (облігацій) та депозитів. 

2014 
«КІНТО-Голд» – закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів. Мета діяльнос-
ті фонду – створення інструменту, зміна вартості якого максимально відповідає динаміці золота. 

Джерело: побудовано за даними [14]. 

 

Таблиця 4 – Активи основних інвестиційних фондів, інвестиційним керуючим яких є ПрАТ «КІНТО», 
2 квартал 2018 року 

Інвестиційні 
фонди 

Вартість чистих 

активів 
( ВЧА), грн 

ВЧА в розрахунку 
на один цінний 

папір, грн 

Номінальна вар-

тість 1 цінного 

паперу, грн 

Кількість цінних 

паперів в обігу, 
шт. 

Мінімальний 

об’єм 

інвестицій 

ЗНКІФ 

«Синергія-4» 
55 986980,25 5 002,86 10000,00 111951 1 акція 

ЗНКІФ 

«Синергія-5» 
25 518853,39 4 292,49 10000,00 5945 1 акція 

ЗНКІФ 

«Синергія-7» 
7 001 920,04 7 974,85 10000,00  1 акція 

«Синергія РіалІстейт» 

(ЗНКІФ) 
4 212 571,99 4 378,97 10 000 962 1 акція 

«Синергія Клаб» 

(ЗНКІФ) 
24 510152,65 17 838,54 10 000 1 374 1 акція 

«КІНТО-Еквіті» 
5 524 622,23 1 226,60 1 000 4 504 

1 інвестиційний 

сертифікат 
«КІНТО-Народний» 

5 939 331,18 1 216,08 1 000 4 884 
1 інвестиційний 

сертифікат 
«КІНТО-

Казначейський» 
2 391 312,96 214,52 100 11 147 

10 інвестицій-

них сертифікатів 

Джерело: побудовано за даними [14]. 

 

Станом на 26 жовтня 2018 року ЗНКІФ «Синергія-4» має у своєму портфелі акції таких 
компаній як Мотор-Січ з вартістю чистих активів – 26,4 % від загальної вартості активів фонду, 
Кривбасвибухпром – 19,3 %, Івано-Франківський завод «Промприлад» – 10 %, Центренерго – 
8,1 % та Харківський машинобудівний завод «Світло шахтарям» – 7,9 %. Серед галузей проми-
словості основні кошти фонд вкладає в машинобудування – 47 %, енергетику – 25,2 %, металу-
ргію – 20,2 %, фінансовий сектор 6,7 % (рис.1) [14]. 
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Формуючи свій інвестиційний портфель ЗНКІФ «Синергія-4» орієнтувалася на найбільших 
вітчизняних емітентів: як «блакитні фішки», так і компанії інших, але менш привабливих сек-
торів економіки України. До інвестиційного кошика фонду належать найбільш ліквідні та капі-
талізовані цінні папери. 

 

 
Рис.1. Розподіл акцій за галузями ЗНКІФ «Синергія-4». 

                                        Джерело: [14]. 
 

Різні інвестиційні стратегії, інструменти інвестування і торговельні площадки, на яких пра-
цює ПрАТ «КІНТО», забезпечують компанії можливість досягати максимальних результатів та 
дозволяють використовувати всі переваги спільного інвестування (табл. 5). 

 
Таблиця 5 – Інвестиційна політика фондів, інвестиційним керуючим яких є ПрАТ «КІНТО» 

Назва фонду Тип фонду Інвестиційна політика фонду 
Середньорічна  
дохідність, % 

«КІНТО-Казначейський» Відкритий Пасивно-активна стратегія 14,6 

«КІНТО –Класичний Відкритий Збалансована стратегія 13,6 

«КІНТО-Еквіті» Відкритий Агресивна стратегія 2,3 

«КІНТО-Народний» Інтервальний Збалансована стратегія 1,7 

«Достаток» Інтервальний Збалансована стратегія 14,3 

«Синергія РіалІстейт» Закритий Збалансована стратегія -6,2 

«Синергія-4» Закритий 
Пасивна стратегія, але з використанням 

активних операцій 
 

-6,1 

«Синергія-5» Закритий 
Пасивна стратегія, але з використанням 

активних операцій 
 

-7,6 

« Синергія-7» Закритий Пасивно-активна стратегія -2,2 

«Синергія Клаб» Закритий Пасивно-активна стратегія 9,6 

Джерело: побудовано за даними [14,15]. 

 

Як видно з таблиці 5, найкращий результат при управлінні активами досягається при викорис-
танні фондом пасивно-активної стратегії, за якої фонди обмежені можливостями інвестування у 
конкретні цінні папери та вимогами законодавства щодо диверсифікованих фондів. 

Крім того, в прийнятті рішень щодо інвестування фонди орієнтуються на ринкову 

кон’юнктуру та сприятливі можливості перевкладання коштів у більш прибуткові об’єкти. Зок-
рема, таку інвестиційну політику проводить відкритий інвестиційний фонд «КІНТО-

Казначейський», ЗНКІФ «Синергія Клаб» та ЗНКІФ «Синергія-7». Останній в своїй інвестицій-

ній діяльності проводить політику активного менеджменту з врахуванням результатів різнобіч-

ного аналізу та інвестиційних оцінок [14]. 
Відкритий інвестиційний фонд «КІНТО-Казначейський» орієнтований на середньо- та до-

вгострокових інвесторів, які намагаються зменшити ризики та отримати відносно високі при-
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бутки. Тому він дотримується такої інвестиційної політики, коли не більше 5 % активів фон-

ду можуть бути вкладені в цінні папери одного емітента. Свій інвестиційний портфель 
«КІНТО-Казначейський» утворює з акцій вітчизняних компаній, що котируються на Україн-

ській біржі, банківських металів, інструментів з фіксованим доходом і депозитів у пропорції 
30:30:30:10 [15]. 

У свою чергу, використання збалансованої стратегії також є ефективним. Ця стратегія пе-
редбачає одержання максимального результату шляхом довгострокового інвестування в дивер-

сифікований портфель цінних паперів, в основному державних, а також акцій вітчизняних ком-

паній та інструменти грошового ринку. При цьому фонд стикається з помірними ризиками та 
має високі прибутки. 

Натомість аналіз інвестиційної політики ЗНКІФ «Синергія-4» та ЗНКІФ «Синергія-5», які 
використовують пасивну стратегію показав, що вона не дає бажаних результатів. 
Висновки. Діяльність інституційних інвесторів має велике соціальне значення, оскільки 

вони є провідними постачальниками інвестиційних ресурсів в економіку країни та визначають 
рівень її економічного розвитку. Неухильно з року в рік зростає загальний обсяг випусків цін-

них паперів ІСІ, зокрема, випуски інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів та 
випуски акцій корпоративних інвестиційних фондів. Зростання вартості активів за останні 
п’ять років відбулося майже по всіх видах фондів. Проте для українського фондового ринку 

цього недостатньо. Стримує активність вітчизняних ІСІ незначна кількість деривативів, що пе-
ребувають в обігу та низька ліквідність цінних паперів. 

Аналіз функціонування українських інституціональних інвесторів на прикладі інвестицій-

них фондів, що знаходяться в управлінні ПрАТ КУА «КІНТО», засвідчив, що більшість фондів 
проводять політику активного менеджменту, вкладають кошти у цінні папери провідних украї-
нських компаній та дотримуються принципу широкої диверсифікації своїх інвестиційних 

портфелів. 
Дослідження показало, що серед усіх можливих стратегій, які використовують інвестиційні 

фонди ПрАТ КУА «КІНТО», найбільш прибутковими є пасивно-активні стратегії. Ці стратегії 
дають можливість отримувати найбільший дохід при найменших ризиках на середньо- та дов-
гостроковому горизонті інвестування.  
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Развитие форм институционального инвестирования и их роль в механизме привлечения капитала в оте-
чественную экономику 
Шевченко А.О., Задорожная Р.П., Ткаченко М.В. 
В статье рассмотрены вопросы развития и значение институциональных инвесторов на отечественном фондовом 

рынке в качестве основных институтов по аккумулированию денежных средств населения и перераспределения их в 
реальный сектор экономики. 

Исследованы тенденции и результаты деятельности украинских институциональных инвесторов за последние 
пять лет. Показано, что несмотря на количественный рост объемов их деятельности, использование потенциала инс-
титутов совместного инвестирования (ИСИ) как механизма привлечения средств мелких инвесторов недостаточно 

для обеспечения дальнейшего развития украинского фондового рынка. 
Выполнен критический анализ длительной практики функционирования на отечественном рынке ценных бумаг 

одной из самых успешных компаний по управлению активами – ЧАО «КИНТО», которая сейчас является инвести-

ционным управляющим двенадцати инвестиционных фондов и одного негосударственного пенсионного фонда. 
Исследованы особенности использования институтами совместного инвестирования различных инвестицион-

ных стратегий на фондовом рынке и их влияние на конечные финансовые результаты ИСИ. 

Обосновано, что использование инвестиционными фондами пассивно-активной стратегии является наиболее 
эффективным, поскольку обеспечивает максимизацию дохода при минимизации рисков в средне- и долгосрочной 

перспективе. С этой целью большинство инвестиционных фондов ЧАО КУА «КИНТО» формирует диверсифициро-

ванный инвестиционный портфель, основу которого составляют ценные бумаги наиболее инвестиционно привлека-
тельных компаний реального сектора экономики, которые относятся к «голубым фишкам» отечественного фондово-

го рынка. 
Ключевые слова: институциональные инвесторы, стоимость чистых активов, закрытый корпоративный неди-

версифицированный инвестиционный фонд, интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд. 

 

The development of forms of institutional investment and their role in the mechanism of raising capital for the 
domestic economy 

Shevchenko A., Zadorozhna R., Tkachenko M. 
One of the important contemporary problems is to provide sustainable economic growth by attracting investment capital 

to all sectors of the national economy. According to world experience, the main role in this process belongs to the securities 

market. It is an important tool for the development of the national economy, as it promotes the redistribution of capital be-

tween its spheres and industries. 

Institutional investors as professional financial intermediaries play a decisive role in the mechanism of capital flows 

allocation. Collective investment institutes are large-scale financial institutions that accumulate significant amounts and 

manage them. 

The article investigates the role and importance of institutional investors as a special type of financial intermediaries in 

the Ukrainian financial market. Institutional investors are professional participants of the stock market and financial interme-

diaries between citizen’s savings and the investment needs of the domestic economy. Their mission is to promote the more 

effective realization of the function of transforming savings into investments. 

Significant amounts of free cash owned by small investors and the large needs of a real sector of the economy in free in-

vestment resources require the search for effective means of fundraising from small owners to collective investment institu-

tions. The importance of institutional investors activity is great since they are the leading suppliers of investment resources in 

the country’s economy and determine the level of its economic development. 

The trends and results of Ukrainian institutional investors activity over the last five years is investigated in the article. 

From the quantitative side, the collective investment institutions are the dominant kind of institutional investors in Ukraine, 

and their number is constantly increasing. For the beginning of 2018, 292 asset management companies, 235 collective in-

vestment institutions, 58 non-state pension funds and 3 insurance companies with assets in AMC management were regis-

tered in Ukraine. 

We can see the largest increase in the value of assets in non-diversified investment funds – 146.3%. At the same time, 

mutual funds increased on 23.8%. However, this is not enough for the Ukrainian stock market. A small number of derivatives 

in circulation and low liquidity of securities restrict the activity of domestic collective investment institutes. 

The critical analysis of the long-term working practices of Private joint stock company «KINTO» is performed. PJSC 

«KINTO» is one of the most successful asset management companies on the domestic securities market. Currently, PJSC 

«KINTO» is an investment manager of twelve investment funds and one non-state pension fund. 

Asshown by analysis, the final financial results of the collective investment institutes (CII) depend on the choice of 

investment strategies. The features of the use of various investment strategies by CII at the stock market are investigated. 

It is proved that the passive-active strategy using is the most effective because of maximizing income while minimizing 

risks in the medium and long-term. To achieve this aim, the majority of investment funds of AMC «KINTO» forms a 

diversified investment portfolio based on the securities of the most investment-attractive companies of the real sector of 

the economy, belong to the «blue chips» of the domestic stock market. Also, the company «KINTO» uses all advantages 

of collective investments by applying both different trading platforms and investment instruments (instruments of stock, 

bond and money markets). 

Key words: institutional investors, net asset value, closed-end non-diversified corporate investment fund, interval diver-

sified unit investment fund.  
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ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА:  
ЇХ ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ 

 
Процеси, що відбуваються в економіці в останні десятиліття, наочно доводять, що економічна і соціальна стабі-

льність суспільства залежить від фінансової стійкості підприємств. Одним з найважливіших ознак фінансової стій-

кості є здатність підприємства генерувати грошові потоки. Наявність грошей у підприємства визначає можливість 
його виживання і напрями подальшого розвитку. Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності відчуває потребу 

в фінансових ресурсах, необхідних для здійснення взаємовідносин з іншими юридичними і фізичними особами. Без-
перервний кругообіг грошових потоків у відтворювальному процесі означає виконання зобов'язань перед бюджетом, 

партнерами, відсутність прострочених боргів перед підприємством і у самого підприємства, нормальну платоспро-

можність, необхідну фінансову стійкість, кредитоспроможність і рентабельність. У статті розглянуто сутність і осо-

бливості грошових потоків. Наведена класифікація і джерела формування грошових потоків. За даними сільськогос-
подарського підприємства «Слобода» проведений аналіз формування його грошових потоків, встановлено ступінь їх 

достатності й ефективності для забезпечення збалансованості та синхронізації грошових потоків, наведено висновки 

щодо підвищення ефективності грошових потоків. 
Ключові слова: грошові потоки, вхідні грошові потоки, вихідні грошові потоки, аналіз грошових потоків, ефек-

тивність, рентабельність, ліквідність, сільськогосподарське підприємство. 
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Постановка проблеми. Функціонування підприємства – складний динамічний процес, що є 
результатом безперервного циклічного руху грошових коштів [1]. Однією із пpоблем, які вини-

кають пеpед підпpиємствами в сучасних умовах, є відновлeння і збереження динaміки циклів 
інвестиційної, операційної та фінансової діяльності, що є запоpукою необхідної ліквідної пози-

ції пiдприємства і pеалізації його попиту на кошти [3]. 

Вирішення цiєї пpоблеми немoжливе бeз глибoких дослiджень економiчних мехa-нізмів, щo 

визначaють грoшові пoтоки кожнoго окpемого сyб’єкта господарювання [6]. Необхідність в 
контpолі та економічному аналізі грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням 

практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих 
підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в цілому [2, 8, 9]. Тому 
тема є актуальною і потребує подальших наукових досліджень. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу грошових потоків підприємства 

присвячено праці таких зарубіжних учених як Л. А. Бернстайн, Е. А. Хелферт, К. Уолш, В.В. Кова-
льов, Г. В. Савицька, певний внесок у дослідження проблеми належить і вітчизняним науковцям, 

серед яких: І. О. Бланк, М. Г. Чумаченко, Є. В. Мних, І. М. Парасій-Вергуненко, С.І. Шкарабан, 

Р. В. Федорович, В. М. Серединська, І. Д. Лазаришина та багатьом іншим [3, 5, 10].  

Метою дослідження було провести всебічний аналіз формування грошових потоків підпри-

ємства, оцінити ступінь достатності та ефективності для забезпечення їх збалансованості та си-

нхронізації. Для реалізації поставленої мети висуваються завдання: 
- з’ясувати значення грошових потоків в діяльності суб`єктів господарювання; 
- провести аналіз формування грошових потоків конкретного підприємства; 
- здійснити оцінку складу, динаміки та ефективності управління грошовими потоками під-

приємства. 
Методологію дослідження складають загальнонаукові методи пізнання та спеціальні, зок-

рема, економіко-статистичні методи (порівняння, групування, табличний, графічний, стандар-

тизації показників досліджуваних явищ), економіко-логічні прийоми (елімінування, вертикаль-
ного, горизонтального, коефіцієнтного аналізу), які забезпечили розв’язання поставлених за-
вдань з обраного напряму дослідження. 
Основні результати дослідження. Грошовий потік означає фактичну величину розподіле-

них у просторі і часі надходжень і виплат грошових коштів, що формуються в процесі діяльно-

сті господарюючих систем, сферу яких становлять господарсько-виробничі, організаційно-

господарські та внутрішньогосподарські відносини. 

–––––––––––– 
© Охримович Т.С., Гутко Л.Н., 2018. 
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З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками во-

ни потребують визначеної класифікації (рис. 1.) [4, 11]. 

 
Рис. 1. Класифікація грошових потоків підприємства [4, 11]. 

 

Рух грошових коштів кожного суб’єкта господарювання пов’язаний з наступними фактами 

підпpиємницької діяльності: 
- забезпечення процесу підприємницької діяльності (закупівля товарів, сировини, матеріа-

лів, комплектуючих виробів, виплата заробітної плати); 

- реалізація товарів, продукції, робіт, послуг, тобто відшкодування витрат і формування доходів; 
- сплата податків, обов’язкових відрахувань і зборів; 
- отримання і погашення кредитів та сплата відсотків. 
Грошові потоки підприємства можуть набувати як готівкової, так і безготівкової форми. 

Визначення грошових потоків підприємства може здійснюватися прямим і непрямим методами. 

За прямого методу визначаються валові позитивні і негативні грошові потоки за кожним дже-
релом надходження і напрямом використання грошових коштів за видами діяльності (рис. 2.) [5].  

Об’єктом дослідження є процес формування грошових потоків та управління ними в рамках 
виробничо-господарської діяльності ПСП «Слобода», яке створене з метою задоволення суспі-
льних та особистих потреб, шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідницької, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому стату-

том та іншим чинним законодавством, для отримання на цій основі максимального прибутку. 
Основними видами діяльності підприємства є: 
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння - олійних культур; 

- розведення великої рогатої худоби молочних порід; 

- розведення свиней; 
- виробництво цукру; 
- розведення інших тварин; 
- допоміжна діяльність у рослинництві. 
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Рис. 2. Джерела грошових потоків [5, 14]. 
 

Результати аналізу вхідних і вихідних грошових потоків приватного сільськогосподарсько-

го підприємства «Слобода» наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків ПСП «Слобода», 2015-2017 рр. 

Показник 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Абсолютне  
відхилення 

Відносне  
відхилення 

сума % сума % сума % 
2016 до 

2015 

2017 до 

2016 

2016 до 

2015 

2017 до 

2016 

Операційна діяльність           
Вхідний грошовий потік 26050 100 32256 100 36408 100 6206 4152 123,8 112,9 

Вихідний грошовий потік 22999 87,8 29180 97,1 33119 82,2 6181 3939 126,9 113,5 

Чистий грошовий потік 3089 Х 4269 Х 4380 Х 1180 111 138,2 102,6 

Інвестиційна діяльність           

Вхідний грошовий потік           

Вихідний грошовий потік 3186 12,2 887 2,9 7166 17,8 -2299 6279 27,8 807,9 

Чистий грошовий потік -3186 Х -887 Х -7166 Х 2299 -6279 -27,8 -807,9 

Валовий грошовий потік           

Сума всіх вхідних грошових 

потоків 
26050 100 32256 100 36408 100 6206 4152 123,8 112,9 

Сума всіх вихідних потоків 26185 100 30067 100 40285 100 3882 10218 114,8 133,9 

Сума всіх грошових потоків -135 Х 2189 Х -3877 Х 2324 -6066 -1621,5 -177,1 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ПСП «Слобода». 
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Проаналізувавши вхідні та вихідні грошові потоки ПСП «Слобода» за 2015–2017 рр. можна 
сказати, що вхідні грошові потоки в 2017 році зросли на 10358 тис. грн порівняно з 2015 р. і 
становили 36408 тис. грн. Вихідні грошові потоки в 2017 році порівняно із 2015 роком зросли 
на 14100 тис. грн і становили 40285 тис. грн, тобто дефіцит становив 3877 тис. грн. 

