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УДК 330.1; 334; 338.1 
 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК 

ФОРМА ЕФЕКТИВНОГО НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ 
 

АРТЬОМОВА Т.А., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ» 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Особливістю 
сучасного етапу глобальних ринкових трансформацій є перетворення 
відносин власності і управління у сфері виробничої інфраструктури – 
в так званих мережевих галузях, що мають ознаки природних 
монополій та об'єднують магістральні трубопроводи, морські і 
повітряні порти, системи постачання водою, газом, теплом, 
електроенергією, мережі телекомунікацій, поштовий зв'язок та інші. 
До недавнього часу інфраструктурні мережі, на частку яких припадає 
дві третини ВВП й зайнятих в розвинених країнах, залишалися 
переважно об'єктами державної власності та державного впливу; проте 
сьогодні пріоритет віддається принципам нової системи державного 
управління, орієнтованої на скорочення державних витрат у сфері 
надання громадських послуг. Дедалі більшого поширення набуває 
підхід до держави як суб'єкту господарських відносин, здатного брати 
участь в комерційному виробництві суспільних благ в країні і за її 
межами. Ефективною формою такого виробництва стає інститут 
партнерства держави і приватного сектора (Public-Private Partnership), 
або «державно-приватне партнерство» (ДПП) – інституційно-
організаційний альянс державної влади і приватного бізнесу з метою 
реалізації суспільно значущих проектів в широкому спектрі сфер 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея державно-
приватного партнерства не є новою; на рубежі ХІХ-ХХ ст. вона стала 
двигуном великомасштабних інфраструктурних проектів у багатьох 
країнах світу. Сьогодні спостерігається нова хвиля інтересу до 
проблеми ДПП, різноманітні аспекти якої активно досліджуються в 
роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема, 
Дерябіної М. [3], Черевікова Є. [8], Перегудова С. [6], Дедяло А. [2], 
Клинової М. [4, 5], Гейця В. [7]. Тим часом, незважаючи на 
актуальність взаємовигідного співробітництва держави і бізнесу, в 
Україні дослідженню теоретичних засад зазначеної проблеми не 
приділяється достатньої уваги. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
інституту державно-приватного партнерства як форми ефективного 
надання  суспільних благ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На думку фахівців, 
ДПП спрямоване на реформування державної власності з метою її 
більш органічного включення до системи ринкових відносин і є 
альтернативою приватизації життєво важливих (стратегічних) 
економічних об'єктів. Тим самим виникає дещо середнє між 
державним підприємництвом (у формі казенних і унітарних 
підприємств, акціонерних товариств з контрольним пакетом держави в 
статутному капіталі) і повною передачею об'єкта власності приватному 
капіталу, в тому числі і через приватизацію. В системі ДПП держава 
розглядається як свого роду агентство з виробництва суспільних 
(публічних) благ, яке може відбуватися переважно на ринкових 
принципах. Частину цих благ вона може виробляти самостійно, а 
частину – шляхом залучення ресурсів і можливостей приватного 
сектора. При цьому держава як суверен виступає єдиним суб'єктом і 
публічно-правових (носій влади), і цивільно-правових (учасник 
господарського обороту) відносин. 

Держава за всіх умов залишається суб'єктом публічно-правових 
відносин, і цей факт є визначальним для цивільно-правових відносин, 
в які держава як суверен не може вступати в якості рядового суб'єкта 
цивільного права. Тому, як вважають фахівці, не можна ставити 
питання про первинну рівноправність державного і приватного 
партнерів у відповідних проектах. Така рівноправність настає тільки 
тоді, коли на основі суверенних прав держави в угоді про ДПП 
визначені умови і особливості реалізації цивільно-правових відносин. 
Тобто держава як суверен виступає особливим суб'єктом цивільного 
права, який: 

– визначає рамки правового поля, в межах яких діють всі інші 
суб'єкти цивільно-правових відносин; 

– зберігає владні функції, навіть вступивши на засадах рівності 
сторін в зазначені відносини (так як може приймати адміністративні 
акти, які зазначену рівність ігнорують); 

– бере участь в господарському обороті не в своїх специфічних 
інтересах, а в цілях найбільш ефективного здійснення публічної 
влади [3]. 

Моделі і структура ДПП є різноманітними, однак певні 
характерні риси дозволяють виокремлювати партнерство як 
самостійне специфічне явище [4]. Воно виникає як формалізована 
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кооперація державних і приватних структур, спеціально створюваних 
для досягнення певних цілей і спирається на відповідну підготовчу 
роботу сторін. Фахівці виділяють наступні риси ДПП, що 
відокремлюють його від інших форм відносин держави і приватного 
бізнесу: 

– певні, часто тривалі (від 10-15 до 20 і більше, а в разі концесії – до 
50 років) терміни дії договорів про партнерство; 

– проекти зазвичай створюються під конкретний об'єкт 
виробничої або соціальної інфраструктури, який повинен бути 
завершеним до встановленого терміну; 

– специфічність форм фінансування проектів: за рахунок 
приватних інвестицій, доповнених державними ресурсами, або ж 
спільне фінансування кількома учасниками; 

– обов'язкова наявність конкурентного середовища: кожен контракт 
або концесійну угоду укладають на конкурентних засадах; 

– специфічність форм розподілу відповідальності між партнерами, 
коли держава встановлює цілі проекту з позицій суспільних інтересів, 
визначає його вартісні і якісні параметри, здійснює моніторинг 
реалізації проекту; приватний партнер бере на себе оперативну 
діяльність з розробки, фінансування, будівництва, експлуатації, 
управління, надання послуг споживачам; 

– поділ ризиків між учасниками угоди на основі відповідних 
домовленостей сторін. 

Розподіл правових повноважень між державним і приватним 
секторами економіки в рамках ДПП зазвичай стосується не всього 
комплексу правомочностей, на які розпадається в господарському 
обороті суверенне право титульного власника, а лише деяких з них, 
зокрема: 

– права контролю над використанням активів; 
– права на дохід; 
– права на управління; 
– права на зміну капітальної вартості об'єктів; 
– права на переуступку окремих власницьких повноважень іншим 

особам тощо. 
Проекти ДПП є не простим сполученням ресурсів, а особливою 

конфігурацією інтересів і відповідних правочинів партнерів, в межах 
якої держава як носій суспільно значущих інтересів виконує цільову і 
контролюючу функції для досягнення ефективності загальних 
результатів проекту та забезпечення власної комерційної вигоди, 
приватний партнер докладає зусиль для максимізації прибутку. 
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Суспільна ж синергія полягає в тому, що соціум отримує можливість 
споживання більш якісних комунальних послуг, уникаючи ризиків 
скорочення числа робочих місць і збільшення тарифів [8]. 

Існує два граничних підходи до розуміння державно-приватного 
партнерства. Відповідно до одного з них, ДПП ідентифікується з 
приватизацією і розглядається як її особлива форма – непряма 
приватизація. Відповідно до іншого, – партнерства не є ні 
приватизованими, ні націоналізованими інститутами; це – свого роду 
«третій шлях», що проходить по межі державного і приватного 
секторів і дозволяє використовувати політичні за своєю сутністю 
форми надання населенню якісних публічних благ. На думку фахівців, 
конструктивним змістом інституту ДПП є те, що він є повноцінною 
альтернативою приватизаційним програмам і дозволяє, з одного боку, 
реалізувати потенціал приватнопідприємницької ініціативи, з іншого, 
– зберегти контрольні функції держави в соціально значущих секторах 
економіки. Справа в тому, що, на відміну від приватизації як форми 
оплатної передачі об'єктів державної власності юридичним і фізичним 
особам, у партнерствах право власності зберігається за державою. 

Відповідно до цілей державно-приватного партнерства 
розрізняють його основні моделі, що стосуються: організації, 
фінансування, кооперації. 

Прийняті в світовій практиці класифікації ДПП містять зазвичай 
такі його форми: 

– Контракт як адміністративний договір, що укладається між 
державою (органом місцевого самоврядування) і приватною фірмою 
на здійснення певних суспільно необхідних видів діяльності. При 
цьому приватний партнер отримує право на обговорювану частку 
доходу (прибутку) чи стягнення платежів, а також на можливі пільги і 
преференції; на частку держави припадає значна частина витрат і 
ризиків. 

– Оренда в її традиційній формі і у формі лізингу передбачає 
передачу прав користування державного (муніципального) майна 
приватному партнеру на певний термін і за певну плату. Право 
розпорядження майном залишається за державою, за винятком 
випадку договору оренди з викупом або спеціальної лізингової угоди. 

