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регламентований облік тільки з ПДВ. За податком на прибуток ведеться Книга 
обліку доходів і витрат. За іншими податками не визначені первинні документи і 
регістри. Організація облікового процесу включає єдиний соціальний внесок 
(ЄСВ), який не входить до системи оподаткування, але він має характер подат-
кових платежів, оскільки виконує фіскальну функцію. З 2013 року сплачується і 
подається звітність органу доходів і зборів, тому його пропонується відобразити 
в податковому обліку. 

При складанні Наказу (розпорядження, положення, постанови, рішення) 
про облікову політику пропонується включити окремий розділ "Організація по-
даткового обліку". Зміст і структура облікової політики у цьому розділі повинні 
відповідати законодавчим та нормативним актам та висвітлювати моменти, які 
відсутні в Податковому кодексі України. У Наказі про облікову політику доціль-
но висвітлити такі питання: 

● розробити внутрішні стандарти податкового обліку, які повинні деталізувати ко-
жен пункт облікової політики за видами податкових платежів; 

● розробити і затвердити перелік документів, які будуть використовуватися для 
бухгалтерського та податкового обліку згідно з податковим законодавством; 

● встановити графік документообігу з відображення первинних документів, облі-
кових регістрів і податкової звітності, описати рух первинних документів і облі-
кових регістрів для складання податкової звітності; 

● визначити рахунки і субрахунки для кожного виду податкових платежів та вказа-
ти методику ведення аналітичного податкового обліку згідно з бухгалтерським; 

● встановити механізм визначення нарахування зобов'язань до бюджету за кож-
ним окремим податком відповідно до Податкового кодексу України. 
Зазначені напрями вдосконалення організації податкового обліку будуть 

ефективнішими за умови внесення змін у механізм податкового обліку на зако-
нодавчому рівні. 
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Новосельская Л.И. Методические аспекты организации налогового учета 
Обоснованы теоретические и практические вопросы учета налоговых платежей и 

отражения их в учетной политике предприятия. Проведено исследование нормативных 
документов Украины по налогообложению и анализ системы организации налогового 
учета на предприятиях. Описаны результаты исследования порядка организации налого-
вого учета на предприятии и его гармонизации с бухгалтерским учетом. Сформированы 
отдельные положения, которые необходимо осветить в налоговой учетной политике. 
Предложены направления совершенствования организации налогового учета путем раз-
работки соответствующих положений в Приказе об учетной политике предприятия. 
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Novoselska L.I. Some Methodological Aspects of Tax Accounting 
Some theoretical and practical issues of keeping tax payments and their reflection in the 

accounting policy of the company are grounded. The research of Ukraine's regulations on taxa-
tion and analysis system of taxation in the workplace is conducted. The results of the research 
agenda of tax accounting in the company and its harmonization of accounting are described. 
The work formed separate provisions necessary to highlight the tax accounting policy. Directi-
ons for improvement of taxation through the development of relevant provisions in the Order 
of the accounting policies of the company are proposed. 
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ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ  
У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН 
Проаналізовано законодавчо-правові інструменти участі громадськості у форму-

ванні й реалізації державної політики у сфері лісових відносин. Виділено переваги та 
напрями вдосконалення законодавчо-правового регулювання процесу доступу громадсь-
кості до інформації щодо лісів та лісового господарства, а також її залучення до лісоуп-
равління. Окреслено заходи щодо поліпшення практичного застосування законодавчо-
правових інструментів участі громадськості у формуванні й реалізації державної політи-
ки у сфері лісових відносин у контексті реформування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні. 
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Постановка проблеми. Важливим фактором європейської інтеграції Ук-
раїни, сталого економічного зростання є функціонування різних моделей демок-
ратії участі. У цьому контексті необхідністю є державна політика, спрямована на 
розвиток громадянського суспільства, що передбачає вільну реалізацію осново-
положних прав і свобод людини і громадянина через різноманітні форми публіч-
ної громадської активності та самоорганізації. У сфері лісових відносин форму-
вання та забезпечення функціонування механізму доступу громадськості до ін-
формації та участі у прийнятті рішень щодо лісів та лісового господарства спри-
ятиме реалізації конституційного права громадян на безпечне для життя і здо-
ров'я довкілля, забезпеченню прозорості та відкритості процесу прийняття рі-
шень за участю членів суспільства. 