Докладніше структуру вхідних та вихідних грошових потоків зображено на рисунках 3 і 4. 
 

 
 

Рис. 3. Структура вхідних грошових потоків ПСП «Слобода», 2015-2017 рр. 
 

Із цього рисунка можемо спостерігати що вхідні потоки даного підприємства на 100 % 

складаються виключно грошовими коштами від операційної діяльності. 
 

 
 

Рис. 4. Структура вихідних грошових потоків ПСП «Слобода», 2015-2017 рр. 

 
Розглянувши структуру вихідних грошових потоків ПСП «Слобода» за 2015–2017 рр., 

можемо сказати що основну частку займають грошові потоки від операційної діяльності (80–
90 %), від інвестиційної діяльності – 10–20 %.  

Динаміку вхідних та вихідних грошових потоків на ПСП «Слобода» за аналізований період 
відображає рисунок 5. 

У 2015 році вхідні і вихідні грошові потоки практично однакові за розміром. У 2016 році 
спостерігаємо збільшення вхідних грошових потоків на підприємстві над вихідними, що одноз-
начно є позитивним явищем. Проте в 2017 році спостерігається перевищення вихідних грошо-
вих потоків над вхідними.  

Показники ліквідності чистого грошового потоку ПСП «Слобода» за 2015–2017 рр. наведе-
но в таблиці 2. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 рік 2016 рік 2017 рік

від операційної діяльності

від операційної 

діяльності

0,00%

100,00%

2015 рік

2016 рік

2017 рік

87,80%

97,10%

82,20%
12,20%

2,90%

17,80%

від операційності 

діяльності

від інвестиційної 

діяльності



ISSN 2310-9262                                          Економіка та управління АПК, № 2’2018 

 

 90

 
 

Рис. 5. Динаміка вхідних та вихідних грошових потоків ПСП «Слобода». 
 

Таблиця 2 – Показники ліквідності чистого грошового потоку ПСП «Слобода», 2015-2017 рр. 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення 

2017 р. до 2015 р. (+,-) 

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,98 1,07 0,90 -0,09 

Коефіцієнт відношення грошових надходжень до 

чистого грошового потоку 
-44,81 14,73 -9,39 35,81 

Коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості 25,66 40,54 45,56 19,90 

Коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості 
надходженням грошей 

33,26 29,37 19,57 -13,69 

Коефіцієнт поповнення грошових коштів 108,99 8,91 43,60 -65,39 

Коефіцієнт обертання оборотних активів на основі 
грошових надходжень 

3,49 3,92 4,68 1,19 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ПСП «Слобода». 

 

Значення коефіцієнта ліквідності грошового потоку в 2015 та 2017 рр. нижче одиниці, це 
свідчить, що підприємство не здатне покривати витрати грошових коштів позитивним грошо-

вим потоком. 

Досить важливе значення для аналізу має оцінка ефективності грошових потокiв, метою 

якої є визначення результативності їх формування та використання, а також виявлення впливу 

на фiнансовий стан і забезпечення сталого економічного зростання підприємства. Ефективне 
формування грошових потоків означає таке співвідношення між надходженнями і витрачання-
ми грошових коштів, яке фоpмує вхідний чистий грошовий потік та забезпечує отримання чис-
того прибутку [14, 15,13]. 

Результати аналізу коефіцієнтів рентабельності грошових потоків ПСП «Слобода» за 2015-

2017 рр. наведено в таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – Коефіцієнти рентабельності грошових потоків ПСП «Слобода», 2015-2017 рр. 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення 

2017 р. до 2015 р. (+,-) 

Коефіцієнт рентабельності позитивного грошового 

потоку 

0,06 0,05 0,07 0,01 

Коефіцієнт рентабельності чистого грошового потоку 0,07 0,05 0,08 0,01 

Коефіцієнт рентабельності середнього залишку гро-

шових коштів 
4,32 6,11 0,62 -3,7 

Коефіцієнт рентабельності грошового потоку від 

операційної діяльності 
1,13 1,11 1,09 -0,04 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ПСП «Слобода». 

 

Із даної таблиці бачимо, що коефіцієнт рентабельності позитивного грошового потоку має 
тенденцію до зростання, і в 2017 році становив 0,07, що на 0,01 більше ніж в 2015 році. Коефі-
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цієнт рентабельності чистого грошового потоку зріс на 0,01 в 2017 році порівняно із 2015 ро-

ком і становить 0,08. 
Показники ефективності та достатності грошових потоків ПСП «Слобода» за 2015-2017 рр. 

наведено в таблиці 4. 
 

Таблиця 4 – Показники ефективності та достатності грошових потоків ПСП «Слобода», 2015-2017 рр. 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення 

2017 р. до 2015 р. (+,-) 

Коефіцієнт притоку грошових коштів -0,004 0,10 -0,08 -0,076 

Коефіцієнт ефективності грошового потоку -0,004 0,11 -0,07 -0,066 

Коефіцієнт покриття дебіторської заборгованості 
чистим грошовим потоком 

-0,10 4,25 -3,48 -3,38 

Коефіцієнт забезпечення кредиторської заборгова-
ності чистим грошовим потоком 

-0,11 3,08 -1,49 -1,38 

Коефіцієнт чистого поповнення грошових коштів -0,4 0,93 -3,33 -2,93 

Коефіцієнт ефективності використання оборотних 

активів на основі чистого грошового потоку 
-0,01 0,41 -0,36 -0,35 

Коефіцієнт якості чистого грошового потоку -14,95 0,43 -0,82 -15,77 

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку -0,11 0,71 -3,69 -3,58 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ПСП «Слобода». 

 

За визначення показника ефективності грошових потоків позитивною тенденцією буде вва-
жатись його постійне зростання протягом всього періоду. Найвищий рівень цього показника 
слід відмітити в 2016 р. (0,11). На ПСП «Слобода» не простежується стійка динаміка до зрос-
тання коефіцієнта ефективності грошових потоків. Коефіцієнт покриття дебіторської заборго-
ваності чистим грошовим потоком має нестійкий прояв. 

Також важливим показником аналізу грошових потоків є визначення коефіцієнта якості 
грошового потоку, який надає узагальнену характеристику структури джерел формування чис-
того грошового потоку. Загалом на підприємстві спостерігається низький рівень участі чистого 
прибутку в формуванні чистого грошового потоку [19, 20]. 

Рівень достатності грошового потоку свідчить про достатність власних коштів для покриття 
потреб підприємства [17]. Нормальне значення коефіцієнта достатності чистого грошового по-
току має бути на рівні 1. На підприємстві цей показник низький, що свідчить про недостатність 
власних коштів для покриття своїх потреб, а в 2015 та 2017 роках спостерігаються від’ємні його 
значення – (-0,11) та (3,69) відповідно. 
Висновки. З метою підвищення ефективності управління грошовими потоками ПСП «Сло-

бода» необхідно: 
 – залучати в пpактику розрахунок системи показників грошових потоків як вимірників фі-

нансової стійкості та платоспроможності; 
 – досліджувати галузевi закономірності грошових потоків і враховувати їх у практиці облі-

ку та аналізу підприємства; 
– визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній інформації для формування своє-

часного i повного інформаційного забезпечення аналізу руху грошових коштів підприємств; 
– удосконалити методику аналізу грошових потоків; 
– враховувати фактори руху коштів підприємства в умовах невизначеності та ризику. 
Для підприємства, яке працює в pинкових умовах, головним є безперервний рух грошових 

коштів, який може забезпечити функцiонування основної діяльності, оплату зобов'язань та 
здійснення соціального захисту працівників. Аналіз руху грошових потоків дозволяє вивчити їх 
динаміку, визначити суму перевищення видатків над надходженнями та розробити ряд заходів 
для забезпечення збалансованості вхідних та вихідних грошових потоків, тобто забезпечити 
управління ними, що надає можливість підтримувати достатній рівень платоспроможності і 
фінансової стійкості підприємства [21]. 
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Денежные потоки предприятия: их оценка и анализ 
Охримович Т.С., Гутко Л.Н. 
Процессы, происходящие в экономике в последние десятилетия, наглядно доказывают, что экономическая и социаль-

ная стабильность общества зависит от финансовой устойчивости предприятий. Одним из важнейших признаков финансо-
вой устойчивости является способность предприятия генерировать денежные потоки. Наличие денег у предприятия опре-
деляет возможность его выживания и направления дальнейшего развития. Любое предприятие в процессе своей деятель-
ности испытывает потребность в финансовых ресурсах, необходимых для осуществления взаимоотношений с другими 
юридическими и физическими лицами. Бесперебойный кругооборот денежных потоков в воспроизводственном процессе 
означает выполнение обязательств перед бюджетом, партнерами, отсутствие просроченных долгов перед предприятием и 

у самого предприятия, нормальную платежеспособность, необходимую финансовую устойчивость, кредитоспособность и 
рентабельность. Движение денежных средств предприятия является непрерывный процесс. Для каждого направления ис-
пользования денежных фондов должен быть соответствующий источник. В широком смысле активы предприятия пред-
ставляют собой чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный капитал – чистые источники. В статье 
рассмотрены сущность и особенности денежных потоков. Приведенная классификация и источники поступления денеж-
ных потоков. На примере сельскохозяйственного предприятия «Слобода» проведена оценка эффективности денежных 
потоков. Приведенные выводы по повышению эффективности денежных потоков. 
Ключевые слова: денежные средства, входящие денежные потоки, исходящие денежные потоки, анализ дене-

жных потоков, эффективность, рентабельность, ликвидность, сельскохозяйственное предприятие. 
 

Cash flows of enterprises: their assessment and analysis 
Okhrymovych T., Gutko L. 
The processes taking place in the economy in recent decades clearly demonstrate that the economic and social stability 

of society depends on the financial stability of enterprises. One of the most important signs of financial stability is the ability 

of an enterprise to generate cash flows. The presence of money from the enterprise determines the possibility of its survival 
and directions for further development. Any company in the course of its activities has a need for financial resources neces-

sary for the implementation of relationships with other legal entities and individuals. The uninterrupted circulation of cash 
flows in the reproduction process means the fulfillment of obligations to the budget, partners, the absence of overdue debts to 
the enterprise and the enterprise itself, normal solvency, necessary financial stability, creditworthiness and profitability. The 

cash flow of an enterprise is a continuous process. For each direction of funds use there must be an appropriate source. In a 
broad sense, the assets of an enterprise represent the net use of cash, and liabilities and equity are net sources. 

A research aim was to conduct the all-round analysis of enterprise money forming streams, estimate the degree of sufficientness 
and efficiency for providing of their balanced and synchronization. For realization of the put aim tasks are pulled out: to find out the 

value of money streams in activity of menage subjects; to conduct the analysis of certain enterprise money forming streams; to carry 
out the estimation of composition, dynamics and efficiency of enterprise money streams management. 

Research methodology is folded by the scientific methods of cognition and special, in particular, economic and statistical meth-
ods (comparison, grouping, tabular, graphic, standardizations of investigated phenomena indexes), economic and logical methods 
(elimination, vertical, horizontal, coefficient analysis) which provided the solution of the tasks in the chosen research direction. 

 The article discusses the nature and characteristics of cash flows. The above classification and sources of cash flow. On 
the example of agricultural enterprise "Sloboda " was estimated efficiency of cash flow. 

The main activities of the enterprise are: the cultivation of grain crops (except rice), legumes and oilseeds; breeding 
dairy cattle; breeding pigs; sugar production; breeding other animals; auxiliary activities in crop production. The input 

streams of this company are 100% solely cash from operating activities. Having considered the structure of the PSP “Slo-
boda” initial cash flows for 2015-2017, we can say that the main share of cash flows from operating activities (80-90%), from 

investment activities – 10-20%. Conclusions were made on improving the efficiency of cash flows. 
With the aim to increase cash flows of private agricultural enterprise "Sloboda" management efficiency it is necessary: 

to attract in practice the calculation of money streams indexes system as measuring devices of financial firmness and solven-

cy; to study area conformities of money law streams and take them into account in practice and analysis of enterprise; to de-
termine streams in registration, including operative, and information for timely forming of the extended dataware of enter-

prises cash flow analysis; to perfect money streams methodology of analysis; to take into account the factors of enterprise 
money motion in the conditions of vagueness and risk. 

Key words: cash, incoming cash flows, cash outflows, cash flow analysis, efficiency, profitability, liquidity, agricultural enterprise. 
 

Надійшла 20.11.2018 р. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
У статті представлено та проаналізовано основні положення законодавчої бази щодо регулювання відносин у 

сфері страхування сільськогосподарської продукції. Запропоновано модель функціонування та розвитку системи 

страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Розглянуто складові дворівневої системи агрострахування та 
основні передумови формування довіри між страховиками, виробниками сільськогосподарської продукції та держа-
вою. Обгрунтовано наслідки впровадження даної системи. Досліджено та проаналізовано сучасний стан сфери сіль-
ськогосподарського страхування. Проаналізовано основні страхові продукти та послуги, що надаються страховими 

компаніями, а також наведено послуги агрострахування, що не знайшли практичного впровадження на вітчизняному 

ринку. Обґрунтовано доцільність страхування витрат та врожаю сільськогосподарських виробників та розглянуто 

найбільш прийнятні варіанти з відповідним рівнем франшизи та покриття. Встановлено, що новим видом страхових 

продуктів є погодні індексні, що дозволяють визначати збитки від впливу несприятливих погодних подій та захисти-

ти сільськогосподарських товаровиробників від природно-кліматичних ризиків. 
Ключові слова: система страхування, страховик, ризик, управління ризиками, страхування сільськогосподарсь-

кої продукції, страхові продукти, страхування витрат, страхування врожаю. 
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Постановка проблеми. Аграрне виробництво є одним із найбільш ризикових видів підпри-

ємництва, оскільки здійснюється у непередбачуваних природно-кліматичних умовах. Одним із 
дієвих інструментів управління ризиками у сільському господарстві є страхування, яке дозво-

ляє створити стабільні умови виробничої діяльності господарюючих суб’єктів. Крім того, необ-

хідність розвитку страхування у сільському господарстві ще більш зростає в умовах європейсь-
кої інтеграції країни та глобалізаційних кліматичних змін.  

Інструменти агрострахування в Україні на сьогодні є недостатньо розвиненими, існує необ-
хідність у вивченні підходів та форм страхування, що використовуються у провідних країнах 
світу, та які можуть бути імплементованими у вітчизняних умовах. У зв’язку з цим, можна зро-
бити висновок про те, що ринок послуг агрострахування, незважаючи на зростаючий інтерес 
аграріїв до цього виду послуг, все ще знаходиться на етапі становлення. Серед основних при-
чин, що гальмують страхування від аграрних ризиків, експерти зазначають відсутність довіри 
клієнтів до страхових компаній [1]; недосконалість страхових продуктів та послуг страхових 
компаній [2]; відсутність інформації про ефективні страхові програми, що допомагають ферме-
рам управляти ризиками, наприклад, індексне страхування [3]; недосконале законодавче забез-
печення та відсутність програм державної підтримки [4, 5]. У зв’язкуз цим, ураховуючи масш-
табність сільськогосподарських ризиків, існує необхідність у пом’якшенні наслідків, які влас-
ними силами сільськогосподарські товаровиробники не можуть уникнути, тому зростає необ-
хідність розвитку системи агрострахування. 

Незважаючи на широке висвітлення окремих теоретичних та практичних аспектів агростра-
хування, поки що недостатньо висвітлюються особливості сільськогосподарських ризиків та їх 
прояву, недостатньо уваги приділяється оцінюванню можливостей використання зарубіжного 
досвіду сільськогосподарського страхування та напрямів його імплементації у вітчизняній 

практиці.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних та практичних питань ви-

користання інтрументів агрострахування сільськогосподарськими товаровиробниками знайшло 

відображення у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: О. Гудзя, М. Дем’яненка, О. Зорі, 
Г. Зуба, С. Навроцького, Р. Смоленюка, Р. Шинкаренка, Ф. Найта, О. Лобанова, К. Рєдхеда, 
Д. Штайхоффа та ін. Однак, незважаючи на значні теоретико-практичні напрацювання зарубіжної і 
вітчизняної науки щодо різних аспектів розвитку агрострахування, до нині залишаються недостат-

–––––––––––– 
© Герасименко І.О., Ткаченко К.В., Рудич О.О., 2018. 
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ньо дослідженими питання розробки та впровадження моделі ефективного функціонування систе-
ми агрострахування в Україні, а також формування сприятливих умов для використання страхових 
продуктів та послуг сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Метою дослідження є обгрунтування напрямів розвитку інструментів агрострахування на 
основі узагальнення зарубіжного досвіду та досягнутого рівня розвитку запровадження страхо-

вих продуктів у вітчизняному сільському господарстві. 
Матеріал і методика дослідження. За проведення дослідження узагальнено теоретичні та 

фактичні результати щодо практичного запровадження інструментів агрострахування, а також 

обгрунтовано напрями їх розвитку на основі використання наступних методів: монографічного, 

логічного узагальнення, системного та порівняльного аналізу. 
Основні результати дослідження. У практиці розвинених країн страхування ризиків сіль-

ськогосподарських товаровиробників є найбільш дієвим механізмом забезпечення безперерв-
ності, збалансованості та стабільності розвитку аграрного ринку й одним із ефективних методів 
компенсації збитків. Рівень страхування аграрних ризиків у цих країнах перевищує 60 % 

(США, Канада, Австралія – 78 %; Кіпр страхує 100 % сільськогосподарських угідь). В Україні 
цей показник характеризується вкрай низьким рівнем і становить близько 5 % від засіяних 
площ [1, 6]. На ринку агрострахування діє досить незначна кількість продавців страхових пос-
луг. Активних учасників українського ринку аграрного страхування у 2015 р. було всього 12 

страхових компаній, котрі отримали ліцензії на проведення страхування врожаю сільськогос-
подарських культур [7].  

Узагальнення зарубіжного досвіду країн щодо формування системи агрострахування дозво-

лило встановити, що вона різниться підходами до її організації за участю держави. При цьому 

ті чи інші інструменти держпідтримки агрострахування існують у більшості розвинених країн, 

а також країн, що розвиваються. Нами виділено, з позиції державної участі, такі системи сіль-
ськогосподарського страхування: із провідною роллю держави, де вона є основним регулято-

ром страхового ринку та монопольно здійснює як страхування, так і перестрахування ризиків 
(Канада, Кіпр, Греція, Індія, Іран, Філіппіни); із переважанням приватних страхових компаній 

на страховому ринку, де держава здійснює лише законодавче регулювання (Аргентина, Півден-

на Африка, Австралія, Німеччина, Угорщина, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія); із розвине-
ним державно-приватним партнерством, де має місце поєднання ринкової конкруенції страхо-

вих компаній із раціональним державним регулюванням (США, Португалія, Іспанія, Турція, 
Південна Корея, Бразилія, Чилі, Франція, Італія, Мексика, Польща) [8]. 

У зарубіжній практиці агрострахування накопичено достатньо успішний досвід системи 

взаємного страхування, при якому проблем моральної шкоди та несприятливого відбору значно 

менше, ніж при страхуванні через страхові компанії. Так, у Німеччині поширеним є взаємне 
страхування з вирощування картоплі, в США 6 % усіх страхувальників становлять товариства 
взаємного страхування, у Японії вони здійснюють більше 50 % страхових операцій, у Велико-

британії, Франції, Нідерландах майже 2/3 сільгосппідприємств застраховані у товариствах вза-
ємного страхування [8–11]. Зазначимо, що на кооперативні форми страхування у зарубіжних 
країнах припадає близько 40 % загальних обсягів страхової діяльності. 