– Концесія (концесійна угода), при який держава 
(муніципалітет), залишаючись повноправним власником майна, 
уповноважує приватного партнера виконувати протягом певного 
терміну обумовлені угодою функції і наділяє його з цією метою 
відповідними правами, необхідними для забезпечення нормального 
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функціонування об'єкта концесії. За користування об'єктами державної 
або муніципальної власності концесіонер вносить обумовлену плату, 
право ж власності на вироблену по концесії продукцію належить 
йому. 

При реалізації проектів ДПП використовуються різні механізми 
співпраці в залежності від обсягу переданих приватному партнеру прав 
власності, інвестиційних зобов'язань, принципів поділу ризиків і 
відповідальності між партнерами. 

Держава регулює діяльність у сфері партнерства з приватним 
бізнесом за допомогою: 

– розробки стратегії і принципів відносин бізнесу з суспільством в 
цілому і з публічною владою зокрема; 

– формування інституційного середовища для розробки і реалізації 
партнерських проектів; 

– організації та управління на основі конкретних форм, методів і 
механізмів. 

Висновки. Прикладами успішної реалізації проектів ДПП в 
Європі можуть служити розширення і модернізація міжнародного 
аеропорту в Варшаві, реконструкція аеропорту у Франкфурті-на-Майні 
та інші. Приклади неефективних проектів також є поширеними. 
Проте, незважаючи на окремі невдачі в реалізації проектів сфери 
застосування різних форм ДПП стрімко розширюються. Якщо раніше 
концесійні угоди переважно застосовувалися при спорудженні 
автострад, автостоянок, в забезпеченні централізованим 
теплопостачанням, то сьогодні вони практикуються в таких сферах, як 
національна оборона, охорона здоров'я, освіта, кабельне телебачення 
деяких видах міського громадського транспорту та багатьох інших. У 
першому десятилітті ХХІ ст. виявилася ще одна тенденція в 
функціонуванні державних підприємств, пов'язана з 
інтернаціоналізацією мережевих галузей, в яких держава до цих пір 
займала переважно монопольні позиції. Протягом майже всього 
минулого століття мережеві послуги не відігравали істотної ролі в 
потоках прямих іноземних інвестицій; домінуючі позиції тут стабільно 
займали промислові підприємства. Втім, з середини 1990-х рр. 
спостерігається інтенсивний процес втягування галузей суспільної 
інфраструктури (транспорт, телекомунікації, поштові послуги, 
радіомовлення, енергетика, водопостачання та інші) в конвенціум 
інтернаціоналізації, а в 2000-і рр. виявилася нова якість зазначених 
процесів, коли з мережевих галузей, що перебувають у державній, 
приватній або змішаній власності, виросли великі ТНК. 
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Виникає парадоксальна ситуація, коли багато державних 
корпорацій залишаються монополістами на внутрішньому ринку і 
одночасно намагаються агресивно використовувати нові можливості 
для власного посилення на зовнішніх інтегрованих ринках; вони 

виступають як державні компанії в своїх країнах і як приватні – за 
кордоном. 
 

Література. 

1. Варнавский В. Мировой кризис и рынок инфраструктурных 
проектов / В. Варнавский // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2010. – № 1. – С. 38-46. 

2. Дедяло А.И. Перспективы использования методов проектного 

финансирования для реализации инфраструктурных проектов / 
А.И. Дедяло // Стратегии бизнеса. – 2016. – № 3. – С. 8-11. 

3. Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и 

практика / М. Дерябина // Вопросы экономики. – 2008. – № 8. – С. 61-77. 
4. Клинова М. Глобализация и инфраструктура: новые тенденции во 

взаимоотношениях государства и бизнеса / М. Клинова // Вопросы 

экономики. – 2008. – № 8. – С. 78-90. 
5. Клинова М. Государство и частный капитал (в политэкономии 

Фридриха Листа и в условиях ХХI века) / М. Клинова // Современная 

Европа. – 2009. – № 1. – С. 87-103. 

6. Перегудов С. Бизнес и государство в социальной сфере: 
конфронтация или партнерство? / С. Перегудов, И. Семененко // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 6. – С. 58-66; 

2009. – № 7. – С. 11-20. 
7. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та 

держави: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця. – К. : 

НВЦ НБУВ, 2009. 
8. Черевіков Є.І. Передумови розвитку публічно-приватного 

партнерства у сфері житлово-комунального господарства в Україні / 

Є.І. Черевіков // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 99-110. 

 

References. 

1. Varnavskiy V. (2010). Mirovoy krizis i ryinok infrastrukturnyih proektov 

[The global crisis and the market of infrastructure projects]. Mirovaya ekonomika i 
mezhdunarodnyie otnosheniya – World economy and international relations. No 1, 

pp. 38-46 [in Russian]. 

2. Dedyalo A.I. (2016). Perspektivyi ispolzovaniya metodov proektnogo 

finansirovaniya dlya realizatsii infrastrukturnyih proektov [Prospects for using 
project financing methods for implementing infrastructure projects]. Strategii biznesa 

– Business strategy, No 3, pp. 8-11 [in Russian]. 



 9 

3. Deryabina M. (2008). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoriya i 
praktika [Public Private Partnership: Theory and Practice]. Voprosyi ekonomiki – 
Economic issues, No 8, pp. 61-77 [in Russian]. 

4. Klinova M. (2008). Globalizatsiya i infrastruktura: novyie tendentsii vo 
vzaimootnosheniyah gosudarstva i biznesa [Globalization and infrastructure: new 
trends in the relationship between government and business]. Voprosyi ekonomiki – 
Economic issues, No 8, pp. 78-90 [in Russian]. 

5. Klinova M. (2009). Gosudarstvo i chastnyiy kapital (v politekonomii 
Fridriha Lista i v usloviyah 21 veka) [The state and private capital (in the political 
economy of Friedrich List and in the context of the 21 st century)]. Sovremennaya 
Evropa – Modern Europe, No 1, pp. 87-103 [in Russian]. 

6. Peregudov S., and Semenenko I. (2009). Biznes i gosudarstvo v 
sotsialnoy sfere: konfrontatsiya ili partnerstvo? [Business and the state in the social 
sphere: confrontation or partnership?]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie 
otnosheniya – World economy and international relations, No 6, pp. 58-66; No 7, pp. 11-20 
[in Russian]. 

7. Geеts V. (Ed.). (2009). Sotsialno-ekonomichniy stan Ukrayini: naslidki dlya 
narodu ta derzhavi: natsionalna dopovid [Socio-economic status of Ukraine: implications for 
people and the state: national report]. Kyiv: NVTs NBUV [in Ukrainian]. 

8. Cherevikov E.I. (2010). Peredumovi rozvitku publichno-privatnogo 
partnerstva u sferi zhitlovo-komunalnogo gospodarstva v Ukrayini [Background of 
Public Private Partnership in housing and communal services in Ukraine]. 
Ekonomika i prognozuvannya – Economics and forecasting, No 1, pp. 99-110 [in Russian]. 
 

Анотація. 
Артьомова Т.І. Інститут державно-приватного партнерства як 

форма ефективного надання суспільних благ. 
У статті уточнено питання про первинну рівноправність державного і 

приватного партнерів в угодах про державно-приватне партнерство. Досліджено 
державно-приватне партнерство як самостійне специфічне явище. Розглянуто основні 
моделі та форми державно-приватного партнерства. Виділено риси державно-приватного 
партнерства, що відокремлюють його від інших форм відносин держави і приватного 
бізнесу. Представлено два граничних підходи до розуміння державно-приватного 
партнерства. Проаналізовано розподіл правових повноважень між державним і 
приватним секторами економіки в рамках державно-приватного партнерства. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, суспільні блага, моделі та 
форми державно-приватного партнерства. 
 

Аннотация. 
Артемова Т.И. Институт государственно-частного партнерства 

как форма эффективного предоставления общественных благ. 
В статье уточнен вопрос о первичном равноправии государственного и частного 

партнеров в соглашениях о государственно-частном партнерстве. Исследовано 
государственно-частное партнерство как самостоятельное специфическое явление. 
Рассмотрены основные модели и формы государственно-частного партнерства. Выделены 
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черты государственно-частного партнерства, отделяющие его от других форм 
отношений государства и частного бизнеса. Представлены два предельных подхода к 
пониманию государственно-частного партнерства. Проанализировано распределение 
правомочий между государственным и частным секторами экономики в рамках 
государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, общественные блага, 
модели и формы государственно-частного партнерства. 
 