Будучи в загальному законодавчо-правовому полі, визначеному Консти-
туцією і законами України, указами Президента, нормативно-правовими актами 
уряду України, міністерств і відомств, вимоги стосовно функціонування механіз-
му доступу громадськості до інформації з питань лісів і лісового господарства, її 
участі у формуванні й реалізації державної політики у сфері лісових відносин уз-
годжуються з ратифікованими Україною міжнародними угодами, пов'язаними з 
концепцією сталого розвитку лісового господарства. Важливість гармонізації 
економічних, екологічних та соціальних інтересів різних суб'єктів лісових відно-
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син відповідно до цієї концепції також підтверджує потреба забезпечення досту-
пу громадськості до інформації та її залучення до процесу прийняття рішень що-
до лісів та лісового господарства. 

Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми. Дос-
лідження з питань стану та впровадження європейських стандартів взаємодії з 
державою, тенденцій розвитку громадянського суспільства в Україні відображе-
но у численних публікаціях науковців Національного інституту стратегічних 
досліджень, зокрема: П.Ф. Вознюка, О.А. Корнієвського, В.М. Яблонського [2, 
7], у посібниках, доповідях та аналітичних матеріалах, зокрема правозахисних 
організацій з прав людини і з прав доступу до екологічної інформації та участі у 
прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля [5, 9]. Вагомий внесок у дос-
лідження щодо доступу громадськості до інформації та участі у формуванні й 
реалізації державної політики у сфері лісових відносин в Україні зроби-
ли Я.В. Геник, О.І Каспрук, П.В. Кравець, С.В. Розвод, О.І. Станкевич-Волосян-
чук, І.П. Соловій, М.В. Чернявський та ін. [6, 8]. 

Незважаючи на високий рівень законодавчого регулювання питань участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики, потребує вдоско-
налення механізм правозастосування таких законодавчих положень з метою вра-
хування законних інтересів громадськості у прийнятті рішень з важливих питань 
державного та суспільного життя. Формування та реалізація на засадах систем-
ного підходу єдиної політики щодо цих питань у сфері лісового та мисливського 
господарства, імплементація відповідних законодавчо-правових засад і розбудо-
ва механізму їх практичної реалізації у лісовій галузі сприятиме підвищенню 
якості підготовки рішень щодо лісів та ведення лісового господарства з ураху-
ванням суспільних інтересів. Покращення співпраці громадськості з органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади у сфері лісо-
вого та мисливського господарства сприятиме соціально-економічному розвитку 
територіальних громад, захисту їх прав та законних інтересів. 

Метою дослідження є аналіз законодавчо-правових інструментів участі 
громадськості у формуванні й реалізації державної політики у сфері лісових від-
носин та обґрунтування заходів стосовно поліпшення практичного застосування 
цих інструментів у контексті реформування місцевого самоврядування і територі-
альної організації влади в Україні. Досягнення мети зумовлює потреба вирішення 
таких завдань: 1) аналіз законодавчо-правових засад доступу громадськості до ін-
формації щодо лісів та ведення лісового господарства; 2) аналіз законодавчо-пра-
вових засад участі громадськості в реалізації державної політики у сфері лісових 
відносин; 3) обґрунтування заходів стосовно поліпшення практичного застосуван-
ня законодавчо-правових інструментів участі громадськості у формуванні й реалі-
зації державної політики у сфері лісових відносин у контексті реформування міс-
цевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Право доступу громадськості до інформа-
ції відображено у таких законодавчих актах: Конституції України, Законах Укра-
їни "Про інформацію" (2011), "Про доступ до публічної інформації" (2011), "Про 
звернення громадян" (1996), "Про державну таємницю" (1994), Цивільному ко-
дексі України (2003) та інших законодавчих актах. Ними врегульовано відноси-
ни щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 
охорони, захисту інформації, визначено порядок здійснення та забезпечення пра-
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ва кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні розпорядників 
публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Створення 
та функціонування веб-сайтів органів влади, що також регулюється відповідни-
ми законодавчими актами (постановами Кабінету Міністрів України "Про поря-
док оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконав-
чої влади" (2002), "Про заходи щодо створення електронної інформаційної сис-
теми "Електронний уряд" (2003) та ін.), розглядається як один із ключових засо-
бів інформування громадськості про діяльність органів влади, забезпечення від-
критості та прозорості їхньої діяльності. 