На основі поєднання видів страхування за об’єктами, обсягом покриття ризиків та форм ор-

ганізації на сьогодні склалися наступні базові страхові схеми (продукти), які поширені у різних 

країнах світу [12–14]. 

1. Страхування окремих ризиків (Single-risk insurance), яке покриває окремі ризики. Існує 
майже у всіх країнах світу, а у таких країнах як Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Великобрита-
нія такі продукти є основними. 

2. Комбіноване страхування урожаю (combined (peril) insurance) забезпечує захист від двох і 
більше ризиків, здебільшого, у доповнення до страхування від граду (Болгарія, Чехія, Португа-
лія, Словаччина, Румунія, Словенія, Угорщина, Швеція). 

3. Мультиризикове страхування урожаю (multi-peril crop insurance) покриває основні види ризи-

ків, які впливають на величину урожаю (США, Канада, Австрія, Франція, Італія, Люксембург). 
4. Страхування доходу (Revenue insurance) передбачає компенсування втрат доходу як за 

окремими видами продуктів, так і доходу на рівні господарства (product-specific або whole-farm 

revenue) (Японія, США, Канада, Швеція).  
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5. Страхування прибутку (Income insuranc) в основному використовується для страхування 
в цілому по господарству (whole-farm income), поширено в США.  

6. Страхування на основі індексу регіональної урожайності (Area yield index insurance). 

7. Страхування на основі регіонального індексу доходу (Area revenue index insurance). 

8. Непряме індексне страхування (Indirect index insurance), при якому відшкодування розра-
ховується на основі погодних індексів, фотографій полів із супутників та ін. Так, Індія та Кана-
да розробляють страхування на основі погодних індексів, а Канада у додаток до індексів вико-

ристовує фотографії зі супутників. 
9. Стабілізаційні рахунки (Stabilization accounts). Це форма самострахування, що базується 

на системі індивідуальних рахунків, куди сільськогосподарські товаровиробники щорічно вно-

сять певну суму грошей для наступного викорситання у роки більших втрат. Можуть базувати-

ся на індексах урожайності, доходу та прибутку (Іспанія, Австралія, Канада).  
Отже, у розрізі країн світу існує своя специфіка сільгострахування із певними об’єктами 

страхування, переліком страхових випадків, рівнями покриття та інструментами державної під-

тримки. Найбільшою ефективністю характеризуються системи сільськогсоподарського страху-
вання, які функціонують у Іспанії та США. 

Розглянемо особливості сільськогосподарського страхування в Україні. Нині економічні 
відносини щодо страхового захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровироб-

ників у разі настання певних подій (страхових випадків) з метою забезпечення стабільності 
виробництва у сільському господарстві врегульовано Законом України № 4391 «Про особли-

вості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» [16]. Він регу-

лює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою 

підтримкою, яка здійснюється за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика 
шляхом сплати страхувальником страхових платежів (премій), частина яких компенсується за 
рахунок державних субсидій, та доходів від розміщення коштів цих фондів. Визначається цей 

вид страхування наявністю й особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські 
рослини і тварини.  

За цим Законом багато складних процедур укладення договорів, отримання страхових від-

шкодувань і компенсацій від держави чітко прописані та стандартизовані. Це означає, що 
з’являється можливість видавати аграріям поліс, у якому будуть обумовлені основні технічні 
моменти, а саме: що, де і за якими параметрами застраховано, який установлено страховий та-
риф, вартість послуги страхування тощо. 

Водночас ризики своєчасного отримання компенсації або її неотримання залишилися на аг-
ровиробниках (страхувальниках). За договором страхування вони мають сплатити повну суму 

страхового внеску, а потім звернутися до державних структур за одержанням компенсації. Та-
кож законом не передбачено можливість перестраховувати ризики за межами України. 

Крім того, деякі положення цього Закону не узгоджено з нормами Цивільного кодексу 

України та Закону України "Про страхування". Відповідно до ст. 23 Закону № 4391 термін дії 
договору страхування сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджоло-

сімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції спливає у день закін-

чення строку, на який було укладено договір страхування, або в день загибелі (втрати, виму-

шеного забою чи знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих 

сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших 

водних живих ресурсів і тваринницької продукції. При цьому втрата, вимушений забій чи 

знищення, травматичне пошкодження або захворювання належать до страхових випадків. 
Проте у Цивільному кодексі України та Законі України "Про страхування" не передбачено 

такої підстави для припинення договору страхування, як настання страхового випадку. Згідно 

зі ст. 28 цього закону, дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сто-
рін, а також у разі виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі. 
У разі настання страхового випадку страховик повинен виконати свої обов’язки щодо виплати 

страхового відшкодування. Отже, доходимо висновку, що ст. 23 Закону України «Про страхуван-

ня» обмежує право суб’єктів страхування на визначення строку договору страхування [17]. 

Водночас новий закон ставить жорсткі вимоги до страховиків. Раніше поняття «агростраху-

вання» підпадало під поняття «майнове страхування». Тепер його виділено в окремий вид, тому 
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потрібна окрема ліцензія для надання таких послуг. Крім того, страхувати аграріїв за держав-
ною підтримкою зможуть лише ті компанії, які є членами Аграрного страхового пулу. 

Оскільки в Україні послуги зі страхування сільськогосподарським виробникам надають 
приватні страхові компанії, найоптимальнішим для України є варіант американської моделі. 
Дана модель передбачає активну участь держави в підтримці страхування сільськогосподарсь-
ких ризиків, товаровиробників, продукції. Головним елементом підтримки є надання субсидій 

та компенсацій на оплату частини страхової премії, що дозволяє зменшити вартість страхуван-

ня для виробників сільськогосподарської продукції, а відтак, забезпечити масовий характер 

сільськогосподарського страхування [18, 19].  

Значний внесок у створення ефективної системи агрострахування з активною участю дер-
жави в Україні зроблений Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку). 
У даному проекті висвітлено міжнародний досвід побудови системи агрострахування та описа-
но можливі варіанти участі держави у страхуванні [20]. Реалізація запропонованої моделі на 
законодавчому рівні дасть відчутний поштовх розвитку агрострахування в Україні. 

Розглянемо дворівневу систему агрострахування. 
Перший рівень – страховики, які надають сільськогосподарським виробникам послуги зі 

страхування сільськогосподарської продукції. При цьому створюються належні умови: законо-

давчо має бути визначено окремий вид добровільного страхування сільськогосподарської про-

дукції; для здійснення страхування сільськогосподарської продукції за державної підтримки 

страховики мають бути внесені до відповідного реєстру, який веде Агентство. При цьому стра-
ховик зобов’язаний бути членом страхового бюро, яке створюється страховиками; має бути 

встановлено додаткові фінансові нормативи та вимоги до формування резервів щодо страху-
вання сільськогосподарської продукції. 

Другий рівень – об’єднання сільгоспвиробників, які беруть участь у створенні нових та удо-

сконаленні існуючих страхових продуктів, страхове бюро зі страхування сільськогосподарської 
продукції як єдине об’єднання страховиків, орган державного управління – Агентство, яке реа-
лізує політику держави щодо підтримки страхування сільськогосподарської продукції. 

Цей рівень забезпечує для сільськогосподарських виробників і страховиків фінансову й ін-

формаційну інтеграцію та сприяє розвитку добровільного страхування сільськогосподарської 
продукції за державної підтримки. 

Запропонована модель функціонування системи страхування сільськогосподарської проду-

кції в Україні забезпечить формування взаємної довіри між страховиками, виробниками сільсь-
когосподарської продукції та державою. 

Від запровадження такої системи сільськогосподарський товаровиробник отримає: захист від 
непередбачуваних і катастрофічних подій; зниження необхідних платежів за договорами страху-
вання сільськогосподарської продукції (від 50 %), сільгоспвиробник за 50 % отримує 100 % відпо-
відальності страховика); незалежність від бюрократичних процедур (держава виконуватиме не фу-
нкцію розподілу ресурсів, а державну функцію управління та контролю); переміщення центру кон-

куренції від сільськогосподарських товаровиробників до страховиків (страховики мають укладати 

договори страхування в конкретних регіонах із тими виробниками, які виробляють визначену дер-
жавою продукцію); впевненість в отриманні страхового відшкодування за рахунок використання 
типових страхових продуктів із стандартизованими тарифами (сільськогосподарські товаровироб-

ники через свої об’єднання зможуть впливати на встановлення ціни на страхові продукти). 

За рахунок запровадження запропонованої системи страховик отримає: розширення бази та 
обсягів страхування; фінансову інтеграцію страховиків із чітким встановленням розподілу ко-

штів між ними; формування централізованих баз даних, зокрема для страхової статистики; ор-

ганізацію перестрахування ризиків і створення фонду для компенсації у разі катастрофічних 

подій; незалежність від бюрократичних процедур. 

Завдяки формуванню такої системи держава зможе забезпечити розвиток страхування сіль-
ськогосподарської продукції, а також отримає реальні механізми, що здатні забезпечити стабі-
льність сільськогосподарського виробництва та доходів сільського населення як передумов 
стабільного економічного зростання; стимулювання виробництва необхідної продукції, щоб 

забезпечити продовольчу безпеку держави; оптимальне вирішення державних завдань щодо 
підтримки виробника сільськогосподарської продукції в умовах обмеженості бюджетних кош-
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тів, зокрема, у разі непередбачених подій; зменшення витрат державного бюджету на створення 
й діяльність системи за рахунок використання вже існуючої інфраструктури страховиків; нові 
підходи до процесу державного управління в агросекторі на макрорівні. 

Разом із тим, нині існують підстави розглядати стан сфери сільськогосподарського страху-
вання як кризовий. По-перше, незадовільне фінансове становище більшості сільськогосподар-

ських товаровиробників стримує розвиток сільськогосподарського страхування. По-друге, від-

сутність гарантій своєчасної виплати страхових відшкодувань внаслідок нестачі необхідних 
коштів у страхових компаній. Це пояснюється тим, що сільськогосподарське страхування, на-
самперед страхування врожаїв, має певні особливості. Наприклад, неврожаї через засуху або 

прояв інших несприятливих погодних явищ частіше охоплюють цілі регіони. По-третє, відсут-
ність необхідної гнучкої системи обліку при проведенні страхових операцій, зокрема недостат-
нє врахування реального ступеня настання страхових подій. 

Вітчизняні страхові компанії пропонують сільськогосподарським підприємствам ряд стра-
хових продуктів, які мають різні умови та рівень покриття ризиків [2]. Умови комбінованого та 
індексного страхування визначено в розділі 3 Закону України «Про державну підтримку сільсь-
кого господарства України». Ці страхові продукти для агросектору можують забезпечити пев-
ний рівень захисту і компенсацію збитку від несприятливого впливу погодних факторів. Вико-

ристання страхування для мінімізації цінових, фінансових і ринкових ризиків є складним і нее-
фективним, тому сільськогосподарським підприємствам пропонується розглядати страхування 
не лише як інструмент для управління погодними ризиками, а й ризиками пошкодження або 
знищення майна. 

Крім того, важливим напрямом розвитку страхових послуг для сільськогосподарських това-
ровиробників є страхування витрат на виробництво або врожаю більшості зернових і технічних 

культур. Страхування доходу від виробництва сільськогосподарських культур у країні практи-

чно не розвинено через відсутність ефективної маркетингової інфраструктури в агросекторі. 
Для страхування витрат на вирощування продукції товаровиробник повинен подати доку-

менти, що підтверджують усі витрати, які були понесені господарством для закупівлі матеріа-
льно-технічних ресурсів і виконання необхідних технологічних операцій. При цьому до укла-
дання договору страхування слід погодити технологічні карти, а також перелік необхідних за-
ходів або використовуваних ресурсів у разі настання ризикових подій для мінімізації збитків 
від застрахованих ризиків. 

Страхування витрат доцільно використовувати підприємствам, які вирощують овочеву про-

дукцію, виноград і фрукти. Вони можуть страхувати витрати на ранніх стадіях вирощування, 
наприклад, заморозки пізньою весною або посуха у травні–червні, коли підприємство має мож-

ливість пересіяти культури й одержати врожай у поточному сезоні. Також страхування витрат є 
доцільним для підприємств, які закладають нові виноградники і сади, коли необхідно чекати 2–

4 роки до виходу посадок на рівень планової продуктивності. У цьому разі підприємство може 
компенсувати витрати при пошкодженні або загибелі молодих рослин і провести необхідні ро-

боти за рахунок отриманого страхового відшкодування. 
Водночас страхування витрат економить кошти виробника на страхування, оскільки стра-

хову суму розраховують із суми витрат (включаючи відсотки за користування кредитними ко-

штами) без урахування ціни реалізації продукції. 
Вибираючи продукт страхування витрат, сільськогосподарські товаровиробники не зможуть 

компенсувати недоотриманий прибуток (дохід), якщо ризикова подія настане наприкінці веге-
таційного циклу і знищить урожай культури. Тому рекомендуємо страхувати ризики більш піз-
ніх періодів вегетації за допомогою продуктів страхування врожаю, в яких страхова сума роз-
раховується з урахуванням очікуваної ціни реалізації, середньорічних цін або середніх цін реа-
лізації застрахованої продукції підприємством за останні 3–5 років. 

Страхування витрат і врожаю зазвичай коштує однаково, і страхувальник може заощадити 

власні кошти, вибираючи страхування витрат за допомогою рівнів франшизи або покриття. 
Пропонується укладати договори страхування без франшизи, оскільки продукти із покриттям є 
більш зрозумілими і простими. Відсутність франшизи робить страхові продукти зрозумілими, 

тому в багатьох країнах страхові компанії практично відмовилися від франшизи на користь по-

криття. Укладаючи договір страхування із покриттям, підприємство знає, з якого рівня втрат 
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урожаю настає відповідальність страховика і яку суму відшкодування можна отримати. Крім 

того, тарифна ставка (тариф) у продуктах страхування із покриттям більш точно відображає 
реальну вартість послуги страхування. Вважаємо, що доцільно використовувати продукти 

страхування із рівнем франшизи у межах 10–40 % і з рівнем покриття 60–80 %. Зазначимо, що 
окремі страхові компанії пропонують продукти страхування з одночасним використанням пок-

риття та франшизи [21]. 

Слід зазначити, що продукти з великими франшизами (40–50 %) і/або низьким рівнем пок-

риття (50–60 %) є більш дешевими, однак вони компенсують лише незначну частину витрат або 

доходу виробника. Такі продукти можуть бути вигідними для страхування застави при одер-

жанні кредиту. 
Після визначення завдань страхової програми (страхування витрат або врожаю, рівень пок-

риття або франшизи) виробник повинен визначити, від яких ризиків і протягом якого періоду 
він бажає застрахувати свої поля або вирощувані культури. Страхування від одного або кількох 
ризиків зазвичай коштує дешевше, ніж комплексне страхування, яке може включати перелік із 
5–15 ризиків. 

Так, наприклад у США розроблено та реалізовано понад 20 програм агрострахування, більше 
370 страхових продуктів, що дозволяють практично повністю застрахувати сільгоспвиробників від 
усіх видів ризиків. У 2007 році було запроваджено ще два нових продукти страхування – для пасо-
вищ і фуражних культур. Один з них гарантує відшкодування збитків через низьку кількість опадів 
у певній географічній зоні, інший – через низький індекс вегетації за супутниковими даними. Поява 
нових страхових продуктів сприяла значному збільшенню площ під страхування врожаю. Стриж-

нем системи агрострахування, субсидованим Федеральним урядом США, є програма (Multiple Peril 

Crop Insurance) або MPCI – мультиризикове страхування [4, 22]. 

Крім програми мультиризикового страхування, існують такі діючі програми: гарантія дохо-

ду (Revenue Assurance); страхування прибутку (Income Protection); груповий план страхування, 
або індекс врожайності (Group Risk Protection); груповий план страхування доходу, або індекс 
доходу (Group Risk Income Protection); страхування доходу від вирощування культури (Crop 

Revenue Coverage) [23]. Поліси агрострахування найбільшу популярність отримали в тих шта-
тах, які спеціалізуються на вирощуванні кукурудзи, пшениці і сої. За результатами 2013 року 
кількість укладених договорів склала 1,2 млн полісів. Близько 80 % з них припали саме на зга-
дані культури [24]. 

Страхування від одного або кількох (набору) ризиків надає захист від суворо обумовлених 
ризиків і є одним із найдешевших. Найбільш поширеним таким продуктом в Україні та в інших 

країнах вважається страхування від граду. Цей продукт пропонується виробникам за тарифною 

ставкою від 0,5 до 2,5 %, залежно від регіону і від частоти ризикових подій. Рекомендується 
підписувати комбіновані договори страхування для захисту врожаю від граду та буревію, бо ці 
ризикові події часто відбуваються водночас. Специфікою страхування від граду та бурі є відно-

сна простота визначення настання ризикової події і розрахунок збитків. Іноді сторони договору 

страхування не можуть відразу визначити суму збитків, тому вони повинні проводити моніто-

ринг посівів до збирання врожаю. Сторони можуть домовитися про виплату першої частини 

відшкодування за результатами обстеження посівів після ризикової події та остаточно врегу-

лювати суму збитку під час збору врожаю. У такому разі бажано, щоб перелік ризиків включав 
ризик зниження врожайності внаслідок впливу вторинних хвороб на пошкоджені посіви. Стра-
хування від кількох ризиків по різних культурах дешевше комплексного, і виробник може роз-
раховувати на тарифні ставки в межах 2–5 %. Основним недоліком страхування від одного або 
кількох ризиків вважається той, що загибель урожаю або суттєве зниження врожайності може 
статися через вплив інших ризиків, які не передбачені договором [25]. 

Деякі страхові компанії почали розробляти і пропонувати виробникам продукти страхування 
овочевих культур, виноградників і садів від граду, урагану, зливи та весняних заморозків. Так, 
у договорі зазначають період від моменту висаджування розсади (для овочів), або з обумовленої 
дати, до моменту збирання врожаю. Вартість подібного страхового захисту – в межах 5–12 % від 

страхової суми, залежно від частоти настання ризикових подій і обсягів щорічних збитків. 
Слід зазначити, що страхування овочів, фруктів і виноградників є більш дорогим, ніж стра-

хування польових культур, оскільки виробник може отримати істотні збитки (у грошовому ви-
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раженні) навіть від ризикової події на невеликій площі, або за невеликий проміжок часу (град, 

заморозки). Перевагою такого страхування можна вважати можливість страхування якості про-

дукції, що може бути цікавим для виробників продукції, яка споживається у свіжому вигляді. 
Договори комплексного страхування зазвичай включають широкий перелік ризиків (від 

5 до 15), від впливу яких виробник може застрахувати свої культури. Дані страхові продукти 

вимагають страхування всього масиву культури, однак деякі страхові компанії дозволяють за-
страхувати окремі поля за умови дотримання всіх агротехнологічних вимог і використання які-
сних матеріально-технічних ресурсів. Ці страхові продукти в основному використовуються для 
страхування польових культур. Вітчизняна практика практично не пропонує комплексних стра-
хових продуктів для овочів, садів і виноградників, що швидше за все пов’язано з недостатнім 

попитом на даний вид страхових послуг з боку виробників [26]. 

Недоліком комплексних страхових продуктів вважається певна складність визначення збитків 
унаслідок настання ризикової події. Якщо виробник застрахував посіви практично від усіх можли-

вих ризиків, ця проблема зникає (однак таке страхування є найдорожчим, із тарифною ставкою в 
межах 6–20 % залежно від регіону), тому сторони визначають загальний збиток при загибелі куль-
тури або суттєвому пошкодженні. Однак, якщо виробник вибрав обмежений перелік ризиків, нама-
гаючись заощадити на вартості страхування, сторонам може бути важко визначити розмір збитку 
від певної ризикової події (крім граду, буревію та ін.) Процедура оцінки збитку завжди є 
суб’єктивною, оскільки неможливо визначити збиток із точністю менше 5 % [27]. 