Abstract. 
Artоmova T.I. Institute of Public-Private Partnership as a form of 

effective provision of public goods. 
The article clarifies the issue of the primary equality of the state and private partners in 

the agreements on public-private partnership. Investigated public-private partnership as an 
independent specific phenomenon. Considered the main models and forms of public-private 
partnership. Selected features of public-private partnership that separate it from other forms of 
relations between the state and private business. Two limiting approaches to understanding public-
private partnerships are presented. Analyzed the distribution of authorities between the public and 
private sectors of the economy within the framework of public-private partnership. 

Keywords: public-private partnership, public goods, models and forms of public-private 
partnership. 
 
 

УДК 364.048 
 

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ  В ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
ГОНТА О.І., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, МЕЛЬНИК О.Г., ЗДОБУВАЧ, 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах 
докорінної трансформації суспільно-економічної системи України 
особлива увага має приділятися збереженню і розвитку трудового 
потенціалу нації на також цілеспрямованих дій щодо підвищення його 
якості. На жаль, протягом останніх двох десятиріч Україна стрімко 
втрачає частину такого потенціалу, що пов‘язано з природними 
наслідками ускладнення демографічної ситуації і старінням населення, 
масовою міграцією (частіше – латентною у формі «заробітчанства») 
працівників різної кваліфікації – від робітників до 
висококваліфікованих фахівців, в тому числі – у галузі науки і техніки. 
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Крім того, втрата частини трудового потенціалу пов‘язана зі 
зростанням інвалідизації населення. На жаль, для нашої держави 
проблема інвалідизації економічно активного населення 
актуалізуються з кожним роком (особливо з урахуванням подій, 
пов‘язаних з військовими діями в зоні АТО). Кількість інвалідів за 
останні 15 років збільшилась на 8,7 %. Нині 2,7 млн. чол. (або 6,1 % 
від загальної чисельності населення України) мають інвалідність. Для 
порівняння - на поч. 1990-х рр. кількість інвалідів в країні складала 
менше 3% населення (близько 1,5 млн. чол.). Окремої уваги 
потребують інваліди працездатного віку, для яких проблеми 
реабілітації, соціального захисту тісно пов‘язані з необхідністю 
забезпечення їх повноцінної соціалізації. У найпоширенішому 
визначенні соціалізація особистості пов‘язується з набутим досвідом 
життєдіяльності у суспільстві та корисних функцій, які вона здатна 
виконувати для суспільного добробуту. Проте в умовах реалій 
соціально-економічного становища України процес соціалізації людей 
з обмеженими фізичними можливостями уповільнений та зустрічає 
певні перешкоди на шляху досягнення рівня європейських стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних 

наукових підходах до забезпеченні зайнятості людей з інвалідністю 

спостерігається тенденція переходу від медичної моделі «реабілітації 

людей з інвалідністю» до моделі підготовки робочої сили, 

орієнтованої на системну соціалізацію таких людей, насамперед – в 

економічній сфері [1]. Конструктивним підходом до наукового 

обґрунтування дієвої соціальної політики щодо вирішення проблем 

людей з обмеженими фізичними можливостями та їх повноцінного 

залучення до суспільного життя є постановка питання про 

капіталізацію продуктивних здібностей такої категорії населення. 

Теоретичним підґрунтям такого підходу складає теорія розвитку 
людського капіталу, розроблена Г. Беккером та Т. Шульцем [2; 3], 

яка має численних послідовників, зокрема - і серед вітчизняних вчених 

в межах наукових шкіл професорів О. Грішнової та М. Семикіної та ін. 

[4; 5]. Безпосередньо організаційно-економічні проблеми підтримки 

людей з інвалідністю досліджуються О. Заярнюк, С. Деревянко та ін. 

[7; 8]. Сутність соціальних інновацій розглянута в працях 

А. Докторовича, Л. Бойко-Бойчук, І. Москальова, А. Семикіної, 

О. Набатової, Ю. Яковця, Л. Федулової та ін. науковців [6; 9-13]. Проте 

недостатньо повно вивчені питання щодо впровадження соціальних 

інновацій в сферу професійної реабілітації інвалідів. 
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Формулювання цілей статті. Розглянути процеси соціалізації 
людей з обмеженими фізичними можливостями на основі 
впровадження соціальних інновацій в систему організаційно-
економічного забезпечення комплексної реабілітації інвалідів 
працездатного віку з урахуванням мотиваційних чинників таких змін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціалізація 
економки – одна з ключових складових світової економічної 
трансформації, в основі якої простежується інтеграція приватних і 
суспільних засад, які властиві сучасній цивілізації. Соціалізація 
економіки у сучасному розумінні неможлива без впровадження 
соціальних інновацій. 

Зупинимось на з‘ясуванні суті соціальних інновацій. Так, 
О.О. Набатова виокремлює три основні типи сучасного тлумачення 
цього поняття [9]: 

1) як остаточного результату творчої діяльності, що отримав 
широке поширення і став основою для істотних соціальних змін 
[10, с. 243]. Зокрема, Ю. Яковець тлумачить поняття інновації як 
внесення у різноманітні види людської діяльності нових елементів, що 
підвищують результативність цієї діяльності [11]. У цьому сенсі 
соціальні інновації – нововведення у соціальній сфері, що сприяють 
вирішенню суперечностей, які виникають в умовах нестабільного 
суспільного розвитку, співіснування різних аксіологічних систем, 
посилення процесів соціальної мобільності;  

2) як процес здійснення змін, переходу системи з одного стану до 
іншого. За процесного підходу категорія «соціальна інновація» 
розглядається як цілісний процес віднаходження, забезпечення 
підтримки і впровадження оригінальних рішень для соціальних 
потреб, розвиток соціальних або організаційних структур, принципів 
або практик [12, с. 95]; 

3) як процес перетворення нововведень на соціокультурні норми і 
зразки, що забезпечує їхню інституціоналізацію і закріплення у сфері 
духовної і матеріальної культури суспільства [10, с. 243]. Соціальні 
інновації, на погляд І. Москальова – це процеси, результатом яких є 
істотні і незворотні зміни у взаємодії між людьми, групами, що 
сприяють формуванню нових зв‘язків і відносин між ними, 
спрямованих на задоволення нових духовних і інтелектуальних 
потреб, нових норм, появі організацій та зв‘язків більш високого рівня 
[13]. В оцінці мотивації до інноваційних змін науковець розглядає 
наступні фактори, на основі яких вибудовується відповідна система 
показників: наявність незадоволених потреб; ступінь протестного 
настрою; націленість на майбутнє (система очікувань); соціальні 
нестійкості; дисоціації (протиріччя напруженості, конфлікти). 
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Отже, актуальним є існування як позитивної мотивації 
(прагнення до кращого, ідеалу, розвитку), так і негативної (уникнення 
загроз, конфліктів і протиріч). При цьому вказані мотиви можуть бути 
виявлені на свідомому і підсвідомому рівні [13]. Якщо розглядати ці 
фактори через призму сучасних потреб людей з обмеженими 
фізичними можливостями, то можна стверджувати, що в Україні вже 
сформована надпотужне мотиваційне поле до впровадження інновацій 
в сфері вирішення питань соціальної та професійної реабілітації 
інвалідів. З одного боку є позитивна мотивація, пов‘язана з 
проголошеною гуманізацією українського суспільства та зростаючою 
увагою громадськості до проблем інвалідів (підсилена увага до 
перебудови інфраструктури місць громадського перебування та 
транспорту з урахуванням такої категорії населення; зобов‘язання 
держави виконувати вимоги міжнародних документів щодо захисту 
прав інвалідів, насамперед відповідної Конвенції ООН 2007 р.; 
постійна трансляція європейського досвіду з наголосом на 
необхідність його поширення в Україні з огляду на активізацію 
інтеграційної взаємодії з країнами ЄС). З іншого боку – поглиблюється 
негативна мотивація: оприлюднюються протести, викликані 
незадоволеними потребами інвалідів, в тому числі – серед тих, хто 
втратив фізичне здоров‘я виконуючи свій громадянській обов‘язок в 
ході бойових дій на Сході країни, нерідко загострюються протиріччя 
між місцевими органами влади і громадськими організаціями, що 
захищають права інвалідів. Таке становище свідчить про те, що в 
Україні на сьогоднішній день існує гостра потреба в докорінних 
інноваційних змінах в системі соціального захисту людей з 
обмеженими фізичними можливостями.  