Серед законодавчо-правових актів, пов'язаних із лісовим господарством, 
варто відзначити Закон України "Про охорону навколишнього природного сере-
довища" (1991), Лісовий кодекс України (2006), конвенцію "Про доступ до ін-
формації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до право-
суддя з питань, що стосуються довкілля" (1999), "Лісові принципи", прийняті 
Конференцією ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо, 1992), декла-
рації та резолюції Міністерських конференцій з охорони та захисту лісів Європи 
(2003, 2007, 2011). Відповідно до цих законодавчих актів та міжнародних угод, 
важливим є підвищення обізнаності та поліпшення доступу громадськості до ін-
формації щодо лісів та лісового господарства, їх залучення до процесу прийнят-
тя рішень стосовно формування та реалізації національної лісової політики. 

Аналіз законодавчо-правових засад доступу громадськості до інформації 
щодо лісів та ведення лісового господарства дав змогу зробити такі висновки: 

● законодавством України визначено поділ інформації на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова інфор-
мація); деталізовано перелік відомостей, доступ до яких не може бути обмеже-
ний, що стосується інформації про стан довкілля, зокрема про стан лісів та ве-
дення господарства в них; окреслено перелік відомостей, що становлять службо-
ву інформацію, доступ до якої є обмеженим, залишаючи при цьому можливість 
доступу до такої інформації у випадку, коли суспільний інтерес в її отриманні 
переважає шкоду від оприлюднення такої інформації; 

● сформовано чіткий і зрозумілий механізм доступу до публічної інформації, зок-
рема шляхом її систематичного та оперативного оприлюднення, а також надання 
за запитами (регламентовано питання стосовно оформлення запитів, строків роз-
гляду, плати за надання інформації, умов відмови та відстрочки в задоволенні за-
питів на інформацію тощо); 

● визначено право громадян України звернутися до органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відпо-
відно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиці-
ями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалі-
зації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних ін-
тересів та скаргою про їх порушення; 

● з ухваленням Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України", Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" (2014) знято проблемні аспекти законодавчо-правового ха-
рактеру стосовно доступу до інформації, узгодження норм різних законодавчих 
актів у цій сфері та загалом поліпшено підґрунтя практичної реалізації задекларо-
ваних принципів та механізмів доступу до інформації. Зокрема забезпечено узго-
дженість законодавчо-правових засад доступу громадськості до публічної інфор-
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мації, виражених у законах "Про доступ до публічної інформації" та "Про інфор-
мацію", а також у тих, що регулюють статус та повноваження окремих суб'єктів 
владних повноважень та інших розпорядників інформації (наприклад внесено 
зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування", у якому визначено 
обов'язок органів місцевого самоврядування оприлюднювати і надавати на запит 
протоколи сесій ради, висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх 
засідань, проекти рішень ради тощо; аналогічні вимоги стосуються й оприлюд-
нення інформації про діяльність місцевими державними адміністраціями, зокре-
ма щодо оприлюднення регуляторних актів та актів індивідуальної дії, а також 
проектів нормативно-правових актів для громадського обговорення, що відобра-
жено в Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (1999); внесено зміни 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення (1984) у частині відпо-
відальності за порушення права на інформацію та права на звернення); 

● на рівні центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері лісового та мисливського господарства, здійснюються 
важливі кроки в напрямі практичної реалізації законодавчо-правових засад дос-
тупу громадськості до інформації, зокрема позитивним є наявність системи облі-
ку публічної інформації, відображеної на веб-сайті Держлісагентства, звітів що-
до інформаційних запитів, що надійшли до Держлісагентства, а також звітів про 
стан організаційної роботи зі зверненнями громадян тощо. 
Однак науковці звертають увагу на низьку якість та обмеженість доступу 