На рисунку 1 наведено схему комплексного страхування сільськогосподарського підприєм-

ства, яку можна інтерпретувати наступним чином. 
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Рис. 1. Схема комплексного страхування сільськогосподарських підприємств. 

Джерело: розроблено авторами. 

 

Так, сільськогосподарське підприємство отримує у кредит засоби механізації, які необхідні 
для проведення весняно-польових робіт. Страхова компанія, маючи у своєму розпорядженні 
модульний страховий продукт, готує одночасно і підприємству-постачальнику техніки, і сіль-
ськогосподарській організації комерційну пропозицію щодо комплексного страхування ризи-

ків, що передбачає привабливі умови сплати страхових внесків. 
Досвід багатьох компаній, що реалізують комплексні програми страхування в сільському 

господарстві, свідчить про істотне зниження страхових тарифів – у середньому до 25 %. Такі 
програми економічно вигідні як страхувальнику, так і страховій компанії, оскільки при компле-
ксній оцінці ризиків і одночасному оформленні всіх документів знижуються витрати страхови-

ка на ведення справ. 
Отже, підприємство-постачальник сільськогосподарської техніки страхує за нижчим тари-

фом ризики невиконання зобов’язань свого контрагента – сільськогосподарського підприємст-
ва. У свою чергу, воно має переваги, якщо: 
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– застрахує сільськогосподарські культури, оскільки можливий неврожай може призвести 

до збитків від виробничої діяльності, що в кінцевому підсумку позначиться на виконанні зобо-

в'язань з оплати придбаної в кредит сільськогосподарської техніки; 

– придбає страховий поліс на сільськогосподарську техніку, яку куплено в кредит; 
– організує восени страхування запасів виробленої продукції на складі (елеваторі), тому що 

надійне зберігання запобігає збиткам і, крім того, забезпечує додатковий прибуток у ті періоди 

реалізації продукції на ринку, які залежать від сприятливої цінової кон’юнктури. Вважаємо, що 
лише за такого підходу можна очікувати досягнення максимального ефекту від комплексного 
підходу в управлінні ризиками сільськогосподарського виробництва. 

Нині відсутній страховий продукт, який дозволив би, крім усього, компенсувати сільськогоспо-
дарським підприємствам можливі втрати від зміни цін на поставлені їм матеріальні ресурси, а та-
кож від падіння цін на вироблену сільськогосподарську продукцію. У зв’язку з цим розробка нових 

продуктів страхування і комплексних програм страхування сільськогосподарських ризиків є найпе-
рспективнішим напрямом удосконалення всієї системи державної підтримки страхування. 

Вважаємо за необхідне реалізацію страховими компаніями індексних агрострахових проду-
ктів. Поки що ці продукти не стали популярними серед виробників, проте очікується підви-

щення інтересу до них у міру звикання сільськогосподарських підприємств до страхування як 
способу захисту своїх врожаю і доходів. Характерними властивостями індексних продуктів є 
об’єктивність процесу оцінки збитку і відсутність франшизи. Вважаємо, що в нинішніх умовах 
програми індексного страхування доцільно пропонувати для польових культур. Тарифна ставка 
за цим страховим продуктом залежить від коливань урожайності окремої культури по району 

за останні 10–30 років. Зазначимо, що ставки за індексом урожайності коливаються в межах 
3–10 % залежно від рівня покриття (50, 60, 70 %) та ризиковості регіону [28]. 

Встановлено, що новим видом страхових продуктів є погодні індексні, які дозволяють від-

носно просто визначати збитки від впливу несприятливих погодних подій при вирощуванні рі-
зних сільськогосподарських культур. Індекс погоди розраховується на основі погодних даних 
за останні 20–30 років по кожній метеостанції. Можливі продукти за цим видом страхування 
включають: страхування від пізніх весняних заморозків, страхування від надмірних опадів або 
недостатньої суми ефективних температур, ранніх заморозків восени, посухи, температурних 

стресів та ін. Погодні індексні продукти можуть пропонуватися разом зі страхуванням від граду 
або набору обумовлених ризиків. 

Недоліком погодних індексних продуктів є «ризик базису», коли аграрне підприємство мо-

же не отримати відшкодування, якщо погодний індекс буде зафіксовано в межах нормальних 

значень, однак підприємство отримає збитки (наприклад, через заморозки, посуху). Така ситуа-
ція може виникнути в підприємства, земельні угіддя якого віддалені від метеостанції. Однак 
страхові компанії можуть запропонувати варіанти для вирішення подібних проблем (встанов-
лення автоматичної метеостанції на полях підприємства, розрахунок індексу по кількох станці-
ях тощо). 

Виплата страхового відшкодування по продуктах погодного індексного страхування прово-

диться в найкоротший термін (до 45 днів після закінчення дії страхового покриття), тому підп-

риємство може планувати свої дії та фінансові рішення відразу, після того як метеостанція за-
фіксує настання страхової події, а не чекати закінчення процедури оцінки збитку й рішення 
страхової компанії, що може тривати до 6 місяців. 

Отже, нами обгрунтована доцільність використання сільськогосподарськими товаровироб-

никами програм комплексного страхування для овочів, садів і виноградників, що у нинішніх 

умовах в основному зорієнтовано на польові культури. Окрім цього, існує необхідність запро-

вадження програми індексного страхування для польових культур, яка б визначала тарифні 
ставки на основі коливань урожайності окремих сільськогосподарських культур, а також рівень 
ризиковості регіону. Запропонований вид страхових продуктів – погодні індексні дозволяють 
на основі погодних даних за останні 20–30 років визначати збитки від впливу несприятливих 

погодних подій при вирощуванні різних сільськогосподарських культур. Запропоновано викор-

ситовувати програму індексного страхування від пізніх весняних заморозків, надмірних опадів 
або недостатньої суми ефективних температур, ранніх заморозків восени, посухи, температур-

них стресів, граду та інших природно-кліматичних ризиків. 
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Ураховуючи глобалізаційні кліматичні зміни, які зумовлюють посушливість весняно-

літнього періоду і, як наслідок, втрати урожаю, вважаємо за доцільне запровадити страхування 
урожаю зернових культур від посухи. Недобір урожаю компенсується, якщо врожайність зни-

жується нижче встановленого рівня (тригера). Тригери встановлюються для всіх регіонів та ві-
дповідно до технологій виробництва зернових.  

Завданням експерта за даного підходу є визначення очікуваної (біологічної) врожайності. 
Якщо врожайність знижується нижче встановленого в договорі рівня, страхова компанія ви-

плачує відшкодування. Крім того, відшкодування виплачується автоматично, без проведення 
оглядів посівів, якщо дефіцит опадів протягом циклу вирощування становить менше 55 % від 

норми. Для розрахунку норми опадів доцільно використовувати дані за 30 років. Проведення 
огляду та аналізу необхідно для визначення втрат урожаю через засуху, а також для визначення 
зниження врожайності через інші фактори. Основні параметри, які повинні враховуватися: кі-
лькість опадів 10 % дефіциту від норми; щільність рослин; наявність шкідників і хвороб; неви-

конання вимог технології виробництва культури. 

Вартісною основою для визначення страхового відшкодування буде рівень закупівельних цін 

по основних каналах збуту на певні види зернових культур на момент укладення договору. Як 
свідчить аналіз можливого прояву посухи зі ступенем надто сильного розміру збитків, в даному 
випадку, що знаходиться за межами можливостей комерційного страхового ринку. Тому даний 

ризик не покривається програмами страхування. В цьому випадку має діяти мультиризикова про-

грама, складовою частиною якої буде державне субсидування виробництва сільськогосподарської 
продукції в зонах підвищеної ризикованості ведення землеробства. Використання даного страхово-
го продукту дасть змогу компенсувати сільськогосподарським підприємствам завдані збитки в роз-
мірі 3600 млн грн, що в натуральному еквіваленті дорівнює 4 млн т зернових культур.  

Очевидно, що зміна погодних умов вимагає від сільськогосподарських товаровиробників 
гнучкої адаптації сільськогосподарського виробництва до нових умов, оскільки в іншому випа-
дку потепління клімату загрожує зростанням нестабільності сільгоспвиробництва. Із цією ме-
тою необхідно проводи систематичну оцінку погодних умов та їх моделювання на перспективу, 
на основі результатів яких здійснювати оптимізацію розміщення зернових культур, перегляд 

спеціалізації сільгоспвиробництва. 
Висновки. Доведено, що незважаючи на розширення спектру страхових послуг в системі 

агрострахування, удосконалення його законодавчого забезпечення, використання нових стра-
хових програм, досліджувана система є недосконалою. Невирішеними залишаються питання 
ефективності інструментів агрострахування із державною підтримкою, ведеться дискусія щодо 
використання обов’язкового чи добровільного страхування в сільському господарстві, усклад-

неним є процес вибору тарифів, об’єкта страхування, а найбільш проблемним – виплата стра-
хового відшкодування. Отже, з метою забезпечення фінансової стабільності сільськогосподар-

ських товаровиробників необхідно на державному рівні розширювати можливості розвитку аг-
рострахування. Для становлення та забезпечення ефективного функціонування системи агрост-
рахування в Україні доцільно створити умови формування довіри та фінансової грамотності 
аграріїв, раціонального вибору страхових продуктів з метою збільшення доступу до фінансу-

вання, удосконалювати нормативно-правову базу та впроваджувати модель ефективної системи 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. 

Запропоновано комплексну програму страхування за модульним принципом на основі виді-
лення основних бізнес-процесів, які могли б отримати страховий захист. До них слід включити 

наступні: виробництво сільськогосподарських культур; обслуговування сільськогосподарської 
техніки та технологічного обладнання; зберігання та транспортування сільськогосподарської 
продукції, що забезпечить досягнення максимального ефекту від комплексного підходу до 

управління ризиками сільськогосподарського виробництва. 
Одним із заходів по зниженню ризикованості прояву природно-кліматичних ризиків є за-

провадження програм страхування урожаю сільськогосподарських культур від посухи і компе-
нсування частини витрат на страхування. Основним напрямом нівелювання економічних ризи-

ків вирощування сільськогосподарських культур і забезпечення стійкості товаровиробників є 
диверсифікація виробництва сільськогосподарських культур, що стане предметом наступних 

досліджень.  
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Приоритетные направления совершенствования системы агрострахования в Украине 
Герасименко И.А., Ткаченко К.В., Рудич О.А. 
В статье представлены и проанализированы основные положения законодательной базы по регулированию от-

ношений в сфере страхования сельскохозяйственной продукции. Предложена модель функционирования и развития 
системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине. Рассмотрены составляющие двухуровневой сис-
темы агрострахования и основные предпосылки формирования доверия между страховщиками, производителями 

сельскохозяйственной продукции и государством. Обоснованы последствия внедрения данной системы. Исследова-
но и проанализировано современное состояние сферы сельскохозяйственного страхования. Проанализированы осно-
вные страховые продукты и услуги, предоставляемые страховыми компаниями, а также приведены услуги агростра-
хования, которые не нашли практического внедрения на отечественном рынке. Обоснована целесообразность стра-
хования расходов и урожая сельскохозяйственных производителей и рассмотрены наиболее приемлемые варианты с 
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соответствующим уровнем франшизы и покрытия. Установлено, что новым видом страховых продуктов являются 
погодные индексные, позволяющие определять убытки от воздействия неблагоприятных погодных событий и защи-

тить сельскохозяйственных товаропроизводителей от природно-климатических рисков. 
Ключевые слова: система страхования, страховщик, риск, управление рисками, страхование сельскохозяйст-

венной продукции, страховые продукты, страхование расходов, страхование урожая. 
 

Priority directions for improving the agro-insurance system in Ukraine 
Gerasimenko I., Tkachenko K., Rudich O. 
The experience of the USA as the world leader in agricultural production is generalized. The current regulatory and legal 

framework for regulating the insurance mechanism in Ukraine is analyzed. The optimal model, which provides for active 

participation of the state in support of agricultural risk insurance, commodity producers, products, is proposed. A two-level 
system of agri-insurance is considered. The first level – insurers, which provide agricultural producers with agricultural 

insurance services. In this case, the insurer must be a member of the insurance bureau, which is created by insurers; 
additional financial standards and requirements for the formation of provisions for insurance of agricultural products should 

be established. The second level is the association of agricultural producers involved in the creation of new and improved 
existing insurance products, the insurance bureau for agricultural products insurance as the sole association of insurers, and 

the government agency – the agency that implements the state policy to support the insurance of agricultural products. This 
level provides financial and informational integration for agricultural producers and insurers and promotes the development 

of voluntary insurance of agricultural products with state support. The model of functioning of the agricultural insurance 
system in Ukraine will ensure the formation of mutual trust between insurers, producers of agricultural products and the state. 

The formation of such a system will ensure the development of insurance of agricultural products, stability of 

agricultural production, food security of the state; optimal solution of state tasks in support of agricultural producers in the 
face of limited budget funds; new approaches to the state management process at the macro level. 

The state of the agricultural insurance industry has been studied and evaluated as a crisis due to the poor financial 
situation of the majority of agricultural producers and the lack of guarantees of timely payment of insurance compensations 

due to lack of necessary funds from insurance companies. 

The features, advantages and disadvantages of insurance products are considered. Insurance from one or more risks provides 

protection from strictly defined risks and is one of the cheapest. Hardship insurance is the most commonly used product in Ukraine 

and in other countries. This product is offered to manufacturers at a tariff rate of 0.5 to 2,5% depending on the region and the 

frequency of risk events. It is recommended to sign combined insurance contracts to protect the crop from hail and storm. 
Insurance of income from crop production in the country is practically not developed due to the lack of effective 

marketing infrastructure in the agricultural sector. 

It is expedient to use insurance of expenses for enterprises that grow vegetables, grapes and fruits. They can insure costs 
at the earliest stages of cultivation. Also, cost insurance is appropriate for enterprises that are laying new vineyards and 

gardens, when it is necessary to wait 2-4 years before landing at the level of planned productivity. 
Insurance costs and yields usually cost the same, and the insurer can save their own money by choosing insurance costs 

or through the levels of franchise or coverage. It is suggested to conclude insurance contracts without a franchise, since 
coated products are more understandable and simple. It should be noted that products with large deductibles (40 50%) and / 

or low coverage (50 60%) are cheaper, but they compensate for only a small part of the cost or revenue of the manufacturer. 
It should be noted that the insurance of vegetables, fruits and vineyards is more expensive than insurance of field crops, 

as the producer can receive significant losses (in monetary terms) even from a risk event on a small area or for a short period 
of time (hailstones, frostbites). The advantage of such insurance is the possibility of insurance of product quality, which may 
be of interest to producers of products consumed in fresh form. 

Comprehensive insurance usually includes a wide range of risks (from 5 to 15), from which the manufacturer can insure their 

crops. These insurance products require the insurance of an entire array of crops, but some insurance companies can insure 

individual fields, subject to compliance with all agrotechnological requirements and the use of high-quality logistical resources. The 

disadvantage of complex insurance products is a certain difficulty in identifying losses as a result of a risk event. 
Index agricultural products have not yet become popular among producers, but they are expected to increase their 

interest as farmers become accustomed to insurance as a way to protect their crops and incomes. Characteristic properties of 

index products are the objectivity of the process of assessing the damage and the absence of a franchise. We believe that in 
the current conditions of the index insurance program it is expedient to offer for field crops. Possible products for this type of 

insurance include: insurance against late spring frosts, insurance against excessive precipitation or insufficient amount of 
effective temperatures, early autumn frosts, droughts, temperature stresses, etc. Weathered index products can be offered 
together with insurance from a hail or a set of identified risks. The disadvantage of weather index products is the «risk of the 

basis» when an agrarian company may not be able to recover if the weather index is recorded within the normal range. 

In order to establish and ensure the efficient functioning of the agro-insurance system in Ukraine, it is advisable to create 

conditions for the creation of trust and financial literacy of agrarians, rational choice of insurance products in order to increase access 

to financing, improve the legal framework and implement a model of an effective agricultural insurance system with state support. 
Key words: insurance system, insurer, risk, risk management, insurance of agricultural products, insurance products, 

insurance of expenses, insurance of crop. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АГРАРНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 

 
У статті проаналізовано парадигми управління ризиками аграрних підприємств. Досліджено вітчизняні та світо-

ві підходи до побудови системи управління ризиками. Представлено результати соціологічного опитування керівни-

ків аграрних підприємств Лісостепової зони України щодо відповідальності за управління ризиками та стратегій 

управління ризиками, які застосовують підприємства. За результатами дослідження автором надані рекомендації 
щодо застосування таких стратегій управління ризиками як: запобігання (уникнення), відхилення, зниження, збере-
ження (прийняття), передача, поділ відповідальності, використання, ігнорування та їх інструментів і методів для 
побудови ефективної системи управління ризиками. 

Ключові слова: аграрне виробництво, аграрні підприємства, ризики, управління ризиками, стратегії. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України характеризується посиленням 
процесів глобалізації, масштабними економічними реформами у всіх галузях і сферах суспіль-
ного життя, в тому числі і у агропромисловому комплексі, який є системоутворювальним в на-
ціональній економіці, формує засади економічної, екологічної та енергетичної безпеки держави 
та демонструє в останні роки нестійку динаміку. Проте, існують певні труднощі, які пов’язані з 
нестабільністю і невизначеністю економічного середовища, в якій здійснюють діяльність агра-
рні товаровиробники, а, отже, з наявністю значної кількості ризиків, з якими вони стикаються. 

У зв'язку з цим, важливим напрямом підвищення ефективності діяльності господарюючих 
суб'єктів агропромислового комплексу є мінімізація ризиків на основі реалізації процесу ефек-
тивного управління ними, який залежить від особливостей підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження процесу управ-

ління ризиками аграрних підприємств належить І. Балабанову [1], Г. Великоіваненку та В. Віт-
лінському [2], В. Гранатурову [3, 4], Б. Боему [5], Т. Вільямсу [6] та ін. Системні дослідження з 
питань ризиковості аграрного виробництва знайшли відображення у працях Є. Ходаківського 

[7], О. Николюк [8], А. Руснака [9], Н. Янкелової [10] та ін. Основними напрямами їх дослі-
джень були ідентифікація ролі управління ризиками; систематизація ризиків аграрних підпри-

ємств та їх факторів; методичні підходи до оцінювання ризиків; обґрунтування системи заходів 
управління ризиками. Враховуючи цінність наукових доробок перелічених та інших вчених, 

хочемо відзначити необхідність поглибленого вивчення системи управління ризиками в кон-

тексті управління підприємством та подальшої адаптації існуючих підходів управління ризиком 

до особливостей діяльності аграрних підприємств. 
Метою дослідження є аналіз стратегій управління ризиками, виявлення напрямів та мето-

дів впливу на ризик в аграрних підприємствах Лісостепової зони України для побудови ефек-
тивної системи управління ризиками. 

Матеріал і методика дослідження. Матеріалами для дослідження слугували наукові праці 
та періодика зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів щодо управління ризиками. Методи-

ка дослідження ґрунтувалась на таких методах економічних досліджень: абстрактно-логічний, 

діалектичний, статистичний, монографічний, узагальнення та порівняння, соціологічний, екс-
пертних оцінок, системного підходу. 
Основні результати дослідження. Ризики притаманні всім галузям економіки, проте особ-

ливо гостро вони проявляються в аграрній сфері. Аграрне виробництво найбільшою мірою під-
дається впливу факторів, що призводять до виникнення ризиків, а виробництво і реалізація 
продукції пов'язані з імовірністю виникнення ситуацій, що призводять до втрати прибутку або 
навіть ресурсів виробника, до неспроможності підприємства та банкрутства. Тому дуже важли-
вим є функціонування ефективної системи управління ризиками на підприємстві. 