Проте такі зміни неправомірно розглядати у відриві від 
інноваційної перебудови соціальної сфери в цілому. Ми повністю 
погоджуємось з позицією Л.І. Федулової, яка вважає, що основними 
напрямами інноваційної діяльності в соціальній сфері мають бути: 
розширення кола суб'єктів соціальної діяльності, залучення в процес 
вирішення соціальних проблем широких прошарків населення, що 
призведе до збільшення соціальної самодіяльності, а також до 
соціального самообслуговування населення; інформатизація 
соціальної сфери – соціально-економічний і науково-технологічний 
процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних 
потреб і реалізації прав громадян, громадських об'єднань на основі 
формування і використання інформаційних ресурсів; індивідуалізація 
соціальних послуг, збільшення розмаїтості організаційних форм і 
технологій задоволення соціальних потреб [14]. 
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Соціальні інновації в сфері задоволення потреб інвалідів з 
урахуванням окресленого мотиваційного поля до таких змін можуть 
відбуватися в найрізноманітніших формах. Проте в узагальненому 
вигляді можна визначити кілька найбільш дієвих напрямів таких 
інновацій, які мають реальні перспективи поширення, а головне – 
реальний практичний досвід втілення в процеси трансформації 
соціальної сфери України: 1) утворення державних центрів сприяння 
соціалізації людей з обмеженими фізичними можливостями; 
2) формування творчих, наукових і професійних союзів інвалідів; 
3) поширення міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав 
інвалідів. 

Стосовного першого напряму. Нині показовим підрозділом 
соціального захисту інвалідів держави є Всеукраїнський центр 
професійної реабілітації інвалідів – (ВЦПРІ) державна установа 
національного значення Міністерства соціальної політики України 
(с. Лютіж Вишгородського району Київської області, база колишнього 
санаторію «Туровча лісова»). Заклад утворено в 2001 р. на підставі 
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». У ВЦПРІ 
мають змогу одночасно пройти медично-професійну реабілітацію 140 
інвалідів (в т.ч. – інваліди війни 1-3 груп) за направленнями 
регіональних і місцевих органів соціального захисту населення. Мета 
діяльності ВЦПРІ орієнтована на соціально-трудову реабілітацію-
адаптацію та надання за рахунок бюджетних коштів соціально-
медичних послуг, визначених категорій інвалідів України. Послуги 
отримують: діти-інваліди від 16 років, інваліди з ураженням опорно-
рухового апарату, нервової системи, органів слуху, зору, внутрішніх 
органів тощо. 

За час функціонування ВЦПРІ здійснив професійно-медичну 
реабілітацію більше 3000 інвалідів. Коло професій  (переважно – 
робітничих), які можна здобути у центрі та терміни їх опанування: 
бджоляр, фахівець з ремонту взуття, вишивальник, касир 
торговельного залу, манікюрник, молодша медична сестра, обліковець 
з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп‘ютерного набору, 
оператор комп‘ютерної верстки, перукар, секретар керівника, слюсар з 
ремонту автомобілів, соціальний робітник, черговий по поверху, 
швачка. 

Центром проводяться заходи з психологічної, фізичної, 
медичної та соціальної реабілітації. При цьому соціальна 
реабілітація розглядається як комплекс державних та суспільних 
заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для соціальної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D1%96%D0%B6_(%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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інтеграції інваліда в суспільство, відновлення його соціального статусу 
та здатності до самостійної суспільної, професійної і родинно-
побутової діяльності шляхом орієнтації у соціальному середовищі, 
соціально-побутової адаптації, а також доступності і специфічних 
форм патронажу та соціального обслуговування. 

Окремо необхідно акцентувати увагу на нових можливостях для 
професійної реабілітації інвалідів, які відкриваються у зв‘язку зі 
становленням інформаційного суспільства. Так, найбільш поширеною 
формою гнучких трудових відносин за участю осіб з обмеженими 
можливостями, яка почала втілюватися ще в 60-х роках ХХ ст., було 
скорочення робочого дня або тижня працівників-інвалідів. Проте в 
останні десятиліття підхід до політики працевлаштування людей з 
обмеженими фізичними можливостями у розвинених країнах зазнає 
суттєвих змін. З вибуховим поширенням інформаційних технологій та 
розвитком науково-технологічного прогресу в системі організації 
праці інвалідів і трудових відносин з‘явились нові можливості. Значні 
організаційні зміни в формах зайнятості пов‘язані з виникненням і 
дистанційної зайнятості (виконання роботи поза робочим місцем – 
вдома, в офісі чи вдома у замовника, в бібліотеці, Інтернет-клубі). 
Передумовою виникнення цієї форми праці став розвиток 
комунікаційних технологій, що дозволив здійснювати ефективну 
комунікацію працівника з робочим місцем (колегами, менеджерами, 
замовниками) на відстані (за допомогою телефону, факсу, мережі 
Інтернет) [7; 8]. 

Стосовно другого напряму соціальних інновацій. У 2003 р. 
Міністерством освіти і науки та Міністерстві праці та соціальної 
політики України підтримано пропозицію Національної Асамблеї 
інвалідів України і Наукового товариства інвалідів «Інститут соціальної 
політики» про створення Ради з питань освіти інвалідів, яка має такі 
функції: 

1) сприяння діяльності органів державної виконавчої влади, освітніх 
та реабілітаційних закладів, громадських організацій інвалідів у 
вирішенні правових, економічних, організаційних, науково-
методичних питань щодо освіти й професійної реабілітації людей з 
інвалідністю в Україні; 

2) дослідження та аналіз проблем освіти й професійної реабілітації 
людей з інвалідністю, моніторинг діяльності системи спеціального та 
інтегрованого навчання інвалідів; 

3) сприяння концептуальній розробці, реалізації та моніторингу 
єдиної державної політики щодо проблем освіти й професійної 
реабілітації людей з інвалідністю в Україні; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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4) проведення за дорученням міністерств аналізу дотримання 
органами державної виконавчої влади, освітніми та реабілітаційними 
закладами законодавства з питань захисту прав інвалідів щодо здобуття 
освіти та професійного навчання, а також у разі потреби подання 
міністерствам пропозицій про вдосконалення цього законодавства; 

5) розробка рекомендації щодо вдосконалення механізму взаємодії 
та координації органів державної виконавчої влади з освітніми та 
реабілітаційними закладами, громадськими організаціями інвалідів у 
галузі забезпечення доступу людей з інвалідністю до загальної та 
професійної освіти; 

6) вивчення досвіду зарубіжних країн у розв'язанні проблем 
інвалідів у галузі освіти та професійного навчання з метою його 
впровадження у вітчизняну практику, сприяння налагодженню 
співробітництва з відповідними міжнародними органами та 
організаціями зарубіжних країн у цій сфері. 