до інформації щодо лісів та лісового господарства, а також на відсутність систе-
ми її об'єктивного аналізу, що є основними інформаційними проблемами лісово-
го сектору України [4]. Зокрема відзначають потреба розширення інформаційної 
бази особливо щодо лісів та ведення лісового господарства тими підприємства-
ми, що перебувають поза межами сфери управління Держлісагентства України 
(у сфері його управління інформаційна база є більш детальною, порівняно з ін-
шими відомствами, у підпорядкуванні яких є ліси України), а також науково-
технологічного вдосконалення системи збирання інформації про ліси та лісогос-
подарську діяльність, що особливо стосується структури бази даних лісовпоряд-
кування, технології збирання, аналізу та представлення інформації. При цьому 
віднесення окремих відомостей до таких, що становлять службову інформацію у 
Держлісагентстві (наприклад: пояснювальні записки до проектів організації і 
розвитку лісового господарства, інформація лісовпорядкування, документація 
державного лісового кадастру тощо), викликало зауваження представників гро-
мадських організацій [1] та зумовило потреба перегляду законодавчих обмежень 
поширення інформації стосовно лісів та лісового господарства, яка має статус 
службової інформації. Необхідним є і забезпечення європейських стандартів 
доступу, відкритості та функціонування Інтернет-ресурсів Держлісагентства, що 
відображено у відповідній концепції [3]. 

Законодавчо-правові аспекти залучення громадськості до управління дер-
жавними справами відображено у численних нормативно-правових актах, зокре-
ма: в Законах України "Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності" (2003), "Про місцеве самоврядування в Україні" (1997), 
Постановах Кабінету Міністрів України "Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики" (2010), "Про затвердження По-
рядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконав-
чої влади" (2008) та ін. Декларують важливість залучення громадських організа-
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цій, місцевих громад до формування та реалізації національної лісової політики 
та управління лісовим господарством зазначені вище міжнародні угоди і домов-
леності, прийняті як на глобальному, так і на європейському рівнях у рамках 
конференцій щодо охорони та захисту лісів Європи. 

Аналіз законодавчо-правових засад участі громадськості в реалізації дер-
жавної політики у сфері лісових відносин дав змогу зробити такі висновки: 

● законодавством України визначено основні вимоги до організації і проведення 
органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування 
та реалізації державної політики, яке здійснюється у формах публічного гро-
мадського обговорення (конференції, громадські слухання, збори, зустрічі з гро-
мадськістю, електронні консультації тощо) та вивчення громадської думки (соці-
ологічні дослідження, опрацювання висловлених у зверненнях громадян пропо-
зицій та зауважень тощо); 

● національне законодавство визначає різні засоби участі громадськості у 
прийнятті управлінських рішень, якими є громадська рада, громадська експерти-
за, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, самоорганізація населення, пе-
редбачаючи при цьому рекомендаційний характер рішень, прийнятих за допомо-
гою цих засобів у процесі консультування з громадськістю, на відміну від рі-
шень, що передбачають прямий вплив громадськості на процес їх прийняття за 
допомогою таких засобів, як апеляційні регуляторні комісії та референдум; 

● відпрацьованим є механізм врахування інтересів громадськості в разі прийняття 
регуляторного акта, зокрема відповідно до Закону України "Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (2003) повинно 
здійснюватись оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання 
зауважень і пропозицій від зацікавлених осіб, а також забезпечення відкритих 
обговорень за участю представників громадськості питань, пов'язаних із регуля-
торною діяльністю (реалізація таких прав громадськості відбувається і в лісово-
му господарстві); 

● важливою умовою дотримання законодавчих прав громадян щодо участі у фор-
муванні та реалізації державної політики є вимога щодо необхідності врахуван-
ня результатів проведення консультацій з громадськістю органом виконавчої 
влади під час прийняття остаточного рішення, а також обов'язкового обґрунту-
вання причин неврахування пропозицій та зауважень; 

