
органами місцевого самоврядування;
2. Збільшити кількість працівників 

ДКС, та розглянути питання, щодо 
підвищення їхньої оплати прані;
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ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
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В статті проаналізована сучасний стан зернової галузі, визначено основні 
фактори розвитку ти проблеми в сучасних умовах господарювання. Досліджено 
стан виконання галузевої програми щоФі виробництва зерна.
Тїи\ рарег апиіузез іНс сиггеги маїс о ( Фе утазп іпдшґгу, іНе таіп )Ьсіогз о] І 
сісуеіартепі аті ргоМетз іп ікс сопістрогагу есопоту ТЬе зіаіе о / ітріетепіаііоп ] 
о/Мч іогаїргоргатя оп угаіп ргодисііоп

Ключові слова: зернова галузь, кредитування, агротехнологічні фак* 
проблеми зернової галузі.

КеузуопЬ: ^гаіп іпОизІгу , Ісшіїп^ арШесНпоІорсаІ іасіоге, ргоЬІепь оГсогп Псі

Вступ. Політичні і економічні добрив, відмова від придб
пронеси в Україні призвели до високоякісного насіннєвого мазер
погіршання ситуації в аграрному сектору що мас сказатися на обсягах виробиш 
економіки. Головна проблема -  сільськогосподарської проду
недофінансування і, як наслідок, Негативно названі проблеми позначаї
зменшення обсягів внесення мінеральних на обсягах виробництва зерна.
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іьіяти дослідження. Зернова 
^локом отивом  всього сільського 

‘Л' ІЬ рсіва и тому вимагає особливого 
зсаодар | ак>|  ̂ підхід гарантувала 
' і*0;'сксна іаиузева програма «Розвиток 

ібниитва в Україні до 2015

Комплексною галузевою м рої рамою саме 
по причині несприятливих ПОГОДІІИХ 
умов (табп. 1).

Для їдких регіонів яким с південь 
Запорізької області надто важливим і 
використання всіх агротехнологічних ̂ П  т Ч ()| І Ц і ї  1 О Н  и  Ц (.'И Т 1 Ч  / д м  1 . 1 / і м  м і ш м р п ч і ш п і л  и м і п  н і  р о ї ч л п о л и і  п і і п л

;гі10 ^значивши основні фактори, ідо факторів, що протидіють негативному
І ПІ ІИ О ІІ І І І ї Т  «ЛГЛОПІ-ІП п і а  П і а п і  І і м і т / І  І*І> П /Т  -Мпт»,а1збільшенню обсягів

ЙОГО

оку>’
япиятимуі ь
^ , 1,Мігша зерна га підвищення

С0СДііаліз виконання Комплексної 
нроірама «Розвиток 

„,,к,виробництва в Україні до 2015 
’жЛ. показав, що нраиівиики сільського 
кподарсіва свої завдання в цілому 
яконують, за виключенням 2010 року, 

їй несприятливі природно-кліматичні 
мови завадили виконати поставленні
інданни. Проте, не всі регіони виорались 
іюегашіоним завданням. Показової у 

Изначеному ступені е Запорізька 
бласи.. значив частина югоїзтходаться 

зоні із складними нриродію-
НИИМЧКІММ > мовами суховіями, 
ідосгатньої вологістю ґрунтів,
аеледяцею, весняними заморозками. ЩО 
ЗКО нзижуе урожайність, а часи) 
ищус весь урожай. Тому а 2010, 2012 і 

013 роках селяни Запорізького регіону 
виконали завдання, поставлені

впливу природи. До таких факторів 
відносяться: І) удосконалення струкіури 
посівних площ до пауково-обгрунтованих 
норм з вмістом для Степу України 55- 
60% зернових культур; 2) використання 
сучасних технологій обробітку грунтів та 
дот ляду за посівами; 3) впровадження 
чіткої системи удобрення га хімічної 
меліорації на основі агрохімічного 
обстеження Грунтів; 4) впровадження 
інтегрованої системи захисту зернових 
культур від хвороб і шкідників; 5) 
■забезпечення зрошення на 35-40% 
посівних площах зернових культур; 6) 
впровадження нових
високопродуктивних, стійких до 
несприятливих погодно-клі матими их
умов і хвороб сортів, оношіеїшя елітного 
та репродукційного насіння; 7) 
підвищення якості зерна на основі більш 
високого гечніко-технологічного рівня 
виробництва.