Об’єктом нашого дослідження є аграрні підприємства Лісостепової зони України, тому на-
ми було досліджено процеси управління ризиками великих та середніх аграрних підприємств 
–––––––––––– 
© Горго І.О., 2018. 
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різних організаційно-правових форм власності з сільськогосподарськими угіддями від 3 тис. га. 
Методика дослідження нами була описана у попередніх публікаціях [11], тому акцентуємо ува-
гу на результатах, що стосуються тематики даної публікації. 

Обробка результатів соціологічного опитування керівників аграрних підприємств Лісосте-
пової зони України, свідчить, що найвпливовішим ризиком для аграрних підприємств всієї кра-
їни та її Лісостепової зони зокрема є природно-кліматичні умови, виробничі, фінансові ризики 

та нестача висококваліфікованих фахівців. 
Відповідальність за управління ризиками (виявлення джерел, упередження, мінімізацію 

та ліквідацію наслідків ризиків), з якими стикаються аграрні підприємства Лісостепової зо-

ни України розподілена залежно від виду ризиків. Так, за несприятливого впливу адмініст-
ративних та законодавчих змін на діяльність аграрних підприємств у 58 % опитаних відпо-

відальність лежить на керівниках, а 39 % опитаних вважають, що цей ризик не властивий 

сфері діяльності.  
Із природно-кліматичною групою ризиків (буря, блискавка, вимерзання, вимокання, випрі-

вання, град, злива, засуха, льодова кірка, пожежа, ураган, хвороби та шкідники тощо) аграрні 
підприємства будь-якої кліматичної зони України стикаються часто у процесі ведення госпо-

дарської діяльності. Відповідальність за управління цією групою ризиків у 68 % підприємств 
лежить на головних фахівцях та фахівцях за напрямом діяльності підприємства і лише у 19 % 

знаходяться у компетентності безпосередньо керівників. 
Відповідальність за групу економічних ризиків (ризик, який виникає за будь-яких аспектів 

підприємницької діяльності, спрямованих на одержання прибутку і пов’язаних із виробництвом 

продукції, її реалізацією, наданням супутніх послуг, виконанням робіт; товарно-грошовими і 
фінансовими операціями; комерцією, а також реалізацією інноваційних проектів) у 72 % підп-

риємств теж покладена на керівників і лише у 21 % – на фахівців відповідного профілю. 

Дуже впливовою на діяльність аграрних підприємств Лісостепової зони України є група 
операційних ризиків, які у свою чергу об’єднують виробничі, комерційні, юридичні ризики. 

Відповідальність за них практично пропорційно розподілена між керівниками, головними фахі-
вцями та фахівцями за напрямом діяльності підприємства, 42 та 47 % відповідно. 

За результатами дослідження, представники аграрних підприємств практично одноголосно 

(7 % вважають, що даний ризик не притаманний сфері діяльності їх підприємства) виділяють в 
окрему групу внутрішніх ризиків – кадровий ризик. Відповідальність за управління ним у 82 % 

лежить на керівниках та головних фахівцях. Подібна тенденція спостерігається і при аналізі 
відповідальності за інвестиційні ризики – 83 %. 

Успіх системи управління ризиками залежить від таких чинників: всебічна підтримка керів-
ництва, розподіл відповідальності, підвищення рівня усвідомлення важливості питань управ-
ління ризиками серед усіх працівників. Різні рівні управління підприємством потребують різної 
деталізації інформації про ризики.  

Керівництву необхідно: 
- володіти інформацією про ризики, з якими стикається аграрне підприємство у процесі сво-

єї господарської діяльності;  
- стежити за виконанням програми управління ризиками, якщо така існує;  
- чітко формулювати свою позицію в питаннях управління ризиками; 

- забезпечувати належний рівень обізнаності персоналу щодо поставленої мети і задач 
управління ризиками. 

Структурна одиниця аграрного підприємства (головні фахівці, фахівці за напрямом) зо-

бов’язана: 
- знати все про ризики, які потрапляють в сферу її безпосередньої діяльності; 
- здійснювати постійний моніторинг ефективності програми управління ризиками, якщо та-

ка існує; 
- систематично звітувати перед керівництвом про роботу в рамках виконання програми 

управління ризиками, якщо така існує. 
Співробітник аграрного підприємства повинен: 

- розуміти свій внесок в загальну програму управління ризиками, якщо така існує; 
- усвідомлювати значення системи управління ризиками для всього підприємства; 
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- своєчасно доповідати своєму безпосередньому керівництву про всі зміни або відхилення в 
програмі управління ризиками, якщо така існує. 

Ми вже зазначали, що управління ризиком передбачає стратегію (напрям і спосіб коорди-

нування коштів для досягнення поставленої мети, яким відповідав би певний набір правил і об-

межень для прийняття рішень) і тактику (конкретні методи і прийоми для досягнення постав-
леної мети в конкретних умовах). Стратегія управління ризиком обирається вищим керівницт-
вом підприємства відповідно до його загальних цілей та індивідуальних особливостей. Реаліза-
ція обраної стратегії здійснюється через тактику, завданням якої є вибір оптимального рішення 
і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів і прийомів управління ризиком. 

У проведеному дослідженні, ми визначили, які стратегії управління ризиками застосовують 
аграрні підприємства Лісостепової зони України (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Стратегії управління ризиками, які застосовуються на аграрних підприємствах  
Лісостепової зони України. 

Джерело: власні дослідження. 
 

Вибір стратегії впливу на ризик є важливим етапом процесу управління аграрним підприємст-
вом. Розділяючи думку колективу провідних вчених, що досліджують підходи до управління ризи-

ками в аграрній сфері [9], до таких стратегій віднесли: запобігання (уникнення), відхилення, зни-

ження, збереження (прийняття), передача, поділ відповідальності, використання, ігнорування.  
Запобігання, або уникнення ризиків, є найбільш ефективним способом їхньої профілактики, 

проте, для підприємства, що приймає таке рішення, найчастіше це означає здійснення певних 

заходів і дій, що спрямовані на недопущення ризикових ситуацій, іншими словами – відмову 

від реалізації заходу (проекту), який пов’язаний із ризиком. Дану стратегію застосовує майже 
половина досліджуваних аграрних підприємств (44 %). 

До методів запобігання, або уникнення ризиків слід віднести: 

- відмову від ненадійних партнерів, тобто прагнення працювати тільки з надійними, переві-
реними партнерами;  

- відмову від участі в проектах, пов'язаних з необхідністю розширення кола партнерів; 
- відмову від ризикованих проектів, тобто відмова від інвестиційних, інноваційних та інших 

проектів, реалізація або ефективність яких викликає сумнів; 
- звільнення некомпетентних працівників. 
Збереження/прийняття ризику дуже відповідальна стратегія (лише 16 % досліджуваних аграр-

них підприємств її застосовують). Це означає залишення всього ризику або його частини на відпо-
відальності підприємства. Тут головне – визначити, до яких меж можна діяти, на покриття якої су-
ми можливих втрат вистачить власних засобів (фонд ризику, фонд самострахування, тощо).  

До методів збереження/прийняття ризику слід віднести: 

- стратегічне планування діяльності. Його результати можуть зняти велику частину невизначе-
ності, дозволяють передбачити появу вузьких місць при реалізації проектів, заздалегідь ідентифіку-
вати джерела ризиків і розробити компенсуючі заходи або план використання резервів; 
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- прогнозування зовнішніх ризиків, тобто періодична розробка сценаріїв розвитку і оцінки 

майбутнього стану середовища господарювання підприємства, прогнозування поведінки парт-
нерів і дій конкурентів, макроекономічне прогнозування; 

- моніторинг соціально-економічного та нормативно-правового середовища, тобто відсте-
ження поточної інформації по відповідних процесах. Для цього необхідне широке використан-

ня інформатизації – придбання і постійне оновлення систем нормативно-довідкової інформації, 
підключення до мереж комерційної інформації, проведення власних прогнозно-аналітичних 

досліджень, залучення консультантів. Отримані дані дозволять вловити тенденції розвитку вза-
ємин між господарюючими суб'єктами, дають час для підготовки до нормативних нововведень, 
надають можливість вжити відповідних заходів для компенсації втрат від нових правил госпо-

дарської діяльності і скорегувати оперативні та стратегічні плани; 

- створення системи резервів всередині підприємства (страхові запаси сировини, матеріалів, 
комплектуючих, резервні фонди грошових коштів, розробляються плани їх використання в 
кризових ситуаціях, визначаються плани задіяння вільних потужностей); 

- створення венчурних підприємств для реалізації високотехнологічних (ризикованих) про-

ектів (ризикована частина проекту локалізується в дочірньому підприємстві, при цьому зберіга-
ється можливість використання наукового і технічного потенціалу материнської компанії); 

- створення спеціальних структурних підрозділів (з відокремленим балансом) для виконан-

ня ризикованих проектів; 
- навчання персоналу і його інструктаж. 

Практично ж така кількість підприємств (15 %) в управлінні ризиками застосовує стратегію 

зниження ризику, яка передбачає зменшення розмірів можливого збитку або недоотримання при-

бутку, зниження ймовірності настання несприятливих подій. До основних прийомів цієї стратегії 
можемо віднести: профілактику ризиків; диверсифікацію; лімітування; хеджування, тощо: 

- диверсифікація видів діяльності і зон господарювання, що передбачає збільшення числа 
застосовуваних технологій; розширення асортименту вирощуваних культур; продукції, що ви-

пускається або послуг, що надаються; орієнтація на нішеві групи споживачів, тощо; 

- диверсифікація збуту і поставок, тобто робота одночасно на декількох ринках, коли збитки 

на одному ринку, можуть бути компенсовані успіхами на інших ринках; розподіл поставок між 

багатьма споживачами, прагнучи до рівномірного розподілу часток кожного. Так само можна 
диверсифікувати закупівлю сировини і матеріалів, що передбачає взаємодію з багатьма поста-
чальниками, дозволяючи послабити залежність підприємства від них; 

- диверсифікація інвестицій (перевага реалізації декількох відносно невеликих по вкладен-

нях проектів, ніж реалізація одного великого інвестиційного проекту, що вимагає задіяти всі 
ресурси і резерви підприємства, не залишаючи можливостей для маневру). 

Близько 12 % досліджуваних аграрних підприємств здійснює управління ризиками шляхом пе-
рерозподілу частки відповідальності за ризик на всіх учасників господарської діяльності. Також, 

11 % підприємств здійснює передачу ризику, тобто передачу відповідальності за нього третім осо-
бам (страхування) за збереження його існуючого рівня. 2 % підприємств не готові діяти з метою 

реалізації можливостей використання ризику і не вживають ніяких дій – ігнорують ризик.  
Рекомендовані методи управління ризиками шляхом перерозподілу частки відповідальності 

або передачі ризику: 

- пошук гарантів, укладання договорів про спільну діяльність для реалізації ризикованих 

проектів, розподіл відповідальності між учасниками проекту (необхідно чітко розмежувати 

сфери діяльності і відповідальність кожного учасника, а також умови переходу робіт і відпові-
дальності від одного учасника до іншого і юридично це закріпити в договорах); 

- розподіл ризику в часі (по етапах роботи). Це покращує моніторинг і контроль за етапами 

проекту і дозволяє при необхідності порівняно легко їх коригувати; 

- страхування ризиків, що слугує не тільки надійним захистом від невдалих рішень, але і пі-
двищує відповідальність осіб, які приймають рішення, примушуючи їх серйозніше ставитися до 
розробки і прийняття рішень, регулярно проводити захисні заходи відповідно до страхових ко-

нтрактів, проте, досить важко використовувати механізм страхування при освоєнні нової про-

дукції або нових технологій, оскільки страхові компанії в таких випадках не мають у своєму 

розпорядженні достатніх даних для проведення розрахунків. 
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Враховуючи те, що за результатами дослідження ми виявили, що такі стратегії як збере-
ження (прийняття), зниження та передача ризику застосовуються достатньо рідко аграрними 

підприємствами Лісостепової зони України, пропонуємо основні інструменти управління ризи-

ками аграрних підприємств, що рекомендовані до використання в рамках реалізації даних стра-
тегій (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Основні інструменти управління ризиками аграрних підприємств, що спеціалізуються на галузі 
рослинництва 

Стратегія 
управління 

Інструмент управління Особливості інструменту управління ризиками 

Збереження, 
прийняття ризи-

ку 

Стратегічне планування діяльності Розробка програми управління ризиками на підприємстві 
Прогнозування зовнішніх ризиків, 
моніторинг соціально-економічного 

та нормативно-правового середо-

вища 

Розробка сценаріїв розвитку і оцінки майбутнього стану 
середовища господарювання підприємства, прогнозування 
поведінки партнерів і дій конкурентів, макроекономічне 
прогнозування 

Формування резервних фондів фі-
нансування втрат від ризику 

Страхові запаси сировини, матеріалів, комплектуючих, 

резервні фонди грошових коштів та плани їх використання 
в кризових ситуаціях, плани задіяння вільних потужностей 

Створення венчурних підприємств 
для реалізації ризикованих проектів  

Локалізація ризикованої частини проекту у дочірньому 
(венчурному) підприємстві 

Фінансування ризику Можливе застосування інструментів управління ризиками 

на засадах с.-г. обслуговуючої кооперації 
Зниження ризи-

ку 

Горизонтальна (галузева) диверси-

фікація 
Додаткові витрати на збір/купівлю інформації про нові 
галузі та на їх освоєння 

Продуктово-асортиментна дивер-

сифікація 
Вирощування культур, що характеризуються оберненим 

кореляційним зв’язком рівнів врожайності, цін 

Оптимізація виробничих процесів Використання технічних та технологічних засобів, які зни-

жують варіабельність показників діяльності (сучасна техні-
ка, зрошення, обслуговування техніки тощо) 

Використання мінімуму ризику як 
критерію оптимізації господарсь-
ких процесів 

Заміна детермінованих моделей оптимізації діяльності на 
стохастичні 

Мінімізація ризиків несвоєчасності 
проведення с.-г. робіт 

Мережеве планування послідовності виконання сільського-

сподарських робіт 
Передача ризи-

ку, поділ відпо-

відальності 

Страхування врожаю Врахування співвідношення витрат на страхування та поте-
нційних втрат шляхом оптимізації площі застрахованих 

посівів 
Вертикальна інтеграція Більш доступними стають такі інструменти ризик-

менеджменту як галузева диверсифікація, хеджування 
С.-г. обслуговуюча кооперація Розподіл ризиків (особливо ринкових) між членами коопе-

ративу 

Хеджування, ф’ючерсні контракти Встановлення ціни продажу із правом скористатись сприя-
тливою кон’юнктурою 

Форвардні, опціонні контракти Обов’язкове виконання контракту. Довіра сторін угоди 

Джерело: розроблено автором на основі [12]. 

 

Проте, тільки формулювання стратегії для управління ризиками недостатньо, потрібно ще 
мати механізм її реалізації – систему управління ризиками, що у свою чергу передбачає: 

- створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень; 
- виділення в структурі підприємства спеціального підрозділу (працівника), якому буде до-

ручена організація управління ризиками; 

- виділення коштів і формування спеціальних резервів для реалізації механізмів управління 
ризиками, покриття збитків і втрат. 

Достатньо цікавим є групування аграрних підприємств Лісостепової зони України щодо ва-
ріанта вибору стратегії управління ризиками: 19 % підприємств формують групу підприємств, 
які обирають обережну стратегію управління ризиками; 42 % – зважену, а 39 % – ризиковану. 

Вплив стратегії підприємства по управлінню ризиками на вибір процедур управління ними по-

дано у таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Стратегії управління ризиками аграрних підприємств 

Варіант стратегії Пріоритетні процедури Заходи 

Обережна Відмова від ризиків (або пе-
редача ризиків) 

При даній стратегії підприємства по управлінню ризиками за-
стосування всіх процедур управління ризиками є рівнозначним. 

Граничні значення втрат, які відповідають процедурі відмови 

від ризиків або передачі ризиків, є досить невисокими.  

Зважена Прийняття ризиків (або пере-
дача ризиків, або відмова від 

ризиків) 

Застосування кожного з цих методів мають враховувати інші 
додаткові фактори, наприклад фактор реальних можливостей 

підприємства протягом певного періоду часу 

Ризикована Прийняття ризику на себе чи 

передача ризиків 
Граничні значення збитку, що відповідають процедурам прий-

няття ризиків на себе і передачі ризиків, є досить високими 

Джерело: розроблено автором на основі [12].  

 

При управлінні ризиками, на нашу думку, слід дотримуватись таких постулатів: 
- не можна ризикувати більше, ніж може дозволити власний капітал; 
- варто прогнозувати наслідки ризику; 

- не можна ризикувати багато чим заради малого; 
- позитивне рішення щодо обраної стратегії управління ризиками приймається лише при ві-

дсутності сумнівів; 
- при наявності сумнівів краще прийняти негативне рішення; 
- не слід вважати, що завжди існує тільки одне рішення, варто завжди порівнювати альтернативи. 

Ефективне функціонування системи управління ризиками на підприємстві вимагає дотри-

мання ряду принципів, які мають бути закладені в неї на етапі її проектування і побудови: 

- максимальне охоплення сукупності ризиків передбачає прагнення до найбільш повного охоп-

лення можливих сфер виникнення ризиків, що дозволяє звести ступінь невизначеності до мінімуму; 
- мінімізація впливу ризиків вимагає зусиль в напрямках мінімізації спектра можливих ри-

зиків і ступеня їх впливу на діяльність підприємства; 
- адекватність реакції на ризики передбачає можливість відповідної і швидкої реакції на всі 

зміни в сукупності ризиків; 
- прийняття обґрунтованого ризику, тобто прийняття ризику можливо лише в тому випадку, 

якщо він ідентифікований і оцінений, розроблений і впроваджений механізм його моніторингу. 

Порівняльна характеристика існуючої і необхідної парадигми управління ризиком вітчиз-
няних аграрних підприємств наведена в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Порівняльна характеристика парадигм управління ризиками аграрних підприємств 

Основні принципи 

управління 
Існуюча парадигма Необхідна парадигма 

Системність  Фрагментарний ризик-менеджмент. 

Суб'єкт управління: окремі самостійні 
структурні підрозділи підприємств. 
Об'єкт управління: окремі ризики, що 

виникають в процесі діяльності функці-
ональних підрозділів  

Інтегрований ризик-менеджмент 

підприємства. 

Суб'єкт управління: керуюча підсистема. Управління 
ризиками має координуватись вищим керівництвом і 
здійснюватись фахівцями і менеджерами в рамках 

функціональних обов'язків. 
Об'єкт управління: система окремих і інтегральних 

ризиків 
Безперервність  Епізодичне управління. 

Управління ризиками здійснюється у 
міру необхідності 

Безперервне управління. 

Управління ризиками має бути безперервним і здійс-
нюватись на всіх рівнях управління, цей процес має 
бути об'єктивним і не залежати від бажань менеджерів 

Комплексність  Обмежений ризик-менеджмент. 

Управління ризиками зачіпає окремі ри-

зики, перш за все підлягають страхуванню 

інвестиційні та окремі фінансові ризики  

Розширений, комплексний ризик-менеджмент. 

Оцінка і управління системою зовнішніх і внутріш-

ніх ризиків з урахуванням виявлених взаємозв'язків, 
синергізму ризиків 

Цілеспрямованість Нецілеспрямоване (частково цілеспря-

моване) управління. 

Управління ризиками здійснюється без 
встановлення чітко поставлених цілей, 

стратегія ризик-менеджменту відсутня  

Цілеспрямоване управління. 