● практика реалізації визначених законодавством форм та засобів участі громадсь-
кості у прийнятті управлінських рішень у сфері лісового господарства дає змогу 
стверджувати про наявність інструментарію реалізації права громадськості на 
участь в управлінні державними справами з питань ведення лісового господар-
ства (наприклад, згідно з Лісовим кодексом (2006), громадські природоохоронні 
організації мають право: брати участь у розробленні планів, програм, пов'язаних 
з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів; вносити пропозиції 
щодо розроблення нормативно-правових актів із питань ведення лісового госпо-
дарства; передбачено можливість присутності громадських організацій під час 
обговорення проекту організації та розвитку лісового господарства на 10-літній 
період); 

● детально окреслено механізм участі зацікавленої громадськості, зокрема місце-
вих громад, у процесі прийняття рішень щодо лісів та лісогосподарської діяль-
ності відповідно до вимог Лісової опікунської ради (як інформування громадсь-
кості, так і її участі у процесі планування та ведення лісового господарства в 
рамках консультаційних процедур); 
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● досвід практичного використання різних засобів участі громадськості у прийнят-
ті управлінських рішень впродовж останніх років зумовив потреба опрацювання 
змін до окремих законодавчих актів, спрямованих, зокрема, на вдосконалення 
процедури сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства гро-
мадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, підвищення ефектив-
ності та вдосконалення порядку формування та діяльності громадських рад при 
органах виконавчої влади, поліпшення громадського контролю за діяльністю ор-
ганів виконавчої влади; 

● затверджено концепцію реформування місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади в Україні (2014 р.), яка базується, зокрема, на принци-
пах верховенства права, відкритості, прозорості та громадської участі, субсиді-
арності, враховує європейські засади розвитку місцевої та регіональної демокра-
тії та визначає загальні підходи до реформування національного законодавства 
щодо участі громадськості в управлінні державними справами в напрямі запро-
вадження механізму прямого народовладдя, узгодження інтересів держави і те-
риторіальних громад, максимального залучення населення до прийняття управ-
лінських рішень; 

● необхідний поступ у напрямі підвищення ефективності практичної реалізації 
цього механізму у сфері лісового господарства залежатиме від удосконалення 
законодавчо-правових засад участі громадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики, визначених на національному рівні, від системності та послі-
довності реалізації положень концепції реформування місцевого самоврядуван-
ня в Україні та територіальної організації влади, а також від галузевої імплемен-
тації законодавчих засад механізму участі громадськості в управлінні та поси-
лення дієвості інструментарію впливу громадськості на реалізацію державної 
політики у сфері лісового господарства. 
Висновки. Передбачене законодавством України реформування місцево-

го самоврядування і територіальної організації влади в Україні, відповідно до 
якого відбуватиметься розмежування повноважень у системі органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-
територіального устрою на засадах децентралізації влади, сприятиме зростанню 
значення територіальних громад у забезпеченні підтримки сприятливого 
життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її саморе-
алізації та захисту своїх прав. Саме тому налагодження ефективного комуніка-
ційного процесу між органами місцевого самоврядування, зокрема базового рів-
ня адміністративно-територіального устрою держави (громадами), а також орга-
нами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері 
лісового господарства та лісогосподарськими підприємствами повинно здійсню-
ватись у напрямі максимального залучення громадськості до прийняття управ-
лінських рішень з питань лісового господарства. 

Щодо лісогосподарського підприємства, то у цьому контексті варто виділи-
ти такі заходи стосовно поліпшення забезпечення доступу до інформації щодо лі-
сів і лісового господарства, а також участі громадськості в управлінні лісовим гос-
подарством з урахуванням важливості узгодження інтересів держави та територі-
альних громад, необхідності забезпечення їх соціально-економічного розвитку: 

● визначення лісогосподарським підприємством цільових груп, зацікавлених в от-
риманні інформації стосовно лісів та лісового господарства (наукові та осві-
тянські заклади, представники деревообробних підприємств, органи місцевого 
самоврядування, місцеві громади та ін.), а також дослідження доступності різних 
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джерел інформації для цих груп з метою забезпечення відповідності форм та 
способів поширення інформації їх потребам та вимогам; 