Нині в Україні діють 15 різнопрофільних громадських 
організацій, що отримують фінансову підтримку з державного 
бюджету: «Асоціація інвалідів – спинальників України»; «Об‘єднання 
жінок-інвалідів «ДОННА»; «Наукове товариство інвалідів «Інститут 
соціальної політики»; «Інститут реабілітації та соціальних технологій»; 
«Спортивна Федерація Глухих України»; «Коаліція захисту прав 
інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю»; «Конфедерація 
громадських організацій інвалідів України»; «Народна академія 
творчості інвалідів»; «Всеукраїнська профспілка працездатних 
інвалідів»; «Організація інвалідів «Гармонія»; «Всеукраїнська асоціація 
працездатних інвалідів»; «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на 
виробництвах та козацтва України»; «Союз організацій інвалідів 
України»; «Національна Асамблея інвалідів України». Проте, як бачимо 
з наведеного переліку, за професійними спрямуванням оформлені 
тільки організації шахтарів та частково науковців. Водночас, утворення 
таких спілок саме за ознаками специфіки діяльності дозволили б, на 
нашу думку, поєднувати зусилля людей з обмеженими фізичними 
можливостями щодо пошуку шляхів подальшого професійного 
розвитку у цій сфері, адаптованого до реальних можливостей інвалідів 
виконувати ті чи інші функції. Адже саме осередки професіоналів 
зацікавлені у спрямованій соціалізації визначених груп людей, чітко 
розуміючи, як потреби, так і перспективи докладання фахових 
здібностей людей з обмеженими можливостями. Хоча в цілому, 
відмічена значна кількість громадських організацій із захисту прав 
інвалідів в Україні, які користуються підтримкою держави, засвідчує 
позитивні зрушення на шляху до становлення громадянського 
суспільства. 
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Стосовно третього напряму – розвитку дієвого міжнародного 
співробітництва у сфері захисту прав інвалідів слід відмітити наступне. 
Прикладом інтегруючої і генеруючої функції у встановленні такого 
співробітництва є діяльність Міжнародного Союзу організацій 
інвалідів (МСОІ), який є об'єднанням національних громадських 
організацій інвалідів пострадянських країн. Постійними членами 
МСОІ є громадські організації з України, Білорусі, Молдови, 
Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Киргизії, 
Молдови, Грузії, Азербайджану, Вірменії. З розпадом СРСР втрачено 
контакти між республіканськими організаціями інвалідів. Робота з 
налагодження нових контактів вже на міжнародній основі 
активізувалася завдяки події світового масштабу - 13 січня 2006 р. 
Резолюцією 61/106 Генеральної Асамблей ООН була прийнята 
Конвенція про права інвалідів, яка була відкрита для підписання для 
всіх держав і організацій регіональної інтеграції. В 2007 р. з ініціативи 
України (Одеської обласної організації інвалідів) було утворено МСОІ. 
Відповідно до Статуту, метою діяльності МСОІ є міжнародне 
співробітництво його членів та інших громадських організацій 
інвалідів з обміну досвідом громадської роботи, поліпшення якості 
життя інвалідів, їх інтеграції в сучасне суспільство, підвищення рівня 
співпраці з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, іншими юридичними особами на національному та 
міжнародному рівнях, співпраця з міжнародними організаціями. Стало 
традиційним проведення щорічних Міжнародних відкритих форумів 
національних громадських об'єднань інвалідів пострадянських держав. 
Такі Форуми відбулися: в Одесі - 2007, 2009-2012 рр., в м. Алмати - 
2008, 2014 рр., в Мінську – 2013 р., в Тбілісі  - 2015 р. Крім того, МСОІ 
здійснює міжнародну діяльність за межами регіону пострадянського 
простору. Встановлюються нові контакти і здійснюється співпраця з 
неурядовими організаціями інвалідів з інших країн світу, перш за все – 
з країнами ЄС. Серед таких прикладів слід відмітити всіляку підтримку 
вітчизняних ініціатив у цій сфері Всезагального союзу людей з 
обмеженими можливостями Німеччини «За самовизначення і гідність» 
ABiD e.V, Німецького благодійного Фонду «Західно-східні зустрічі» та 
ін. За сприяння колег з Німеччини в січні 2012 р у Відні (Австрія) на 
конференції «Zero Project» відбулася зустріч представників МСОІ з 
Президентом Європейського Форуму людей з обмеженими 
можливостями (ЕДФ) та висловлені наміри про тісну співпрацю. 
Представники МСОІ вперше запрошені (2012 р.) до роботи у 
Генеральній Асамблеї ЕДФ - організації, яка представляє інтереси 80 
мільйонів осіб з обмеженими можливостями з країн ЄС. В 2015 р. в 
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Берліні укладено Договір про співпрацю між МСОІ і ЕДФ, який 
значно розширює горизонти України щодо спільних дій в сфері 
соціалізації інвалідів на європейському континенті. 

Після вступу в дію Конвенції про права інвалідів в більшості 
країн світу проводиться робота щодо приведення національного 
законодавства у відповідність цим документом. Але ці процеси не 
скрізь і не завжди однаково ефективні. Не всі країни пострадянського 
простору ратифікували як саму Конвенцію, так і факультативний 
протокол до неї. Є випадки формального ставлення представників 
державних інститутів до прав людей з інвалідністю. Нерідко 
бюрократично затягуються процеси реформування національного 
законодавства в цій сфері. Гальмується практичне впровадження 
стандартів, проголошених Конвенцією. Передбачені Конвенцією 
офіційні доповіді, які подаються державами в ООН, не завжди 
збігаються з реальним станом справ, в той час, як об‘єктивні 
альтернативні доповіді не скрізь знаходять схвалення з боку державних 
інститутів. 

Отже, міжнародне співробітництво громадських організацій в 
сфері захисту прав інвалідів у формі МСОІ, як неурядової організації 
незалежних пострадянських держав, побудованої на інтеграційних 
принципах і добровільних засадах, дозволило вийти на новий, більш 
високий рівень такої взаємодії - європейський. Останнє особливо 
важливо, адже відтепер захист прав інвалідів, як соціально найбільш 
вразливої частини населення, а також перспектива їх повноцінної 
соціалізації в кожній з країн-учасниць (включаючи Україну) є 
предметом колективної відповідальності держав, причетних до всієї 
системі міжнародних договорів, виконання яких підпорядковане 
реалізації єдиних для всього світу гуманістичних принципів Конвенції 
ООН «Про права інвалідів». 

Висновки. У сучасних науково-методичних підходах до 
державної підтримки зайнятості людей з обмеженими фізичними 
можливостями спостерігається тенденція переходу від медичної моделі 
реабілітації людей з інвалідністю до моделі професійної реабілітації 
особистості, орієнтованої на її здібності та прагнення до активної 
участі у суспільному житті, тобто до моделі соціалізації особистості. 
Цей підхід сприяє зміцненню трудового потенціалу національного 
господарства, який нині зазнає суттєвих втрат через низку об‘єктивних 
та суб‘єктивних причин, серед яких вагоме місце займає зростаюча 
інвалідизації населення працездатного віку. Проте перехід до моделі 
комплексної соціалізації людей з інвалідністю не можливий без 
впровадження соціальних інновацій в цій сфері. Україна вже має 
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певний практичний досвід втілення таких інновацій за напрямами: 
утворення державних Центрів сприяння соціалізації людей з 
обмеженими фізичними можливостями; формування творчих, 
наукових і професійних Союзів інвалідів; розвиток міжнародного 
співробітництва у сфері реалізації прав інвалідів. Проте така діяльність 
носить фрагментарний характер і не підпорядкована реалізації 
національної стратегії соціалізації інвалідів, розробка якої нині є 
вимогою часу, як з точки зору внутрішньої ситуації в Україні, так і з 
точки зору необхідності дотримуватися взятих державою обов‘язків 
перед міжнародною спільнотою та з огляду на принципи Конвенції 
ООН у цій сфері. 
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Анотація. 
Гонта О.І., Мельник О.Г. Соціальні інновації  в організаційно-

економічному забезпеченні реабілітації людей з обмеженими 
фізичними можливостями. 

Розглянуті проблеми соціалізації людей з обмеженими фізичними можливостями 
в Україні. Запропоновано впровадження соціальних інновацій в систему забезпечення 
реабілітації інвалідів працездатного віку з урахуванням досвіду ЄС. Визначені 
мотиваційні чинники соціальних інновацій в сфері переходу від моделі медичної 
реабілітації до комплексного відновлення професійних навичок та соціальних функцій 
людей з обмеженими можливостями. Акцентовано увагу на процесах реформування 
системи соціального захисту інвалідів на основі впровадження організаційно-економічних 
інновацій за напрямами: формування Державних Центрів сприяння соціалізації людей з 
обмеженими фізичними можливостями; утворення творчих, наукових і професійних 
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Союзів інвалідів, а також подальшого розвитку міжнародного співробітництва у сфері 
реалізації прав інвалідів. 

Ключові слова: соціалізація людей з обмеженими фізичними можливостями, 
соціальні інновації, мотиваційні чинники соціальних інновацій, професійна реабілітація 
інвалідів працездатного віку, міжнародне співробітництво у сфері захисту прав інвалідів. 
 

Аннотация. 
Гонта Е.И., Мельник А.Г. Социальные инновации в 

организационно-экономическом обеспечении реабилитации людей с 
ограниченными физическими возможностями. 

Рассмотрены проблемы социализации людей с ограниченными физическими 
возможностями в Украине. Предложено внедрение социальных инноваций в систему 
обеспечения реабилитации инвалидов трудоспособного возраста с учетом опыта ЕС. 
Определены мотивационные факторы социальных инноваций в области перехода от 
модели медицинской реабилитации к комплексному восстановлению профессиональных 
навыков и социальных функций людей с ограниченными возможностями. Акцентировано 
внимание на процессах реформирования системы социальной защиты инвалидов на основе 
внедрения организационно-экономических инноваций по направлениям: формирование 
государственных Центров содействия социализации людей с ограниченными физическими 
возможностями; образования творческих, научных и профессиональных Союзов 
инвалидов, а также дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере 
реализации прав инвалидов. 