Чітке визначення цілей управління ризиками, взаємоза-
лежне з визначенням мети діяльності підприємства. 
Стратегія управління ризиками є складовою стратегії 
підприємства 

Джерело: розроблено автором на основі [12].  
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У світовій практиці та науковій літературі існує декілька підходів до побудови систем 

управління ризиками: 

– для розвинутих країн світу характерний профілактичний підхід до завдань управління ри-

зиками – робота з ризиками, які ще не перетворились в проблеми; 

– у вітчизняних підприємствах аграрної сфери переважно практикується реагуючий підхід – 

робота з ризиками, які вже стали проблемами [7]. 

Як показали результати нашого дослідження, для аграрного бізнесу України властива орієн-

тація на стару систему управління ризиками, тоді як провідні європейські та американські під-

приємства вже давно перейшли на новий рівень розуміння цього процесу [5, 6, 10, 14]. 

Іноземні підприємства здійснюють безперервне управління ризиками. Для вітчизняних підпри-

ємств більш характерним є епізодичне управління, іншими словами, тоді, коли керівники вважають 
за потрібне. Управління ризиками в європейських та американських підприємствах координується 
керівництвом, а кожен співробітник підприємства розглядає ризик-менеджмент як частину своєї 
роботи. На вітчизняних аграрних підприємствах навпаки: кожен підрозділ зазвичай самостійно, на 
свій розсуд та відповідно до своїх функцій управляє ризиками. В іноземних підприємствах розгляду 
підлягають всі ризики і можливості їх реалізації, у вітчизняних – ризик-менеджмент в основному 
стосується ризиків, що підлягають страхуванню і фінансуванню.  

Висновок. Проблема управління ризиками не може бути ефективно вирішена набором 

окремих заходів і послуг. Дане завдання вирішується виключно впровадженням комплексної 
системи управління ризиками, що стосується всіх аспектів діяльності підприємства. В основі 
управління повинен лежати принцип, згідно з яким жодне управлінське рішення не може бути 

прийнято без усвідомлення ступеня ризику. 
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Управление рисками аграрных предприятий Лесостепной зоны Украины 
Горго И.А.  
В статье проанализированы парадигмы управления рисками аграрных предприятий и осуществлено сравнитель-

ную характеристику ныне существующей на необходимой. Идентифицировано ризикоутворюючи факторы в аграр-

ном секторе. Выделено влиятельные риски для аграрных предприятий, в частности: природно-климатические, прои-

зводственные, финансовые и нехватка высококвалифицированных специалистов. Исследована отечественные и ми-

ровые подходы к построению системы управления рисками и определены свойственную отечественным предприя-
тиям ориентацию на старую систему управления ими. Представлены результаты социологического опроса руково-

дителей аграрных предприятий лесостепной зоны Украины относительно ответственности за управление рисками и 

стратегий управления рисками, которые применяют предприятия. Аргументировано факторы успешности функцио-

нирования системы управления рисками. Определены уровни детализации информации о рисках в отношении иера-
рхии управления аграрным предприятием (руководитель, главные специалисты, сотрудники). Стратегия управления 
риском избирается высшим руководством предприятия в соответствии с его общих целей и индивидуальных осо-

бенностей. Реализация выбранной стратегии осуществляется через тактику, задачей которой является выбор оптима-
льного решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления риском. 

По результатам исследования автором даны рекомендации по применению таких стратегий управления рисками как: 
предотвращение (избегание), отклонения, снижение, сохранение (принятия), передача, разделение ответственности, 

игнорирование и их инструментов и методов для построения эффективной системы управления рисками. Предложе-
ны основные инструменты управления рисками аграрных предприятий, специализирующихся на отрасли растение-
водства. Определено по предложены принципы эффективного функционирования системы управления рисками аг-
рарных предприятий. 

Ключевые слова: аграрное производство, аграрные предприятия, оценка, риски,  управление рисками, стратегии. 

 

Management of risks of agricultural enterprises of the forest-steppe area of Ukraine 
Gorgo А.  
The article is devoted to increase of efficiency of business entities of the agro-industrial complex by minimizing the risks 

of their activities and the peculiarities of their management taking into account the specifics of the agrarian sphere. The anal-

ysis of recent researches of the risk management process of agrarian enterprises was carried out, in which the role of risk 

management was identified, its systematization was carried out and key factors influencing them were determined. The ne-

cessity of timely identification of the factors influencing the emergence of risks in the agrarian sector is determined, taking 

into account the probability of occurrence of situations leading to loss of profit or even resources, to financial dependence of 

the enterprise and bankruptcy. The processes of risk management of large and medium agrarian enterprises of various organi-

zational and legal forms of ownership with agricultural lands from 3 thousand hectares are investigated. The results of a soci-

ological survey of managers of agrarian enterprises of the Forest-steppe zone of Ukraine were presented. The results of which 

processing revealed that the most influential risk for agrarian enterprises is the natural and climatic conditions, production, 

financial risks and the lack of highly qualified specialists. The responsibility for risk management, identification of sources, 

bias, minimization and elimination of the consequences of risks depending on their type is determined. The influence of each 

risk group on the activity of agrarian enterprises is substantiated. The effect of the system of risk management of agrarian 
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enterprises is determined, which depends on: comprehensive support of management, distribution of responsibility, raising 

awareness of the importance of risk management issues among all employees. The responsibilities of different ranks of the 

employees of agrarian enterprises regarding risk awareness have been specified. It is specified that the agrarian enterprise risk 

management system envisages a strategy (the direction and method of coordinating the funds to achieve the goal, which 

would correspond to a certain set of rules and limitations for decision-making) and tactics (concrete methods and techniques 

for achieving the goal in specific conditions). The research determines which risk management strategies are applied by the 

agro-enterprises of the forest-steppe zone of Ukraine (prevention / avoidance of risk, risk diversion, risk reduction, risk 

preservation / risk transfer / risk insurance, liability sharing, risk ignoring). The main tools of risk management of agrarian 

enterprises that are recommended for use in the framework of implementation of these strategies are offered. Prevention or 

avoidance of risks is the most effective way of preventing them, however, for a company that makes such a decision, it often 

means taking certain measures and actions aimed at preventing risk situations. Saving / accepting means leaving all or part of 

the risk at the company's responsibility (risk fund, self-insurance fund). The strategy of reducing the risk involves reducing 

the size of possible damage or lack of profit, reducing the likelihood of adverse events. The risk redistribution strategy in-

volves risk insurance, which serves not only to provide reliable protection against unsuccessful decisions, but also increases 

the responsibility of decision makers. The proposed mechanism for implementation of the strategy of risk management, 

which provides for the establishment of an effective system for assessment and control of decisions, the allocation of a spe-

cial unit (employee) in the structure of the enterprise, which will be entrusted with the organization of risk management, allo-

cation of funds and the formation of special reserves for implementation of risk management mechanisms, coverage of losses 

and losses The influence of enterprise risk management strategy on the choice of management procedures for them is evalu-

ated. It has been found that in the management of risks, the following postulates should be respected: one should not risk 

more than can afford own capital; It is worth to predict the effects of the risk; you can not risk much for small; a positive 

decision on the chosen risk management strategy is taken only in the absence of doubt; in case of doubt, it is better to make a 

negative decision; It should not be assumed that there is always only one solution; it is always worthwhile comparing alterna-

tives. Effective functioning of the risk management system in an agrarian enterprise requires compliance with a number of 

principles that should be laid at the design stage. Minimizing the impact of risks requires effort in minimizing the range of 

possible risks and the degree of their impact on the activities of the enterprise. A comparative description of the existing and 

necessary paradigm of risk management of domestic agrarian enterprises is carried out. According to the results of the re-

search of domestic agrarian business, it has been established that he has an orientation towards the old risk management sys-

tem (not systematic), while leading European and American enterprises are continuous risk management. Risk management 

at agrarian enterprises should be coordinated by senior management. 

Keywords: agrarian production, agrarian enterprises, assessment, risks, risk management, strategies. 
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РЕАЛІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
На сьогодні впровадження санкцій до виробника та ряду дилерів одного з найбільш популярних програмних продук-

тів «1С: Бухгалтерія» в Україні поставило перед значною кількістю суб’єктів господарювання проблему вибору програм-

ного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, яке було б дозволено для використання на території України. 

У статті розглядаються можливості дозволених в Україні програмних продуктів для забезпечення бухгалтерського об-

ліку. Аналіз програм «Парус-Бухгалтерія», «SAP», «Майстер : Бухгалтерія», «IP-PRO», їх функціональність та порівняння. 
Огляд основних програмних продуктів, які широко використовуються на території України, показав, що не зва-

жаючи на обмеження, більшість підприємств, зокрема й ті, що надають послуги з аутсорсингу, для ведення обліку 
продовжують користуватися програмою «1С: Бухгалтерія». 

Визначено, що практичне застосування нового українського продукту «Майстер : Бухгалтерія», який претендує 
на право заміни програми «1С: Бухгалтерія», яка є забороненою в Україні, має необхідність адаптуватися до умов та 
характеристик сільського господарства на сільськогосподарських підприємствах. 

Доведено, що серед усіх існуючих та дозволених для використання на українському ринку професійних програм 

обліку на сьогодні визнаний продукт «Майстер : Бухгалтерія». 

Ключові слова: автоматизація, програма, комп’ютерні технології, форма обліку, бухгалтерський облік підпри-

ємства, «Майстер : Бухгалтерія». 
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Постановка проблеми. Облік є невід’ємною частиною функціонування будь-якого підпри-

ємства. Але в сучасних економічних умовах бухгалтерський облік неможливий без викорис-
тання комп’ютера та програмного забезпечення. Зрештою, бухгалтерський відділ компаній за 
рахунок цього має можливість радикально скоротити витрати на облік, сподіваючись, що бух-

галтерія зможе своєчасно та якісно звітувати перед фіскальними органами, працювати над оп-

тимізацією платіжних схем і стати надійним постачальником фінансової інформації підтриму-

ючи прийняття управлінських рішень [3, c. 4]. 

На сьогодні введення санкцій проти виробника і ряду дилерів одного з найпопулярніших 

продуктів «1С: Бухгалтерія» [10, с. 8] поставило перед великою кількістю суб'єктів господарю-

вання проблему вибору бухгалтерського програмного забезпечення, яке дозволено в Україні. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі є досить багато робіт, які 

ретельно вивчають автоматизацію бухгалтерського обліку. Роботи українських учених – 

М.П. Войнаренко [1], А.М. Желєзняк [2], С.В. Івахненков [3], Г.Г. Кірейцева, В.О. Осмятченко 
[4], О. Павелчак-Данилюк [6], Я.В. Петренко [7], Т.А. Писаревська [8], Т.Б. Тимейчук [12], 

І.Б. Чернікова [13], Т.В. Шабельник [14] та О.І. Шара [15] присвячені використанню та впрова-
дженню комп'ютерних програм у бухгалтерський процес. Серед зарубіжних науковців які 
займалися даною проблемою можна виділити Green David A., Benjamin M. Sand [16], Rainer 

Andreas, Rita Strohmaier [18], Thomas Edward Marshall, Sherwood Lane Lambert [20], Vysotskaya A., 

Prokofieva M. [21]. 

–––––––––––– 
© Хомовий С.М., Томілова Н.О., Хомовий М.М., 2018. 
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Але в літературі практично немає наукових робіт які пов’язані з аналізом та порівнянням 

нових українських продуктів даного напрямку. 
Мета дослідження – аналіз дозволених на українському ринку сучасних автоматизованих 

облікових програм та обґрунтування переваг їх практичного застосування в господарській дія-
льності сільськогосподарських підприємств. 
Матеріал і методи дослідження. Дослідження питань розвитку автоматизації бухгалтерського 

обліку на підприємствах обумовили доцільність використання сучасних методів загальнонаукового 

та економічного пізнання суспільно-господарських явищ і процесів. У дослідженні було викорис-
тано історичний, монографічний, статистичного аналізу та інші методи з метою виявлення найкра-
щих національних автоматизованих облікових програм та їх слабких місць, котрі будуть в змозі при 

подальшому використанні покращити інформаційний потенціал господарських систем в Україні. 
Основні результати дослідження. Процес автоматизації обліку спрямований на вдоскона-

лення технології обліку та обробки економічної інформації, що зберігається як на папері, так і 
на електронних носіях [9]. Ефективне використання сучасних технологій автоматизації обліку в 
установах дозволяє забезпечувати раціональне використання наявних ресурсів. В умовах засто-

сування комп'ютерних технологій та програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського 
обліку відбувається системна трансформація бухгалтерського обліку, що супроводжується під-

вищенням якості та рівнем ефективності процесу управління. Застосування автоматизації про-

грамного забезпечення значно покращує якість обробки бухгалтерської інформації в організа-
ціях [8, с. 3]. Крім того, використання комп'ютерних технологій змінює зміст і організацію ро-

боти бухгалтерського персоналу, зменшує кількість ручних операцій для обробки первинних 

документів, систематизацію бухгалтерських показників, заповнення регістрів та форм звітності. 
Бухгалтерська робота стає більш креативною, спрямованою на організацію та вдосконалення 
бухгалтерських процедур [1, с. 183]. 

На підставі проведеного критичного аналізу наукової літератури ми вважаємо, що основни-

ми перевагами використання сучасних інформаційних технологій для автоматизації бухгалтер-

ських процедур є: 
1) обробка та збереження великої кількості бухгалтерської інформації в структурному плані; 
2) можливість відбору необхідної інформації з великої кількості даних; 

3) надійна та беззбиткова реалізація математичних розрахунків; 
4) оперативне отримання даних, необхідних для прийняття управлінських рішень; 
5) дубляж подібних по сенсу дій. 

Використання засобів автоматизації дозволяє повністю вирішити проблему точності фор-

мування та ефективності надання бухгалтерської інформації для раціонального прийняття та 
впровадження ефективних управлінських рішень [13, с. 48]. 

Процес автоматизації бухгалтерського обліку також підвищує ефективність процедур, рі-
вень якості та ефективності процесу управління в організації. 

На нашу думку, для того щоб зробити раціональний вибір, ефективно впроваджувати та ви-

користовувати програмне забезпечення системи бухгалтерського обліку, підприємству необ-

хідно враховувати ряд важливих характеристик: 
1) специфіка діяльності (галузь, обсяг робіт тощо); 2) характеристики матеріально-технічної 

бази (кількості комп'ютерної техніки та програмного забезпечення); 3) наявність фахівців, які 
мають досвід роботи з програмними продуктами для автоматизованого обліку. 

Слід зазначити, що сучасні організації мають не тільки «йти в ногу з часом», але докладно і 
критично аналізувати необхідність та доцільність впровадження сучасного автоматизованого 

програмного забезпечення. Ми погоджуємося з О. Павечак-Данилюк, що для забезпечення ефе-
ктивного процесу автоматизації кожному підприємству необхідно всебічно проаналізувати ос-
новні характеристики оцінки ефективності програмних продуктів: 

1) технічні характеристики програми ― швидкість обробки інформації та вирішення завдань, 
можливість редагування стандартних форм та форм звітності відповідно до змін законодавчої бази, 

забезпечення обміну інформацією між структурними підрозділами підприємства та інформаційної 
безпеки, можливість переходу на нову версію програми для забезпечення інтеграції даних; 

2) комерційні характеристики ― розумна ціна програмного забезпечення, наявність документа-
ції, можливість технічної підтримки, навчання персоналу, надання консультаційних послуг; 
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3) ергономічні характеристики ― зручна робота з програмою (інтерфейс), реалізація мож-

ливості одночасної роботи із декількома документами тощо [6, с. 212]. 

Ми вважаємо, що використання програмних продуктів для автоматизації системи обліку дає 
змогу не лише забезпечити ефективний процес облікових операцій, пов'язаних із наданням пос-
луг підприємствам та проведення відповідних розрахунків, а й формування цілісної інформації 
в систему, використання якої дозволяє проаналізувати ефективність організації та своєчасно 
приймати інформовані управлінські рішення. 

 

Таблиця 1 – Послідовність забезпечення ефективної автоматизації системи бухгалтерського обліку в Україні 

Етап Характеристика 

I 
Обґрунтування облікової політики в рамках нормативно-правової бази. Вибір організаційної та реєст-
раційної форми обліку 

II Створення модельної системи внутрішнього обліку та управління  

III 
Забезпечення адаптації системи та вдосконалення процедур 

обліку відповідно до конкретних умов організації 

IV 
Вибір прогресивного бухгалтерського програмного забезпечення, методу обробки, занотовування та 
архівування економічної інформації. Побудова процесу електронного документообігу 

V Забезпечення потрібного числа автоматизованих робочих місць для бухгалтерського персоналу 

VI 
Впровадження облікової політики та забезпечення ефективності функціонування автоматизованої 
системи бухгалтерського обліку 

VII Цілісна оцінка ефективності процесу автоматизації обліку 

Джерело: [4, с. 186]. 
 

Слід зазначити, що при використанні автоматизованих форм бухгалтерського обліку технологі-
чний процес обробки облікових даних передбачає здійснення наступних послідовних кроків: 

1) збір та реєстрацію первинних даних для подальшої автоматизованої обробки; 

2) створення даних на електронних носіях, у тому числі: журналі операцій, структурі синте-
тичних та аналітичних облікових записів, довідниках аналітичних об'єктів, інша постійна еко-

номічна інформація; 
3) одержання за запитом користувачів необхідних бухгалтерських даних за звітний період у ви-

гляді реєстрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок бухгалтерського обліку [2, с. 353]. 

Детальне вивчення ринку програмних продуктів з автоматизації бухгалтерського обліку да-
ло нам можливість ідентифікувати ліцензованих провідних виробників програмного забезпе-
чення (табл. 2). 

Аналіз підтвердив широку функціональність розглянутих програмних продуктів. Їх розроб-

ники реалізували можливість працювати з найбільш поширеними обліковими елементами, зок-
рема, банком та касою, продажами, закупівлями, складом, податковим обліком, а також фінан-

совою звітністю. 

Однією з головних відмінностей у програмах є версія доставки: локальна чи мережева. Напри-

клад, програма «ІС-ПРО» має лише мережеву версію. Недоліком такого постачання є залежність 
користувачів програмного продукту від інтернет-ресурсу. Інші програми, насупроти, дозволяють 
працювати лише в локальній мережі, обмежуючи доступ користувачів до інформації незалежно від 

їх розташування та у будь-який час. На відміну від інших, програма «Майстер : Бухгалтерія» ство-
рила можливість працювати як в локальних версіях, так і в мережевих. 

Інша суттєва різниця ‒ наявність або відсутність провадження обліку відповідно до міжна-
родних стандартів. Цей функціональний варіант доступний тільки в програмах «Майстер : Бух-

галтерія» [17], «SAP» [19] та «ІС-ПРО» [11]. Для компаній, які стежать і ведуть діяльність за 
міжнародними стандартами, ця функція дуже важлива. 

Також важливим недоліком розглянутих програм є неможливість вести облік операцій з не-
оборотними недорогими активами, а модуль заробітної плати підключається як опція. У про-

грамному продукті «Парус-Бухгалтерія» функціональні можливості розрахунків із заробітної 
плати реалізовані не повністю, тому, якщо підприємство має значну кількість співробітників, 
йому слід додатково придбати ще й інформаційну систему «Парус-заробітна плата».  