Таблиця 1

> країні до 2015 року» її  рарннми піцірнсчсгвам У країни і Запорізької області
Показники Роки 201 Зр. до

2008р„%2008 2009 2010 201! 2012 2013
Іроінозоаані обсяги виробництва 
‘ерна іа всіма кагетріями 40010 40800 41900 43000 44500 46000 115,0
^ а р с Ге і країни за роками (тис.

1 Ц'сіі и Запорізькій області 1950 2000 2050 2104 2177 2251 115,4
ції" отримано н вазі після

!2Р!їкимис т 53290 46028 39271 56747 46216 63051 118,3
—Яйілислі^ Заіюрізькій області 2780,1 2130.7 1905,4 2193,3 1196,3 ^ІГТҐ 75,9_
то, "вкшшння комплексної ІГЩими, % 133,2 И2.8І 93,7 132,0 103,9 137.1 102,9

~^^исл^а Запорізькій област і 142.6 106,5 92,9 104.2 55,0 93.8 -48.8 в-іі.

х̂ О ,  що всі перелічені підвищенням рівня фінансового 
:р„а р 1 ііі;,виЩєііня обсягів виробництва забезпечення підприємств. Між тим, за 
'нкупр "°кРаі1йнни його якості і даними Аграрного союзу України 

!| «спроможності пов’язані з дефіцит кредитних коштів, потрібних для
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успішного проведення сівби, складав 10- 
11 млрд. грн., то&го навіть на просте 
відтворення коштів у аграріїв не 
вистачає.

За таки* умов на невитначений сірок 
відкладається придбання нової 
сільськогосподарської іехніки. Звідси, 
збільшується навантаження на кожну її 
одиницю. Так. якщо у 1991 році на 1000 
іа посівної площі зерноних припадало 8 
зернозбиральних комбайнів, ю  в 2008 
році тільки 3,7, а в 2012 році 3,5. Така 
ситуація сприяє тому, що розтягуються 
строки збирання врожаю і, як наслідок, 
відбуваються його втрат.

Пріоритетними завданнями щодо 
вирішення зернової проблеми 
вважаються удосконалення законодавчої 
та нормативно-правової бази, державного 
регулювання виробництва та механізмів 
його підтримки, цінової політики, 
кредитною забезпечення, експортної 
політики.

Між тим. зростання кредит 
ставок з 15-18% до 20-30% різко зяц 
бажаючих скористатися гак 
кредитами. До того ж доступ навіті 
їдких дорогих кредитів іц 
обмежений. На сьогодні скасо 
програми підтримки зернової гаї 
Розглядається .можливість від» 
повернення податку на додану варіте 
готується перегляд розміру фіксова 
сільськогосподарською податку.

Такт дії Уряду ставлять зер 
івлузь у надто скрутний стан, тим саі 
обмежуючи можливості держави 
економічному зростаннт.

Висновки. Оскільки зернова гаї 
є провідною в сільському господар 
необхідно приділяти якомога би 
уваги. Для модернізації галузі виріц 
питання кредитування за доступ» 
ставками, поновити програми підтри 
галузі та скасувати спроби від 
повернення податку на долану вартісі
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У статті визначено зміст поняття «фінансовий результат страховика», І 
подано класифікацію доходів і витрат страхової діяльності ш її видами та 
визначено складові прибутку від страхової діяльності і
Асііуііу о/  ану епіегргіхе; іпсіис/іп# іпхигапсе сотрапу, Иая /о г ап оЬ}ес( гесеірі о/  І 
рояіііме /тапсіаі гехиіі /гот  ііх геаіігаііоп. \¥ііИ (Не ригрозе о/гесеірі о / іпсоте апсі 
/о г (Не хаке о/ргауісііп% о / сопііттИу апсі е/рсіепсу о / асііуііу ап іпхигег тихі /огт  1 
аті ш е іке топеу о / іпхигапсе /ит і. Тке іпсоте о / іпхигег іх скагаєіегяеіі Ьу . 
е//ісіепсу о / асііуііу аті хіітиіаіех кіт іпге.чітепі асіМ іу. Ткеіг сіаззі/саііоп, 
Ьесаихе о/хресі/іс о / іпхигапсе асііуііу, іі іх гсхиііеіі Ьу ия іп 1Не агіісіе. Сотіп%/гот 
іке гехиііесі сіазхі/ісаііоп Ьу ікс Ьахіс іуре о / рго/іїх іі іх Ьеуип іо игогк іпхигапсе ] 
копихех мгкіск сфїег есопотіс таіпіепапсе ісіетісаі а сопсері «рго/іі уіеШ /гот  { 
геаіігаїіоп». Ах ]ог Іосіау іп ІІкгаіпе Іом споицк ісуєі о/  ігш і о / рориіаііоп апсі
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гіи' /» Мє хріїеге о /  іпхигапсе, Ікеге іх а Ііапі Сотряіііпп аі іНе тагкеї а] 
е п іе г г ‘ іі,п,1'і;Сї Сагаециетіу. іі із рпххіМе ю  «злеті іНаі тпя ЛррсиІІ і
'" " " ‘"Iіпоїтс о/іпхигапсе сатрапу іх ап іпсоте/тт іпхигапсе асіті)>