Ключевые слова: социализация людей с ограниченными физическими 
возможностями, социальные инновации, мотивационные факторы социальных 
инноваций, профессиональная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста, 
международное сотрудничество в сфере защиты прав инвалидов. 
 

Abstract. 
Gontа O.I., Melnuk А.G. Social innovations in organizational and 

economic support for rehabilitation of people with disabilities. 
The article deals with the problems of socialization of people with disabilities in Ukraine. 

Proposed introduction of social innovation in the system to ensure the rehabilitation of working-age 
people with disabilities, taking into account the EU experience. Defined the motivational factors 
of social innovations in the field of transition from the model of medical rehabilitation to complex 
restoration of professional skills and social functions of people with disabilities. Attention is 
focused on the processes of reforming the system of social protection of disabled people on the basis 
of the introduction of organizational and economic innovations in the areas of: the formation of 
state centers to promote the socialization of people with disabilities; Creation of creative, scientific 
and professional Unions of disabled people, as well as further development of international 
cooperation in the sphere of realization of the rights of disabled people. 

Key words: socialization of people with disabilities, social innovations, motivational 
factors of social innovations, professional rehabilitation of disabled people of working age, 
international cooperation in the field of protection of the rights of disabled people. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ МУЛЬТИМНОЖЕСТВ ПРИ 
РЕИНЖИНИРИНГЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
ЛЕВКИНА Р.В., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
ЦУКАНОВ В.Ю., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 

ЛЕВКИН А.В., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблемы в общем виде. Деятельность любого 
хозяйствующего субъекта представляет собой процесс, состоящий из 
множества шагов, которые совершает фирма от одного состояния к 
другому, где «на входе» находится заказ, а «на выходе» – продукт или 

услуга, представляющие ценность для потребителя. Отдельные шаги 
или задачи, входящие в данный процесс, при всей их важности не 
имеют значения для клиента, если процесс не срабатывает, продукт не 

изготовлен и услуга не оказана. Бизнес-процесс интегрирует 
узкоспециализированные производственные и управленческие 
операции и задачи в единый процесс, результатом которого должен 
быть не отчет вышестоящему управленческому звену, а вполне 

определенная конкретно значимая полезность для клиента. 
Переориентация внутрифирменных ценностей с пооперационных 
результатов на конечный интегрирующий бизнес-процесс – 

исходный и обязательный момент реинжиниринга. 
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами 

реинжиниринга занимаются такие ведущие мирового уровня ученые: 
М. Хаммер, Дж. Чампи, Г. Хотинская, Э. Попов, М. Шапот, 

А. Петровский и др. В их работах описаны разные способы 
представления объектов, которые могут существовать в нескольких 
«экземплярах» с отличающимися значениями количественных и 
качественных признаков, характеризующих их свойства, в том числе 

представление объектов с помощью мультимножеств, а также 
разнообразные способы группирования таких объектов. 

Формирование целей статьи. Исходя из проведенного нами 

анализа актуальной является задача исследования возможностей 
использования теории мультимножеств в процессе реинжиниринга 
организационных систем. 
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Изложение основного материала исследования. В мировой 
практике реинжиниринговая деятельность получила распространение 
всего несколько лет назад. Однако его методы взяты на вооружение 
ведущими мировыми компаниями. Бизнес-структуры отечественной 
экономики находятся на пороге знакомства с преимуществами 
реинжиниринга как способа коренного изменения внутрифирменного 
управления.  

В результате реинжиниринговой деятельности несколько 
операций объединяются в один бизнес-процесс, ответственность за 
который возлагается на одного субъекта, в том числе ситуационную 
команду. При этом такая ответственность сочетается с получением 
права принимать решения. Это приводит к вертикальному сжатию 
управленческой пирамиды, минимизирует необходимость 
многочисленных согласований и связанных с ними потерь времени, а, 
с другой стороны, способствует сокращению количества аудиторских 
проверок и необходимости постоянного контролинга, и 
соответственно снижению накладных затрат [2-3]. 

В работе [4] приводиться достаточное количество примеров 
практического применения теории мультимножеств в данном 
контексте. Так применение теории мультимножеств позволяет 
разрабатывать новые подходы к решению новых классов задач, новые 
методы анализа и обработки данных и знаний, которые не содержат 
необоснованных преобразований и не приводят к потере или 
искажению исходной информации [5-6]. Следует заметить, что теория 
мультимножеств может быть применима только к объектам, которые 
имеют характеристики системности, поскольку результаты ее  не 
могут быть рассмотрены в отрыве от  внешней системы [7].  

Мультимножеством А, порожденным или образованным 
множеством U, называется совокупность групп одинаковых 
элементов вида: 

A = {nA1•x1, nA2•x2, … nAi•xi, …}, 
где xi – элемент множества U; nAi – число вхождений элемента xi в 
мультимножество А; • – знак кратности. 

Можно представить основные операции над 
мультимножествами в таком виде: 

– объединение A  B = {nA  B(x)•x  nA  B(x) = max (nA(x), nB(x))}; 

– пересечение A  B = {nA  B(x)•x  nA  B(x) = min (nA(x), nB(x))}; 

– сумма A + B = {nA + B(x)•x  nA + B(x) = nA(x) + nB(x)}; 

– разность A – B = {nA – B(x)•x  nA – B(x) = max (nA(x) – nB(x), 0)}; 

– симметрическая разность AB = {nA  B(x)•x  nA  B(x)= nA(x)–nB(x) }; 

– дополнение A*=Z–A={nА*(x)•x | xS, nA*(x) = nZ(x) – nA(x)}. 
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Большое значение имеет реинжиниринговая деятельность для 
отдела маркетинговой информации, в котором руководитель 
осуществляет большой объем работ по анализу входящей и 
выходящей информации, ее обработке и получению результатов, 
соответствующих цели его работы. Поэтому полная модель такого 
отдела будет содержать большое количество внешних связей. Для 
примера рассмотрим лишь некоторые из них. На входе модели можно 
выделить, по крайней мере, 3 маркетинговых плана организации: 
увеличение объемов продаж на существующих рынках, расширение 
сегментов потребления и завоевание новых рынков, вывод на рынок 
новых товаров (услуг). Эти планы разрабатывают менеджеры-
маркетологи отдела, а начальник отдела осуществляет общее 
руководство, проводит разработку и согласование с высшим 
руководством компании бюджета на проведение таких работ. Поэтому 
на выходе модели руководителя отдела будет 3 бюджета для каждого 
из трех разработанных маркетинговых планов. Фрагмент модели 
функционирования маркетингового отдела  и его руководителя 
представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Фрагмент модели маркетингового отдела в контексте 
реинжениринговой деятельности 

 

Входы системы «Руководитель отдела» можно описать как 
мультимножество In («Руководитель отдела»). Фрагмент описания 
этого мультимножества имеет следующий вид: In («Руководитель 
отдела») = {…, 3 «маркетинговый план», …}. Выходы системы 
«Руководитель отдела» можно описать как мультимножество Out 
(«Руководитель отдела»). Фрагмент описания этого мультимножества 
имеет следующий вид: Out («Руководитель отдела») = {…, 
3 «бюджет», …}. 
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Отметим, что при таком представлении не указываются, каким 
направлениям маркетинговой деятельности соответствуют 
маркетинговые планы, и бюджет каких планов согласовывается с 
руководством организации. Эти подробности можно уточнить на 

моделях нижнего уровня. 
На рис. 1 представлено, разработку маркетинговых планов 

тремя разными менеджерами-маркетологами. При соответствующем 

уровне квалификации эту работу может быть поручена одному 
менеджеру-маркетологу. Таким образом процесс реинжиниринга 
отдела маркетинга можно описать с помощью операции объединения 
мультимножеств. Фрагменты описания входов и выходов трех систем 

«Менеджер-маркетолог» имеют следующий вид: In1 («Менеджер-
маркетолог») = {…, 1 «направление маркетинговой деятельности», 
…}, Out1 («Менеджер-маркетолог») = {…, 1 «маркетинговый план», 
…}, In2 («Менеджер-маркетолог») = {…, 1 «направление 

маркетинговой деятельности», …}, Out2 («Менеджер-маркетолог») = 
{…, 1 «маркетинговый план», …}, In3 («Менеджер-маркетолог») = {…, 
1 «направление маркетинговой деятельности», …}, Out3 («Менеджер-

маркетолог») = {…, 1 «маркетинговый план», …}. Фрагмент результата 
объединения соответствующих мультимножеств имеет следующий 
вид: 

In1(«Менеджер-маркетолог»)  In2(«Менеджер-маркетолог»)  

In3(«Менеджер-маркетолог») = {…, max(1, 1, 1) «направление 
маркетинговой деятельности», …} = {…, 1 «направление 

маркетинговой деятельности», …}; 

Out1(«Менеджер-маркетолог»)  Out2(«Менеджер-маркетолог»)  
Out3(«Менеджер-маркетолог») = {…, max(1, 1, 1) «маркетинговый 

план», …} = {…, 1 «маркетинговый план», …}. 
Таким образом, в результате реинжинирингого подхода работу 

по составлению маркетинговых планов по всем направлениям можно 

поручить одному менеджеру-маркетологу. Таким образом результат 
реинжиниринга в формализированом виде можно свести к 
объединению мультимножеств, что и показано на рис. 2. 