Огляд основних програмних продуктів, широко використовуваних в Україні, показав, що 

незважаючи на обмеження, більшість підприємств продовжують використовувати програму 
«1С : Бухгалтерія» для ведення обліку. 
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Таблиця 2 – Аналіз можливостей дозволених комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку в Україні 

Критерій 

Програмний продукт 
MASTER: 

Бухгалтерія 
Парус-

Бухгалтерія 
SAP ІС-ПРО 

Реалізація локальної версії програми Так Так Так Ні 
Реалізація мережевої версії програми Так Ні Ні Так 

Серверна версія програм Ні Так Так Так 

Резервне копіювання для відновлення даних Так Так Так Так 

Розмежування прав доступу до даних Так Так Так Так 

Наявність паролів Так Так Так Так 

Можливість роботи за українськими стандартами ведення бухгалтер-

ського обліку 
Так Так Так Так 

Можливість роботи за міжнародними стандартами ведення бухгалтер-

ського обліку 
Так Ні Так Так 

Виведення та зберігання первинних документів Так Так Так Так 

Здійснення обліку в різних грошових та натуральних одиницях виміру Так Так Так Так 

Створення фінансової звітності Так Так Так Так 

Ведення обліку у декількох юридичних осіб Так Так Так Так 

Коригування типових господарських операцій Так Так Так Так 

Групування журналу проводок Так Так Так Так 

Обновлення документів і звітності Так Так Так Так 

Забезпечення стандартною звітністю Так Так Так Так 

Управлінська звітність Так Так Так Так 

Можливість обліку банківських та касових операцій Так Так Так Так 

Облік операцій з основними засобами та малоцінними необоротними 

активами 
Так Так Так Так 

Облік процесу продажів Так Так Так Так 

Облік процесу закупівель Так Так Так Так 

Складський облік Так Так Так Так 

Облік виробничих процесів Так Так Так Так 

Облік розрахунків з плати праці Так Ні Так Так 

Податковий облік Так Так Так Так 

Джерело: [5, 11, 14, 17]. 
 

На нашу думку, найбільш оптимальною бухгалтерською програмою українського виробни-
цтва, яка могла б повністю замінити програмний продукт «1С: Бухгалтерія» в галузі сільського 
господарства є «Майстер : Бухгалтерія». 

Основні особливості цієї програми включають: 
� наявність розробки довільних запитів до інформаційної бази; 
� наявність гнучких засобів підготовки звітних документів; 
� систему розробки бізнес-процесів, що забезпечує попроцесний документообіг з великою 

кількістю стадій; 
� систему розробки опису методів розрахунку вартості; 
� систему розробки моделей планування; 
� систему розробки копіювання бухгалтерських проводок, регістрів та бухгалтерського об-

ліку (журналів, інформації); 
� класифікатор об'єктів і видів ресурсів; 
� відкрита модель фінансового планування та бюджетування; 
� наявність інструментів для інтеграції з автоматизованими системами управління, датчи-

ками, обладнанням, вагами, терміналами збору даних та інтегрується з офісними програмами 
MS Excel, MS Word, MS Project, Open Office; 

� формування звітів дозволяє користувачам системи отримувати необхідні звіти в швидко-
му режимі [17]. 

Програма «MASTER : Агро» для обліку агробізнесу відповідає вимогам чинного законодав-
ства України та сповна адаптована до українського ринку. Вона складається зі структурних мо-
дулів, що охоплюють всі сфери бухгалтерського та податкового обліку. 

Основними спеціалізованими модулями цього продукту є: рослинництво та тваринництво. 
У модуль рослинництво входять: 1) Поле (облік польових робіт з обробки ґрунту, посіву та 

догляду за біологічними активами рослинництва; надання сільськогосподарських послуг сто-
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роннім організаціям; облік витрат посівного матеріалу; облік витрат засобів захисту рослин та 
отрутохімікатів; облік внесення добрив; збір урожаю, реєстр приймання зерна; надходження 
біологічних активів рослинництва); 2) Операції (коригування витрат рослинництва; списання 
загиблих посівів; облік початкових залишків рослинництва; облік початкових залишків незаве-
ршеного виробництва; списання витрат майбутніх періодів рослинництва; закриття витрат 
рослинництва); 3) Звіти (визначення виробничої собівартості продукції; посів та збір врожаю 
(форма № 37-сг); звіт про внесення мінеральних добрив № 9-б-сг; результати збору врожаю 
№ 29-сг; аналіз витрат на випуск продукції). 

У модуль тваринництво входять: 1) Звіти (формування Книги обліку руху тварин на підпри-

ємстві; формування оборотно-сальдової відомості по рахунку та картки рахунку; відомості ви-

трат кормів, руху молока та реалізації сільськогосподарської продукції; формування статистич-

них звітів із ведення сільського господарства; 2) Операції (облік виробничих витрат тваринниц-

тва та формування собівартості; коригування підрозділів, замовлень і статей виробничих ви-

трат; розподіл загальновиробничих витрат; визнання отримання дотацій на ведення сільського 

господарства; визначення фінансового результату діяльності господарства в сфері тваринницт-
ва; 3) Ферма (відображення переміщення тварин, переведення до іншої групи, формування ос-
новного поголів’я, вибракування на відгодівлю; відомість надоїв молока, відображення прове-
дення контрольних надоїв; передача готової продукції біологічних активів тваринництва для 
власних господарських потреб; відображення забою тварин та отримання готової продукції; 
облік приплоду біологічних активів тваринництва; акт на вибуття тварин внаслідок падежу біо-

логічних активів тваринництва з вказанням причин); 4) Корми (автоматичний розрахунок кор-

мо-днів групи тварин; зважування тварин, визначення приросту живої ваги; друк документів 
зважування тварин за спеціальною формою № ПБАСГ-10). 

Важливою перевагою «MASTER : Бухгалтерія» є також програма для навчання партнерів, 
яка розрахована на 12 курсів. Її основна мета полягає у наданні партнерам навичок при встано-

вленні програми та особливостях конфігурації його модулів, вивченні основних інструментів 
програми та параметрів для вирішення завдань облікового напрямку. 

Навчальний процес ділиться на 3 рівні. Перший рівень «Користувач» ‒ призначений для 
тих, хто працює з програмою. Другий рівень «Консультант» ‒ для автоматичного налаштування 
та навчання користувачів. Третій «Розробник» ‒ для тих компаній і партнерів, які потребують 
більш глибокої адаптації продукту до робочого процесу. 
Висновки. Незважаючи на санкції, програмний продукт «1С: Бухгалтерія», що має як ста-

ціонарні, так і хмарні версії, є найбільш поширеною програмою бухгалтерського обліку. 
Проведений аналіз найпопулярніших спеціалізованих бухгалтерських програм дозволив 

спрогнозувати варіанти вибору найкращого програмного забезпечення для сільськогосподарсь-
ких підприємств, бухгалтерський облік яких буде вестися в «хмарі», краще обрати такий про-

грамний продукт як «MASTER : Бухгалтерія».  

Перспективними є подальші дослідження і проведення комплексного аналізу особливостей 

використання різних програмних продуктів з метою здійснення раціонального вибору програм-

ного забезпечення для автоматизації облікових процедур підприємства з урахуванням особли-

востей їх діяльності. 
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Реалии автоматизации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях Украины 
Хомовой С.М., Томилова Н.А., Хомовой М.Н.  
На сегодня внедрение санкций к производителю и ряду дилеров одного из самых популярных программных 

продуктов «1С: Бухгалтерия» в Украине поставило перед большим количеством субъектов хозяйствования проблему 

выбора программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета, которые были бы разрешены для использова-
ния на территории Украины. 

В статье рассматриваются возможности разрешенных в Украине программных продуктов для обеспечения бух-

галтерского учета. Анализ программ «Парус-Бухгалтерия», «SAP», «Мастер: Бухгалтерия», «IP-PRO», их функцио-

нальность и сравнения. 
Обзор основных программных продуктов, которые широко используются на территории Украины, показал, что 

несмотря на ограничения, большинство предприятий, в том числе и те, которые предоставляют услуги по аутсорсин-

гу, для ведения учета продолжают пользоваться программой «1С: Бухгалтерия». 

Определено, что практическое применение нового украинского продукта «Мастер: Бухгалтерия», который пре-
тендует на право замены программы «1С: Бухгалтерия», которая запрещена в Украине, имеет необходимость адап-

тироваться к условиям и характеристикам сельского хозяйства на аграрных предприятиях. 

Доказано, что лучшим среди всех существующих и разрешенных для использования на украинском рынке про-

фессиональных программ учета на сегодняшний день признан продукт «Мастер: Бухгалтерия». 

Ключевые слова: автоматизация, программа, компьютерные технологии, форма учета, бухгалтерский учет 
предприятия, «Мастер: Бухгалтерия». 

 
Realiaof accounting automation in agricultural enterprises of Ukraine 

Khomovju S., Tomilova N., Khomovju M.  
Accountancy is an integral part of any enterprise functioning. But it is impossible to keep an accounting without using a 

computer and software in modern economic conditions. 

Nowadays, the introduction of sanctions against the manufacturer and a number of dealers of one of the most popular 

software products, «1S: Accounting» introduced the problem of choosing accounting software before a considerable number 

of business entities that would be allowed for the use on the territory of Ukraine. 

There is a transformation of the accounting system and accounting procedures in the conditions of the use of the com-

puter technologies and software products for accounting automation, which is accompanied by the increase in the quality and 

efficiency level of the management process. The application of automation software significantly increases the quality of 

accounting information process in organizations. 
We consider the main advantages of the use of modern information technology for automation of accounting pro-

cedures on the basis of the conducted critical analysis of special literature. They are: 1) processing and preserving a 

large number of identical units in the structural plan of accounting information; 2) the possibility of choosing the nec-
essary information from a great number of data; 3) reliable and faultless realization of mathematical calculations; 4) 

operational obtaining of the necessary data for the adoption of reasonable management decisions; 5) repeated recrea-
tion of actions. 

It should be noted that in the conditions of the use of automated forms of accounting, the technological process of pro-

cessing of records envisages the implementation of the following successive steps:1) collection and registration of primary 

data for further realization of automated processing; 2) the formation of arrays of records on electronic media, including: a 

journal of economic operations, the structure of synthetic and analytical accounts, manuals of analytical objects, permanent 

information etc.; 3) receiving, at the request of the user, the necessary accounting data for the reporting period in the form of 

registers of synthetic accounting, analytical tables and certificates of accounts. 

The overview of the major software products («Parus accounting», «SAP», «Master: accounting», «IS-pro»), which are 

widely used in Ukraine, showed that despite the restrictions, most enterprises, including those providing outsourcing services, 

continue to use the «1S: Accounting» program for keeping records. 

From our point of view, the most optimal accounting program of ukrainian production is «Master: accounting», which 

could completely replace the software product «1S: Accounting» in the field of agriculture. 

The software product «Master: agro» for keeping records of agrobusinesses meets the requirements of the current legis-

lation of Ukraine and is fully adapted to the ukrainian market. It consists of functional modules embracing all areas of ac-

counting and tax accounting.  

The important advantage of the program «Master: accounting» is also a training program for partners, which is made for 

12 classes. The main purpose of this is to provide partners with practical skills in installing the program and the features of 

the configuration of its modules, the study of basic programming tools and settings for solving account tasks. 

The studying process is divided into 3 levels. The first level is «user» ‒ designed for anyone who can potentially work 

with the program. The second level «consultant» is for the automatic setting and training of users. The third «developer» is 

for those companies and partners who need aintenser adaptation of the product to the working process. 

Key words: automation, program, computer technologies, accounting of enterprise. 
 

Надійшла 03.12.2018 р. 



ISSN 2310-9262                                          Економіка та управління АПК, № 2’2018 

 

 122

 

 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

УДК 334.72(477) 
 

ХАЄЦЬКА О.П.©  
Вінницький національний аграрний університет 

haetska@i.ua 
 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Розглянуто особливості функціонування підприємництва в Україні. Зазначено, що підприємництво є рушієм 

економіки, адже ефективність функціонування підприємств безпосередньо впливає на економічний розвиток та якісь 
життя населення. Наведено проблеми розвитку вітчизняного підприємництва, запропоновано ряд заходів, які б ство-

рили сприятливе конкурентне середовище для розвитку бізнесу в Україні. Вказано, що розвиток та розширення сек-
тору малого й середнього підприємництва є одним із пріоритетів державної економічної політики в Україні. 

Здійснено аналіз статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання протягом 2010-2017 років пара-
лельно зі структурним аналізом за видами економічної діяльності за окремими галузями. Визначено загальні риси, 

які притаманні вітчизняній економіці, значення відносної зміни кількості суб’єктів господарювання. 
На сьогодні в Україні є багато проблем, що перешкоджають розвитку вітчизняного підприємництва, їх вирішен-

ня забезпечить підвищення ефективності підприємницької діяльності та розширення підприємницького сектору, 
приведе до зменшення частки тіньового бізнесу. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підтримці конкурен-

тоспроможності підприємництва на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Ключові слова: підприємництво, конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання, малі підприємства, сере-
дні підприємства, великі підприємства. 

 
doi: 10.33245/2310-9262-2018-143-2-122-131  

 
Постановка проблеми. Підприємництво в Україні як самостійне соціально-економічне 

явище стикається з безліччю проблем та розвивається в складних умовах становлення сучасної 
економіки. Основними цілями економічної політики України є створення умов та передумов у 
середовищі функціонування підприємницьких структур щодо забезпечення економічного зрос-
тання, підвищення рівня життя населення, повної зайнятості, стабільності курсу національної 
валюти, досягнення зовнішньоекономічної рівноваги тощо. Досягнення цих цілей насамперед 

пов’язане з обґрунтуванням стратегічних пріоритетів розвитку вітчизняного підприємництва. 
На сьогодні стратегічні пріоритети розвитку підприємництва мають базуватися на ураху-

ванні чинників зовнішнього середовища їх функціонування, а також створенні ефективного 

внутрішнього середовища, яке забезпечує досягнення результативної підприємницької діяльно-

сті та розвиток підприємницьких структур на основі взаємовигідної взаємодії усіх стейкхолде-
рів. Очевидно, розвиток підприємництва перебуває під впливом інтенсивної конкуренції та мі-
нливого зовнішнього середовища, що вимагає від підприємницьких структур пошуку нових 

конкурентних переваг та збереження і посилення існуючих. Необхідно зазначити, що стримую-

чий вплив зовнішнього середовища на розвиток підприємництва в країні найбільш відчутним є 
в умовах економічної нестабільності та вимагає від різних ланок управління, державних органів 
та безпосередньо підприємницької структури, оперативного прийняття дієвих управлінських 

рішень. Найбільш відчутно впливають негативні зовнішні умови на структури малого та серед-

нього бізнесу, які проявляються у нестачі ресурсів, ускладненого доступу до них та мінливості 
ринкового середовища. Очевидно, що за таких умов постає завдання щодо обґрунтування стра-
тегічних орієнтирів розвитку підприємництва, що передбачає визначення цілей розвитку, які 
мають включати підприємницьку орієнтацію на пошук нових ринкових можливостей, надання 
найвищої цінності для всіх заінтересованих стейкхолдерів та створення знань всередині органі-
зації щодо гнучкої адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища.  

–––––––––––– 
© Хаєцька О.П., 2018. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості розвитку підприємництва дослі-
джували ряд вітчизняних науковців: З.С. Варналій [3], О.М. Варченко [4], О.І. Дацій [5], 

В.А. Лукащук [8], О.М. Ляшенко [9], О.М. Ястремська [20] та інші, які розглядали економічні 
питання, соціальні, міжнародні, інтеграційні та інституційні проблеми цього явища. Відомі за-
рубіжні діячі Р. Кантільон [25], К. Макконнелл, С. Брю [10, 25], А. Маршалл [22], А. Сміт [21], 

Й. Шумпетер [18, 26] запропонували визначення підприємництва, на яких базується проведен-

ня сучасних наукових досліджень.  
В науковий обіг поняття «підприємництво» було введено англійським вченим Річардом Кан-

тільоном, на думку якого підприємці одержують дохід, розмір якого неможливо попередньо визна-
чати, тоді як наймані працівники одержують фіксований розмір заробітної плати [25, с. 76]. Водно-

час, А. Маршалл у книзі «Принципи політичної економії» розглядає під підприємництвом 

особливий клас зайнятих людей, завданням яких є за мінімальних затрат забезпечувати макси-

мальне задоволення потреб клієнтів. Ця діяльність зазначає автор пов’язана із прийняттям на 
себе ризиків, а також оптимізацією факторів виробництва (праці та капіталу), планування ви- 

робничої програми, здійсненням контролю [22, с. 377, 382]. 

Заслуговує на увагу думка К. Макконнелл та С. Брю, що підприємницька діяльність і підп-

риємець зокрема одночасно є рушійною силою виробництва та посередником, що поєднує ра-
зом ресурси для здійснення процесу виробництва, це в подальшому принесе прибуток, а підп-

риємець – це людина, яка ризикує власною репутацією та певними коштами [10, 24]. 

Інший підхід до розуміння сутності підприємництва запропонував Й. Шумпетер, який під 

підприємцями розумів індивідів, які забезпечують оновлення технологій та створення нових 

благ [26]. Тобто, підприємці є ініціаторами створення нових товарів або послуг, способів ви-

робництва, відкриття нових ринків, джерел сировини та ресурсів, налагодження виробництва 
товарів або надання послуг [17, 26]. Подібну думку запропонував Людвіг фон Мізес, який 

відносив до підприємців індивідів, які одержують дохід за рахунок оптимального викорис-
тання факторів виробництва, забезпечують гнучку адаптацію під очікувані зміни, які перед-

бачаються на основі інтуїції. Однак, автор наголошує, підприємство не завжди пов’язано із 
інноваціями [27]. У сучасний умовах підприємництво розглядають як окремий фактор вироб-

ництва, або як функцію в економіко-математичній моделі, або статус на ринку праці (працює 
не за наймом).  

У вітчизняній літературі найповніше підприємництво охарактеризував З.С. Варналій: «Під-

приємництво як економічна категорія – це особливий тип господарювання, де головним 

суб’єктом є підприємець, який раціонально поєднує (комбінує) фактори виробництва на інно-

ваційній основі і власній відповідальності, організовує і керує виробництвом з метою одержан-

ня підприємницького доходу» [3].  

Мета статті – систематизація факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціо-

нування підприємництва в Україні, визначення вектора їх впливу та обґрунтування стратегіч-

них пріоритетів розвитку. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження особливостей функціонування підприєм-

ництва в Україні обумовили доцільність використання системного підходу до вивчення дослі-
джуваних явищ і процесів, діалектичний метод пізнання дозволив розглянути процеси, 

пов’язані з формуванням підприємництва, економіко-статистичний метод застосовувався у 
процесі дослідження сучасного стану розвитку підприємництва в Україні, абстрактно-логічний 

– у процесі формулювання висновків. 
Основні результати дослідження. Підприємництво (підприємницька діяльність) – це са-

мостійна, ініціативна та систематична господарська діяльність, яка здійснюється на власний 

ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [1, 2]. 

Розрізняють такі види підприємницької діяльності: виробнича, фінансова, торговельна, по-

середницька, інноваційна та страхова. В даній статті розглядалось підприємництво, яке базу-

ється на виробничій діяльності. 
На сьогодні основними тенденціями розвитку підприємництва в Україні є: 
- територіальне розповсюдження підприємництва, зростання кількості юридичних осіб та 

індивідуальних підприємців; 
- злиття капіталу вітчизняних і зарубіжних підприємців; 
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- інтенсивний розвиток комерційного підприємництва за незначного розвитку виробничого 

підприємництва; 
- розширення сфери послуг (консультативні, юридичні, страхові, транспортні, туристичні, 

готельні, охоронні та ін.) [13]. 

Нами узагальнено характерні риси підприємництва, які представлено на рисунку 1. Так, пі-
дприємництво не тільки формує конкурентне середовище, але й сприяє ефективному розподілу 
ресурсів, розвитку науково-технічного прогресу (НТП) та змінам у системі господарювання. 

 

 
 

Рис. 1. Роль підприємництва у розвитку національної економіки. 

Джерело: сформовано автором на основі [6]. 

 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках 
представлено на рисунку 2. Як видно з рисунка загальна кількість підприємств в Україні змен-

шується, якщо у 2010 році їх функціонувало 2184105 одиниць, то у 2017 році уже 1805144 оди-

ниць (кількість скоротилась на 17,4 %). За два останні роки кількість суб’єктів господарювання 
зменшилась на 3,4 %.  