● дослідження щодо кола питань, висвітлення яких у загальнодоступних джерелах 
інформації та залучення громадськості до вирішення яких є особливо актуальним 
(питання стосовно лісокористування, збереження біорізноманіття, охорони і за-
хисту лісу, лісорозведення та лісовідновлення, мисливського господарства, пла-
нування діяльності лісогосподарських підприємств, лісової сертифікації тощо); 

● забезпечення активного інформування громадськості в загальнодоступних дже-
релах інформації щодо наявних засобів їхнього впливу на діяльність лісогоспо-
дарських підприємств та залучення їх до цього процесу прийняття рішень сто-
совно лісового господарства; 

● використання різних способів поширення інформації щодо лісів і лісового гос-
подарства, зокрема через ЗМІ, спеціалізовані друковані видання, офіційні веб-
сайти, виступи уповноваженої особи від лісогосподарського підприємства на се-
сіях рад відповідного рівня, звітування про результати виконання лісових прог-
рам, участь у спеціалізованих виставках тощо; 

● формування орієнтовного плану консультацій із громадськістю, затвердження 
його до початку року й оприлюднення у прийнятній формі; 

● використання основних форм консультування з метою забезпечення участі гро-
мадськості у плануванні лісогосподарської діяльності та веденні лісового госпо-
дарства (охороні, захисті лісів, використанні та відтворенні лісів); залучення 
представників місцевих громад до консультаційних процедур у рамках розробки 
10-річних планів організації та розвитку лісового господарства; 

● підготовка звіту за результатами публічного громадського обговорення із зазна-
ченням інформації про врахування пропозицій чи зауважень громадськості з 
обґрунтуванням прийнятого рішення і причин неврахування пропозицій та за-
уважень. 
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Павлищук О.П. Законодательно-правовые инструменты участия обще-
ственности в формировании государственной политики лесных отношений 

Проанализированы законодательно-правовые инструменты участия общественнос-
ти в формировании и реализации государственной политики в сфере лесных отношений. 
Выделены преимущества и направления совершенствования законодательно-правового 
регулирования процесса доступа общественности к информации о лесах и лесном хозяй-
стве, а также ее привлечения к лесоуправлению. Определены меры по улучшению прак-
тического применения законодательно-правовых инструментов участия общественности 
в формировании и реализации государственной политики в сфере лесных отношений в 
контексте реформирования местного самоуправления и территориальной организации 
власти в Украине. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, законодательно-правовые инструменты, обще-
ственность, лесные отношения. 

Pavlishchuk O.P. Legislative and Legal Instruments of Public Participation 
in the Formation and Implementation of State Policy in the Field of Forest Relations 

Legislative and legal instruments of public participation in the formation and implemen-
tation of state policy in the field of forest relations are analyzed. Advantages and areas of 
improvement in law and legal regulation of public access to information concerning forests and 
forestry, as well as public involvement in forest management are presented. The measures to 
improve the practical application of legislative and legal instruments of public participation in 
the formation and implementation of state policy in the field of forest relations in the context of 
reform of local government and territorial organization of power in Ukraine are outlined. 

Key words: forestry, legislative and legal instruments, public, forest relations. 

 

УДК 338.433 Здобувач С.Б. Соловій1 – Ужгородський НУ; 
здобувач В.В. Пустовар2; докторант В.М. Миленький3, 

канд. екон. наук – Черкаський ДТУ 

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Розглянуто проблеми розвитку аграрного виробництва в Україні, які спричиняють 

негативні зміни в ефективності функціонування його основних складових. Серед них ос-
новними визначено низьку ефективність аграрного виробництва, обмежений доступ 
сільськогосподарських товаровиробників до фінансово-кредитних ринків, недостатній 
рівень державної підтримки та низький рівень антимонопольного захисту суб'єктів аг-
рарного виробництва та агровиробників. Обґрунтовано ключові напрямки розвитку аг-
рарного виробництва: активізація, стабільність і послідовність державної аграрної полі-
тики, зокрема у її фінансовій складовій, формування сучасної парадигми фінансової по-
літики розвитку сільського господарства країни тощо. 