Одним из основных направлений деятельности руководителя 

отдела является разработка раздела «Маркетинговый план» как 
неотъемлемой составляющей бизнес-плана организации. Разработка 
данного раздела - процесс затратный и трудоемкий, требует высокой 
квалификации и опыта работы, поскольку результаты определения и 

детального анализа потребностей общества (явных и скрытых) 
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оказывают формирующее влияние на имидж организации в текущее 
время и на перспективу. Именно этот факт является определяющим 
при закреплении должностных функций за менеджером по PR, работе 
со СМИ и спецпроектам. Учет потребностей и интересов общества в 

разделе «Маркетинговый план» как составляющей части бизнес-плана 
организации можно описать с помощью операции пересечения 
мультимножеств. Фрагменты описания входов и выходов системы 

«Менеджер по PR» имеют следующий вид: In («Менеджер по PR») = 
{…, 1 «интересы общества», …}, Out («Менеджер по PR») = {…, 
1 влияние на имидж», …}. Фрагменты описания входов и выходов 
системы «Руководитель отдела» имеют следующий вид: 

In («Руководитель отдела») = {…, 1 «влияние на имидж», …}, 
Out («Руководитель отдела») = {…, 1 «раздел «Маркетинг»», …}. 
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Рис. 2. Формализованное представление 

объединения функций менеджеров-маркетологов 
в результате реинжинирингового похода 

 
Разработка раздела «Маркетинговый план» бизнес-плана 

организации требует объединения выхода системы «Менеджер по PR» 
со входом системы «Руководитель отдела». 

Этот процесс можно описать с помощью операции 
пересечения мультимножеств: 
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Out («Менеджер по PR»)  In(«Руководитель отдела») = {…, min(1, 

1) «влияние на имидж», …} = {…, 1  «влияние на имидж», …}. 

 

Результат образования внутренней связи показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Схематическое представление внутренних 

связей в маркетинговом отделе 

 

В состав маркетингового отдела могут входить два менеджера по 

рекламе. Каждый из них разрабатывает планы рекламных кампаний по 

отдельным направлениям. Таким образом происходит формирование 

отдельного сектора рекламы в составе маркетингового отдела. 

Формально этот процесс можно описать с помощью операции 

сложения мультимножеств. Входы подсистемы «Менеджер по рекламе 

1» можно представить в виде мультимножества In («Менеджер по 

рекламе 1») = {…, 1 «направление», …}, а выходы – Out («Менеджер 

по рекламе 1») = {…, 1 «план рекламной кампании», …}. Входы 

подсистемы «Менеджер по рекламе 2» можно представить в виде 

мультимножества In(«Менеджер по рекламе 2») = {…, 1 

«направление», …}, а выходы – Out («Менеджер по рекламе 2») = {…, 

1 «план рекламной кампании», …}. Создание системы «Сектор 

рекламы» описывается с помощью операции сложения 

соответствующих мультимножеств: 

 

In («Сектор рекламы») = In («Менеджер по рекламе 1») + 

In («Менеджер по рекламе 2») = {…, (1+1) «направление», …} = 

{…, 2 «направление», …}; 

Out («Сектор рекламы») = Out («Менеджер по рекламе 1») + 

Out («Менеджер по рекламе 2») = {…, (1+1) «план», …} = 

{…, 2 «план», …}. 

 

Результат мультимножественного похода показан на рис. 4. 
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Рис. 4. Создание сектора рекламы в маркетинговом отделе 

 
Как известно, менеджер по стратегиям продажи товара 

осуществляет, в частности, выбор новых каналов реализации товаров 
организации и обучение персонала, осуществляющего обслуживание 
клиентов. Менеджер и персонал образуют единую эффективную 
систему продаж. Описание внешних связей системы продаж можно 
получить с помощью операции вычитания мультимножеств. Выходы 
подсистемы «Менеджер по стратегии продаж» можно представить в 
виде мультимножества Out («Менеджер по стратегии продаж») = {…, 
1 «выбор клиента», 1 «обучение персонала», …}. Входы подсистемы 
«Персонал» можно представить в виде мультимножества 
In («Персонал») = {…, 1 «обучение персонала», …}. Результаты 
преобразования выходов подсистемы «Менеджер по стратегии 
продаж» во внешние могут быть описаны с помощью следующей 
операции: 
 

Out («Менеджер по стратегии продаж») – In («Персонал») = {…, 
max(1–0, 0) «выбор клиента», max(1–1, 0) «обучение персонала», …} = 

{…, «выбор клиента», …}. 
 

Схематически результат можно представить на рис. 5. 
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Рис. 5. Схематическое представление 
системы продаж в организации 
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Для проведения маркетингового исследования 
соответствующий специалист отдела осуществляет выбор целевой 
аудитории (респондентов) и составляет анкету, которая позволяет 
кратко и в тоже время емко охарактеризовать те или иные процессы в 
обществе. Так специалист и анкетеры образуют единую эффективную 
систему маркетингового исследования. Описание внешних связей 
этой системы можно получить с помощью операции симметрической 
разности мультимножеств. 

Выходы подсистемы «Специалист» можно представить в виде 
мультимножества Out («Специалист») = {…, 1 «выбор», 1 «вопросник», 
… }, а входы подсистемы «Анкетеры» – в виде мультимножества 
In («Анкетеры») = {…, 1 «вопросник», 1 «ответы»,…}. Ответ на вопрос, 
какие выходы подсистемы «Специалист»  и входы подсистемы 
«Анкетеры» станут внешними, дает операция симметрической 
разности соответствующих мультимножеств: 
 

Out («Специалист»)  In («Анкетеры») = {…, |1–0| 
«выбор», |1–1| «вопросник», 

|0–1| «ответы»,…} = {…, 1 «выбор», 1 «ответы»,…}. 
Результаты схематически представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Схематическое представление система 
маркетингового исследования рынка 

 
Секретарь-делопроизводитель отдела, как правило, выполняет 

большой объем работы по обработке служебных документов, поэтому 
целесообразность введения дополнительной должности определяется 
необходимостью выполнения функций на более высоком уровне. 
Такими функциями будет составление и поддержка баз данных по 
продажам и клиентам организации, подготовка отдельных 
аналитических отчетов по результатам (данным) проведенных 
маркетинговых исследований, рекламных кампаний и т.д. Входы такой 
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системы «Секретарь» можно представить в виде мультимножества 
In («Секретарь») = {1 «клиенты», 1 «исследования»}, а выходы – в виде 
мультимножества Out («Секретарь») = {1 «база данных», 1 «записка»}. 
Пусть в наличии есть только система «Секретарь 1», входы которой 
представлены мультимножеством In («Секретарь 1») = {1 «клиенты»}, а 
выходы – мультимножеством Out («Секретарь 1») = {1 «база данных»}. 
Вывод о том, какая система «Секретарь 2» может вместе с системой 
«Секретарь 1» выполнять функции системы «Секретарь», можно 
сделать с помощью операции дополнения мультимножества: 
 

In («Секретарь 2») = In («Секретарь») – In («Секретарь 1») =  
= {max(1–1, ) «клиенты», max(1–0, 0) «исследования»} =  

= {1 «исследования»}; 
Out («Секретарь 2») = Out («Секретарь») – Out («Секретарь 1») = 

{max(1–1, 0) «база данных», max(1–0, 0) «записка»} =  
= {1 «записка»}. 

 
Схематически результаты могут быть представлены в 

следующем виде (рис. 7). 
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Рис. 7. Схематическое представление процесса 
делопроизводства в маркетинговом отделе 

 
Выводы. В данной статье на примере функционирования 

маркетингового отдела представлены и проанализированы основные 
понятия теории мультимножеств, разработаны модели отдельных 
специалистов отдела применительно к реинжиниринговой 
деятельности некоторой организации, доказана целесообразность 
данного подхода, который базируется на представлении бизнес-
субъекта как единой целостной системы. 
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реінжинірингу організації, а також розроблені моделі деяких аспектів процесу 

реінжинірингу відділу маркетингу. 
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Аннотация. 