 
 

Рис. 2.  Динаміка кількості суб’єктів господарювання у 2010-2017 роках. 

Джерело: [6]. 

 

Отже, посилення кризових явищ в економіці країни, а також політична нестабільність, про-

довження військових дій на Сході України та інші чинники зумовили згортання підприємниць-
кої діяльності. Це є доказом того, що з метою відродження підприємництва виникає необхід-

ність у формуванні сприятливих умов для його розвитку у перспективі. 

П
ід
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м
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Формує конкурентне середовище для розвитку національної економіки 

Створює умови для ефективного використання наявних ресурсів 

Сприяє розвитку НТП та забезпечує певні механізми господарювання 

Сприяє ефективним структурним змінам у системі господарювання 
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Нами проведено аналіз динаміки кількості суб’єктів господарювання за видами економічної 
діяльності у 2017 році. Наведені дані таблиці 1 доводять, що найбільша вага належить оптовій 

та роздрібній торгівлі (46,4 %), підприємствам інформації та телекомунікації (8,1 %), промис-
ловим підприємствам (6,9 %). Водночас, найменший відсоток в загальній кількості підприємств 
мають: фінансова та страхова діяльність; освіта; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; охо-

рона здоров’я та надання соціальної допомоги (в межах 1 %). 
 

Таблиця 1– Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році 

  

Усього, 

одиниць 

у % до 

загальної 
кількості 
підпри-

ємств 

У тому числі 
підприємства фізичні особи-підприємці 

одиниць 

у % до зага-
льної кілько-

сті підпри-

ємств 

одиниць 

у % до загаль-
ної кількості 
фізичних осіб-

підприємців 
Усього 1805144  338341 100,0 1466803 100,0 

у тому числі       

сільське, лісове та рибне господарство 76593 4,2 50115 14,8 26478 1,8 

промисловість 123876 6,9 42026 12,4 81850 5,6 

будівництво 50261 2,8 27468 8,1 22793 1,6 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 

837797 46,4 89538 26,5 748259 51,0 

транспорт, складське господарство, по-

штова та кур’єрська діяльність 
95815 5,3 15252 4,5 80563 5,5 

тимчасове розміщування й організація 
харчування 

57578 3,2 7285 2,1 50293 3,4 

інформація та телекомунікації 146909 8,1 13413 4,0 133496 9,1 

фінансова та страхова діяльність 10290 0,6 4066 1,2 6224 0,4 

операції з нерухомим майном 90553 5,0 34058 10,1 56495 3,9 

професійна, наукова та технічна діяльність 121546 6,7 27445 8,1 94101 6,4 

діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

46553 2,6 15936 4,7 30617 2,1 

освіта 11656 0,6 2098 0,6 9558 0,6 

охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 

22085 1,2 4301 1,3 17784 1,2 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13045 0,7 1926 0,6 11119 0,8 

надання інших видів послуг 100587 5,6 3414 1,0 97173 6,6 

Джерело: [6]. 
 

Зазначимо, що у кінці 2017 р. в Україні було зареєстровано 1773924 ФОП, станом на 30 січ-

ня 2018 р. активних приватних підприємців нараховувалося 1763445. Найбільша частка закри-

тих компаній спостерігається у Волинській (30 %) та Запорізькій (27 %) областях, найменша – в 
Одеській області (20 %). 

Так, у 2017 р. у зв’язку з тим, що був підписаний указ про оподаткування ФОП, за перші мі-
сяці було закрито понад 300000 ФОП, а відкрилося тільки 50000 одиниць. Разом з тим, уже в 
квітні 2017 р. процес закриття ФОП припинився. 

У структурі підприємств співвідношення великих, середніх і малих підприємств в динаміці 
за роками має деякі коливання. Як і раніше 0,1 % усіх підприємств представлено великими під-

приємствами, а частка середніх підприємств скоротилася із 4,7 % до 4,4 %. Відповідно з 95,2 % 

до 95,5 % збільшилась питома вага малих підприємств, із яких майже 83 % це мікропідприємс-
тва. Структура підприємств України за розмірами у 2017 р. зображена на рисунку 3.  

Внаслідок впливу кризових явищ 2008-2009 рр. в Україні почала зменшуватися чисельність 
підприємницьких структур. Так, найбільше скорочення припадало на 2010-2011 рр. та 2015-

2016 роки. Водночас, спостерігалося збільшення частки збиткових підприємств малого і серед-

нього бізнесу та скорочення кількості зайнятих працівників на підприємствах. 

Зазначимо, що найбільша кількість малих і середніх підприємств традиційно зосереджена в 
м. Києві – 25 %, Дніпропетровській – 11,2 %, Харківській – 6,7 %, Львівській – 5,5 %, Київській 

– 5,5 %, Одеській – 5,2 % областях.  

Слід зазначити, що кількість великих підприємств впродовж останніх років значно зменши-

лася: із 659 одиниць у 2013 р., 423 – у 2015 р., 383 – у 2016 р., 399 – у 2017 році. Ці зміни є нас-
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лідком ведення АТО та тимчасової окупації частини східних регіонів, де розміщувалось біль-
шість великих промислових підприємств, та впливу загальноекономічної кризи, що посилилась 
у зв’язку з військовими подіями [19]. 

 

 
Рис. 3. Структура підприємств за розмірами України у 2017 р. 

Джерело: [6]. 

 

Кількість середніх підприємств також має тенденцію до зменшення, якщо у 2010 р. їх було 

20983 одиниці, то у 2013 р. – 18859, у 2015 р. – 15203, у 2016 році – 14832, тоді як у 2017 р. їх 

кількість порівняно з 2016 роком збільшилась на 105 одиниць до 14937. Це пов’язано з покра-
щенням інвестиційного клімату та державного регулювання підприємницького сектору. 

Натомість кількість малих підприємств в Україні має строкатий прояв, їх кількість у 2010 р. 

становила 357241 одиниць, у 2013 р. – 373809, у 2015 р. – 327814, у 2016 р. – 291154, а у 2017 р. 

знову збільшилась до 322920 одиниць. Зміна динаміки розвитку групи малого підприємництва 
відбувається за рахунок мікробізнесу. 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що в Україні розвиток мало-

го підприємництва залишається на низькому рівні. Зазначимо, що у провідних країнах чисель-
ність зайнятих у сфері малого підприємництва перевищує 50 % населення працездатного віку 
(в країнах ЄС), а в Японії сягає 80 %. Натомість в Україні підприємництвом займається близько 
25 % населення працездатного віку, а питома вага малих підприємств складає 96 % від загаль-
ної кількості зареєстрованих підприємств у країні. Продукція малих підприємств формує понад 

50 % ВВП Німеччини, Франції; понад 30–40 % ВВП у Чехії, Словаччині, Угорщині. В Україні 
цей показник дорівнює 5–10 % [19]. 

У структурі малих та середніх підприємств, за видами економічної діяльності, найбільша 
частка їх (27 %) займалась оптовою, роздрібною торгівлею та ремонтом автотранспортних за-
собів, 14 % – сільським, лісовим або рибним господарством, 12 % – промисловим виробницт-
вом, 9,5 % – операціями з нерухомим майном, 9 % – будівництвом, 8,5 % – професійною та на-
уково-технічною діяльністю, 4,5 % – транспортом, складським господарством, 4,5 % – адмініс-
тративним обслуговуванням, 4 % – інформацією та телекомунікація ми, 2 % – тимчасовим роз-
міщенням й організацією харчування, 1 % становить освіта, охорона здоров’я, мистецтво, 

спорт, розваги та надання інших послуг [23]. 

Розглянемо привабливість зовнішнього середовища у країні щодо розвитку підприємницт-
ва. Так, у рейтингу щодо ведення бізнесу (190 країн світу), який публікує Світовий банк (Doing 

Business-2018) [23], Україна за рік покращила свою позицію в рейтингу легкості ведення бізне-
су на 4 позиції, піднявшись з 80 на 76 сходинку. Лідером за сумарним значенням сприятливих 

умов для підприємницької діяльності стала Нова Зеландія. В першу десятку країн з найбільш 
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сприятливими умовами для ведення бізнесу увійшли: Сінгапур, Данія, Південна Корея, Гон-

конг, США, Великобританія, Норвегія, Грузія та Швеція. 
Економічна діяльність підприємств пов’язана з потребами щодо їх функціонування, нами 

систематизовано основні стримуючі чинники у розвитку підприємництва: 
- недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку підприємництва в Україні; 
- дефіцит матеріальних ресурсів у суб’єктів підприємництва, здебільшого малого та середнього; 
- неврегульованість механізмів кредитування малого та середнього бізнесу, висока вартість 

кредитів;  
- недостатність фінансової підтримки з боку держави; 
- обмеження державних інвестицій та фінансової підтримки бізнесу, зменшення зарубіжно-

го інвестування; 
- відсутність чіткої системи податкових преференцій для суб’єктів підприємництва; 
- незначне залучення малого бізнесу до виконання державних замовлень; 
- нерівні умови господарювання малих та великих підприємств; 
- нестача інформації, брак коштів на освоєння нової продукції та отримання сучасних тех-

нологій;  

- недостатнє фінансування регіональних програм підтримки і розвитку малого підприємництва;  
- нерівномірність розташування та розвитку малого підприємництва у регіонах України; 

- скорочення споживчого попиту, загострення проблем у банківській сфері тощо, висока ва-
ртість позичкового капіталу. 

Перелічені вище чинники свідчать, що важливу роль у їх усуненні та створенні сприятливо-
го середовища для розвитку підприємництва має відігравати держава. Державне регулювання 
підприємництва в Україні має орієнтуватися до дієвої підтримки підприємництва, стабільного, 
поступального розвитку та створення умов для впровадження інновацій, активізації міжнарод-
них операцій та посилення конкурентних вітчизняних підприємств, розвитку державно-
приватного партнерства. 

Дослідження проведені Світовим банком у 2018 р. серед 190 країн світу дозволяють виділи-
ти напрями покращення умов розвитку підприємницької діяльності у різних країнах світу. На-
ведені дані у таблиці 2 свідчать, що якщо порівняти Україну і сусідні країни, то можна відміти-
ти, що простіше зареєструвати підприємницьку структуру в Грузії (4 позиція), найскладніше в 
Польщі (120 позиція), Україна в списку країн займає 76 сходинку. Доступ до кредитів найскла-
дніший в Білорусі (90 місце), Україна – 29 місце. За веденням міжнародної торгівлі лідирує 
Польща – 1 місце, Україна лише 119 місце, також низькі позиції займає наша країна за ліквіда-
ції підприємств (149 місце) [23]. 

 

Таблиця 2 – Місце України в рейтингу легкості ведення бізнесу, 2017 рік 

п/п Показник Україна Польща Грузія  Молдова  Білорусь  

Ведення бізнесу 76 27 9 44 38 

1 Реєстрація підприємства 52 120 4 23 30 

2 Дозвільна система у будівництві 35 41 29 165 22 

3 Підключення до системи енергозабезпечення 128 54 30 80 25 

4 Реєстрація власності 64 38 4 20 5 

5 Доступ до кредитів 29 29 12 42 90 

6 Захист прав інвесторів 81 51 2 33 40 

7 Система оподаткування 43 51 22 32 96 

8 Міжнародна торгівля 119 1 62 35 30 

9 Забезпечення виконання контрактів 82 55 7 62 24 

10 Ліквідація підприємств 149 22 57 65 68 

Джерело: [23]. 

 

За результатами порівняльного аналізу можна наглядно виявити конкурентні переваги та 
загрози, які потребують нагального вирішення Україною для покращення життєдіяльності віт-
чизняного бізнесу. 

Вважаємо, що пріоритетними напрямами перспективного розвитку підприємництва в Україні є: 
- сприяння розвитку підприємництва на різних рівнях управління, що сприятиме зростанню 

кількості підприємців та юридичних осіб; 
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- забезпечення дієвої державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, 
що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності; 

- залучення до розвитку вітчизняної економіки інвестицій та потенціал приватного капіталу; 
- розширення сфери послуг (юридичні, консультативні, страхові, туристичні, готельні, тра-

нспортні, охоронні та ін.); 

- удосконалення інфраструктури розвитку підприємництва; 
- обмеження кількості документів дозвільного характеру та спрощення процедур відкриття 

підприємств; 
- забезпечення доступності фінансових ресурсів для суб’єктів підприємницької діяльності; 
- удосконалення податкової, статистичної звітності, зниження податкового тиску на економіку; 
- забезпечення високого рівня інноваційної активності вітчизняних підприємств та запози-

чення інноваційного зарубіжного досвіду; 
- зниження тиску з боку контролюючих органів, протидія корупції та ряд інших заходів [7, 

9, 11, 14]. 

Висновки. При дослідженні особливостей розвитку підприємництва в Україні виявлено що 
підприємницька діяльність є багатогранною за своїм змістом, вона мобілізує активних здібних 
людей, змушує їх постійно вишукувати нові способи сполучення наявних ресурсів для вироб-

ництва більш якісної продукції за виробництва з нижчими витратами, при цьому намагаючись 
максимізувати власну вигоду – отримати вищий прибуток.  

Виокремлення основних проблем функціонування підприємств дозволило зробити висновок 
про те, що останнім часом підприємницька діяльність в Україні розвивається недостатньо ди-

намічно, у різних секторах – різними темпами. На сучасному етапі найбільш активно розвива-
ється сфера послуг. Для того щоб розвивались усі галузі підприємництва варто проводити мо-

дернізацію управління у виробничій, соціальній, трудовій, економічній сферах, що сприятиме 
досягненню економічної ефективності та соціальної справедливості. 

Стратегічними пріоритетами розвитку підприємництва та забезпечення його ефективності є 
обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та зві-
тності, запровадження на державному рівні альтернативних механізмів стимулювання розвитку 
малого та середнього підприємництва з урахуванням світового досвіду. Очевидно, що в умовах 
обмеження фінансових можливостей країни у підтримці розвитку підприємництва доцільно 
визначити найбільш пріоритетні напрями для розвитку малого та середнього підприємництва, 
які доцільно фінансувати. За такого підходу буде налагоджено систематичне вивчення проблем 
у розвитку підприємництва та розробка відповідних заходів по їх вирішенню як на державному, 
так і регіональному рівнях, що в цілому сприятиме підвищенню дієвості цих заходів.  

Вважаємо, що наступним подальших досліджень щодо стратегічних пріоритетів розвитку 
підприємництва в Україні має стати питання тіньового підприємництва, що дозволить зрозумі-
ти природу сучасного підприємництва. 
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Стратегические приоритеты развития предпринимательства в Украине 
Хаецкая О.П. 
Рассмотрены особенности функционирования предпринимательства в Украине. Отмечено, что предпринимате-

льство является двигателем экономики, ведь активизация и эффективность функционирования предприятий непос-
редственно влияет на экономическое развитие и жизнь населения. Приведены проблемы развития отечественного 

предпринимательства, предложен ряд мероприятий, которые бы сформулировали благоприятную конкурентную 

среду для развития бизнеса в Украине. Указано, что развитие и расширение сектора малого и среднего предприни-

мательства является одним из приоритетов государственной экономической политики в Украине. 
Осуществлен анализ статистических данных относительно количества субъектов ведения хозяйства на протяже-

нии 2010-2017 годов параллельно со структурным анализом за видами экономической деятельности и отдельными 

отраслями. Определены общие черты, присущие отечественной экономике, значение относительного изменения 
количества субъектов ведения хозяйства. 

На сегодня в Украине есть много проблем, которые препятствуют развитию отечественного предпринимательс-
тва, их решение обеспечит повышение эффективности предпринимательской деятельности и расширение предпри-

нимательского сектора, приведет к уменьшению части теневого бизнеса. Реализация предложенных мероприятий 

будет способствовать поддержке конкурентоспособности предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках. 

Ключевые слова: предпринимательство, конкурентоспособность, субъекты ведения хозяйства, малые предпри-

ятия, средние предприятия, большие предприятия. 
 

Strategic priorities of entrepreneurship development in Ukraine 
Khaietska O. 
The features of entrepreneurship functioning in Ukraine are investigated, the main problems of enterprises functioning 

are outlined in the article. It is noted that entrepreneurship is the driving force of the economy, since the efficiency of the 

enterprises operation directly affects economic development and some life of the population. The problems of domestic busi-

ness development are presented, a number of measures were proposed that would create a favorable competitive environment 

for business development in Ukraine. It is stated that the development and expansion of small and medium-sized businesses 

is one of the priorities of the state economic policy in Ukraine. 

The main goals of Ukrainian economic policy are the achievement of economic growth, raising the standard of popula-

tion living, full employment, course stability of the national currency, achievement of foreign economic equilibrium, etc. 

Achievement of these goals is primarily connected with the prospects of domestic business development. 

The main features of entrepreneurship are described as indicating that entrepreneurship not only creates a competitive 

environment, but also contributes to the efficient allocation of resources, the development of scientific and technological 

progress and changes in the management system. 

The analysis of statistical data on the number of business entities during 2010-2017 is carried out in parallel with the 

structural analysis by types of economic activity by individual industries. The general features that are inherent in the nation-

al economy are determined, the value of the relative change in the number of economic entities is regarded. 
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It is indicated on the problem of small business development in Ukraine, with its much more effective raise in developed 

countries. It is also noted that the number of large enterprises in recent years has been decreasing, which is due to the general 

economic crisis and in connection with the military events in eastern Ukraine, where large enterprises were mainly engaged 

in their business activities. 

Focused attention to the problems that impede the development of domestic business entrepreneurship of the regulatory 

imperfection and legal regulation; unregulated lending to small and medium businesses; lack of financial support from the 

state; unequal conditions for the management of small and large enterprises; reduction of consumer demand, aggravation of 

problems in the banking sector has been done. 

The main tendencies of entrepreneurship development in Ukraine are outlined, among which one can distinguish: provi-

sion of state support to small and medium enterprises engaged in investment, innovation and scientific and technical activi-

ties; the number limitation of permit documents and simplification of the opening procedures of enterprises; improvement of 

tax, statistical reporting, reduction of tax pressure on the economy; ensuring a high level of innovation activity of domestic 

enterprises, reducing pressure from the controlling bodies, countering corruption and a number of other measures. 

In Ukraine, at the present stage, there are many problems hindering the development of domestic business, the solution 

of which will increase the efficiency of entrepreneurial activity, will ensure the expansion of the business sector and reduce 

the share of the shadow sector. 

In the study of the peculiarities of entrepreneurship development in Ukraine, it was discovered that entrepreneurial activ-

ity is multifaceted in its content; it mobilizes active people capable, makes them constantly search for new ways of combin-

ing available resources to produce higher quality products at lower costs, while trying to maximize their own profits – get 

higher profits. 
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terprises. 
 

Надійшла 05.12.2018 р. 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2310-9262                                          Економіка та управління АПК, № 2’2018 

 

 132

 

 

Наукове видання 

 

 

 
 

 

 

 

 

Економіка та управління АПК 
 

 

 

 

Збірник наукових праць 
 

№ 2 (143) 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Редактор О.О. Грушко 
Комп’ютерне верстання: С.І. Сидоренко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
КВ №15167-3739Р від 03.03.2009 р. 

Формат 60×84
1
/8. Ум. др. арк. 15,35. Зам.                 . Тираж 300. 

Підписано до друку 27.12.2018 р. 

Видавець і виготовлювач: 

Білоцерківський національний аграрний університет, 
09117, Біла Церква, Соборна площа, 8/1, тел. 33-11-01, 

e-mail: redakciaviddil@ukr.net 

Свідоцтво внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру  
видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції  

№ 3984 ДК від 17.02.2011 р. 