Ключові слова: аграрне виробництво, сільськогосподарські товаровиробники, фі-
нансова політика розвитку сільського господарства. 

Постановка проблеми. В умовах загострення суспільно-політичної і соці-
ально-економічної ситуації в Україні на тлі глобальної нестабільності спеціалісти 
і експерти дедалі більше уваги приділяють аналізу аграрного виробництва у кра-
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їні, яке є не просто одним з найважливіших видів економічної діяльності наці-
ональної економіки, але й детермінантом продовольчої безпеки держави, факто-
ром, що визначає рівень і якість життя населення країни. Найважливішим завдан-
ням аграрного виробництва в сучасних надскладних умовах є не виживання чи 
просте нарощування обсягів виробництва продукції, а активізація розвитку усієї 
національної економічної системи й забезпечення економічної безпеки держави. 
Це завдання є надскладним не тільки через ситуацію, що склалась в Україні, але й 
через некваліфіковані дії уряду, намагання керувати аграрним виробництвом у 
"ручному режимі", незавершеність реформ тощо. Наведене доводить нагальність 
здійснення всебічного аналізу розвитку аграрного виробництва, результати якого 
дали б змогу розробляти заходи, спрямовані на поліпшення ситуації. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Упродовж останніх років аналіз 
окремих аспектів аграрного виробництва здійснили багато вчених. Так, І.І. Віні-
ченко зосереджує увагу на особливостях інвестиційної діяльності аграрних під-
приємств [3], А.О. Гуторов здійснює економічне обґрунтування раціональних 
розмірів сільськогосподарських підприємств [4] та окреслює напрями формуван-
ня логістичних систем у сільському господарстві [5], А.Є. Данкєвич розвиває 
вчення про інтегровані структури у сільському господарстві [6], Т.Г. Дудар, 
В.Т. Дудар розробляють підходи до формування ринку конкурентоспроможної 
агропродовольчої продукції [7], П.К. Канівський вивчає питання підвищення 
ефективності аграрного виробництва [8], О.О. Клокар окреслює особливості 
формування механізму ефективного відтворення ресурсного потенціалу аграрно-
го сектору економіки [8], Т.Н. Стукач висвітлює стан аграрного сектору України 
на тлі світогосподарського процесу [14], Е.А. Шкарупа розглядає розвиток фі-
нансово-кредитної інфраструктури малого агробізнесу [15] тощо. Комплексний 
аналіз сучасного стану і тенденцій аграрного виробництва в Україні здійснено 
колективом дослідників НІСД під керівництвом Я.А. Жаліла [12]. Але в сучас-
них умовах надзвичайно мінливого світу ситуація в агропромисловому вироб-
ництві країни змінюється стрімкими темпами. Безумовно, такі зміни не можуть 
не позначитися на фінансових результатах функціонування підприємств аграр-
ного виробництва. Тому аналіз розвитку аграрного виробництва України, зокре-
ма фінансових аспектів їх функціонування, має здійснюватися перманентно. 

Метою роботи є здійснення аналізу розвитку аграрного виробництва Ук-
раїни, зокрема оцінювання їх фінансових результатів, узагальнення наявних і ви-
явлення нових фінансових проблем такого розвитку, а також окреслення концеп-
туальних напрямів поліпшення ситуації, що склалась. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо фінансові результати ді-
яльності аграрних господарств України. Хоча більшість з них мають позитивні 
фінансові результати діяльності (рис.), однак низький рівень рентабельності 
(табл.) не дає змогу підприємствам аграрної сфери у повному обсязі розрахува-
тися за своїми зобов'язаннями. 

Основні економічні показники виробництва продукції сільського госпо-
дарства в сільськогосподарських підприємствах за 2008 рік: Статистичний бюле-
тень. − Державна служба статистики України. − Київ, 2009. – 76 с. (с. 7); Основні 
економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільсь-
когосподарських підприємствах за 2010 рік: Статистичний бюлетень. − Держав-
на служба статистики України. − Київ, 2011. – 88 с. (с. 7). 