апюпу (Не

Клиічові слова: доходи, витрати, страховик, страхові резерви, страхові виплати, 

* бкеу*оп**: ргоПія. сЬатре*. іпзнгег, іпхигапсе Ьаскіоаь, іпхигапсе раутепіх. іпсоліс.

Для
га

забезпечення 
ефекти вносгіВсту"-

:зперервнасп ,я іьності страховик повинен формувати 
використовувати кошти страхового 

І^ду з мстою покриття збитків 
пакувальників, компенсації власних 
і т а  і но веденню страхових операцій, а 
кож отримання иозитіївного 
мангового результату прибутку. 
траіегічна роль і значення прибутку у 
іціально-скономічмпму розвитку
мовлюе необхідність запровадження 
гких та однозначних критеріїв визнання 
метолів оцінки усіх його складових.

Дослідженню особливостей галузі 
рахування га проблем обчислення і 
«ліку прибутку страховика присвячені 
тбоги В.В. Базилевича. Н.М. Внукової, 
Варені. О.О. Гаманкової, С.С.Осадець, 

С. Прнхолько, О.І.Черняк,
Ф.Філонюк, РГрачової, В.С. Лсня. 

днак, ттроблемні питання пов'язані з 
армуванням та порядком відображення 

обліку прибутку від страхової 
ільііосіі потребують додаткового 
огляду і дослідження.

Результати дослідженим,
граховик та будь-яких обставин має
чно знати фінансові результати віл 
тиснення страхових операцій, іцоб 
'нтрошоваї и, наскільки ефективно він 
•«водить страхування; на чітко 
значеній основі формувати спеціальні і 
^РВН! фонди, вільні резерви; 

ачува-іи дивіденди засновникам й 
складати фінансову 

„ Ь’ ле |ісрсдбачається висвітлення 
^  " « п и и й . Прибуток від страхової 
де - ІЧЛ1 ЯВІЯг соб°ю вартісну оцінку 
и/ мвКи,В гос,юдарювання страховика, 
'ХОчач .,И а' т П Ь С Я  Як РІЗНИЦЯ МІЖ ЙОГО 
іраалі'11 Та витРатами- Для ефективного 

!1Н* страховою компанією

необхідна достовірна інформація щодо 
формування прибутку від основного виду 
діяльності - страхування. В економічній 
літературі багато суперечок щодо 
сутності прибутку страховика га джерел 
його формування. Деякі вчені вважають, 
тио враховуючи специфіку діяльності 
страхової компанії «прибуток 
формується за рахунок перерозподілу 
коштів страхувальників» [1].

Виходячи з цього прибуток від 
страхової діяльності можна визначити, як 
різницю між доходами від страхової 
діяльності та втратами па надання 
страхових послуг. У відповідності до 
Закону України «Про страхування» 
структуру прибутку визначає страхова га 
фінансова діяльність пов'язана з 
формуванням та розміщенням страхових 
резервів [2].

Основним видом доходів від 
страхової діяльності с страхова премія, 
проте на вся сума зароблених страхових 
премій розглядається як додій при 
визначенні прибутку від страхової 
діяльності. Заробленою вважається 
премія лише за тими договорами за 
якими закінчився строк дії. Що 
стосується договорів строк дії яких на 
момент визначення прибутку не 
закінчився, то заробленими вважається 
сума премій на дату визначення 
прибутку-, а сума премії, що залишається 
з дати визначення прибутку до дати 
закінчення строку дії договору 
страхування є незаробленою страховою 
премією і до складу доходів не 
включається.

За економічним змістом поняття 
«страхові премії» вважається
аналогічними поняттю «виручка від 
реалізації», тобто є результатом надання 
(реалізації) страхових послуг. В якості
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