Левкина Р.В., Цуканов В.Ю., Левкин А.В. Использование 
теории мультимножеств при реинжениринге организационных систем. 

В данной работе рассмотрены основные понятия теории мультимножеств и 

реинжиниринга организации, а также разработаны модели некоторых аспектов процесса 

реинжиниринга отдела маркетинга. 

Ключевые слова: реинжиниринг, модель, мультимножество. 
 

Abstract. 
Levkyna R.V., Tsukanov V.U., Levkyn A.V. The use of the theory of 

multisets when reengineering organization systems. 
In this paper, the basic concepts of the theory of multisets and re-engineering 

organizations, as well as the developed models of certain aspects of the process of reengineering the 
marketing Department. 

Key words: reengineering, model, MultiSet. 

 
 
УДК 631.15.001.7 

 
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТВАРИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В 

РЕАЛЬНИХ УМОВАХ 

 
МОРОЗОВ В.І., К.Е.Н., 

МОРОЗОВ І.В., Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Головною 

економічною задачею, яка стоїть перед сільським господарством, є 
підвищення його ефективності за рахунок інтенсифікації 
технологічних процесів на основі науково-технологічного прогресу і 
окремих засобів механізації. 



 34 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для задоволення 
оптимальних потреб населення республіки в тваринницькій продукції 
забезпеченість на рік повинні становити: м‘ясом – 80 кг, молоком – 
400 кг, яйцем 285 шт. у розрахунку на одиницю населення. Але аналіз 
становища тваринницької галузі дає підставу констатувати, що 
показники виробництва продуктів тваринництва не задовольняють 
сучасним вимогам [1, 2, 3]. 

Формування цілей статті. Метою статті є аналіз сучасного 
стану тваринницької галузі в Україні і в Харківській області з 
наведенням шляхів покращення цієї галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи з 
1990 року сільське господарство в силу різних причин погіршується з 
усіх галузей у тому числі тваринницькій [4]. 

В останній галузі таке становище характеризується в першу 
чергу зменшенням поголів‘я худоби, виробництва і споживання 
кормів [5-7]. 

Аналіз сучасного стану в Україні і Харківській області дає 
підстави констатувати, що споживання основних видів продукції 
тваринницької галузі, крім споживання яєць, на початок становлення 
незалежної України не задовольнялись в повній мірі потреби 
населення [8-10]. В 1990 р. споживання м‘яса та м‘ясної продукції на 
одну особу становило в Україні 85%, а в області 84% від потреби. 
Молока та молочних продуктів в той час становило відповідно 93 і 
94 % від потреби. 

Ці показники 10 років знижувались і в 2000 р. становили: м‘яса і 
м‘ясних продуктів в Україні і Харківській області відповідно 48 і 42 %, 
молока і молочних продуктів – відповідно 49 і 42 %. 

Починаючи з 2000 р. споживання цих продуктів тваринницької 
галузі зростає. Наприклад у 2009 р. в Україні і області ці показники 
досягли: м‘яса і м‘ясних продуктів відповідно 62 і 66 %; молока і 
молочних продуктів – відповідно 53 і 54 % від потреби на одну особу. 

В 1990 р. всі показники тваринницької галузі в Україні і області 
знижувались у порівнянні з 1985 р. Поголів‘я худоби та птиці в Україні 
у відсотках в цей період становила: великої рогатої худоби (ВРХ) – 
92,4; корів – 94,6; свиней – 96,7; овець та кіз – 91,2; птиці – 97,4 [11-13]. 

Починаючи з 1990 р. всі види худоби в Україні і області 
зменшувались. В 2000 р. поголів‘я худоби становило відповідно у 
відсотках до 1990 р.: ВРХ – 38,3 і 36,5; корів – 59,2 і 52,3; свиней – 39,4 
і 33,6; овець та кіз – 22,3 і 27,9; птиці – 50,3 і 41,9. 

В 2010 р. поголів‘я становило у відсотках до 1990 р. відповідно: 
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ВРХ –18,3 і 15,2; корів – 31,4 і 24,2; свиней –40,9 і 26,0; овець і кіз – 
20,5 і 26,1; птиці – 82,8 і 65,5. 

Аналіз поголів‘я у тваринницькій галузі дозволяє констатувати, 
що наявність птиці у господарствах зменшувалось до 2000 р., а після 
цього періоду поголів‘я птиці почало збільшуватись і в 2015 р. в 
Україні воно становило 82,9 % до 1990 р. 

Останні види худоби постійно зменшувались із різною 
динамікою. 

Зменшення поголів‘я відбувається з декількох чинників. По-
перше в ході реформування сільськогосподарських підприємств, в 
дійсності відбулося або повна ліквідація великих тваринницьких 
комплексів, або їх розподілення на дрібні, що супроводжувалось 
різким скороченням поголів‘я худоби. 

Зміна поголів‘я на початку 90-х років проходило в соціально-
економічних умовах, які були пов‘язані з розпадом Радянського Союзу 
і початком становлення самостійної України. В цей період 
функціонували колгоспи і радгоспи, крупні тваринницькі комплекси, 
зменшились і деякі виробничі зв‘язки між міністерствами, окремими 
галузями, підприємствами, застосовувались існуючі на той час різні 
технології виробництва продукції тваринництва, заготівлі кормів, 
наявності необхідної кормозбиральної техніки. 

Більш інтенсивне зменшення поголів‘я худоби у другій половині 
90-х років можна пояснити тим, що в цей час тваринницька галузь, як і 
в цілому економіка України продовжували деградувати в Україні і в 
Харківській області в силу уже названих чинників. 

Також серед чинників зменшення поголів‘я худоби треба 
назвати відсутність мотивації у аграрників, наявність диспаритету цін 
на тваринницьку продукцію, індиферентне ставлення керівництва до 
цієї галузі, відсутність належної фінансової, технічної, матеріальної і 
організаційної допомоги з боку держави, а також переміщення молоді 
із сіл в міста, або за кордон, тобто відсутність робочої сили. 

До характеристик умов динаміки поголів‘я до 2000 р. слід 
добавити організаційно-економічну і технологічну дисципліни, які 
викликані процесом становлення самостійної держави і пов‘язаного з 
цим зникненням, удосконаленням і появою нових виробничих 
відносин. 

Повільне зменшення поголів‘я і деяка стабілізація його з 2000 до 
2010 р., на наш погляд,в першу чергу пояснюється виходом Указу 
Президента в 1999 р. і пов‘язаного з ним початком налагодження 
виробничих зв‘язків і виробництва тваринницької продукції як в 
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окремих господарствах, так і в цілому у тваринницькій галузі області і 
України. На жаль і в 2005 і в 2010 роках поставлені задачі щодо 
поголів‘я і заготівлі кормів не виконані. 

Щодо продуктивності худоби треба відмітити наступне. В 
Україні і області виробництво м‘яса і молока з 1990 р. зменшувалось. 
Так в 2000 р. у порівнянні з 1990 р. виробництво м‘яса і молока у 
відсотках становила в Україні відповідно 38,2 і 42,6. У Харківській 
області ці показники були відповідно 37,0 і 42,5 %. 

Виробництво м‘яса має в Україні в 2005 р. становило 36,6 % до 
1990 р. З цього року виробництво м‘яса позитивну динаміку і в  2015 р. 
становило 54,1 % до 1990 р. В області цей показник майже не 
змінився. 

Виробництво молока в Україні і області з 1990 р. до 2000 р. 
зменшилось відповідно до 51,6 % і 42,5 %. З цього часу практично не 
змінювалось і в 2014 р. становило відповідно 45,4 % і 41,4 % у 
порівнянні з 1990 р. 

Удій молока від однієї корови в Україні в середньому на рік 
становив у 1990 р. 2863 кг і постійно зростає. В 2015 р. цей показник 
становив 5500 кг. [14-16]. 

Відносно рівня рентабельності продукції тваринництва слід 
констатувати, що основні види продукції  у республіці і області були 
рентабельними тільки у 1990 р. Після цього року всі види продукції за 
винятком яєць були збитковими. Причому рівень збитковості по всіх 
видах продукції коливався в Україні від – 4,4 до 43,3 % у 2013 р., а по 
області – від 7,0 до – 55,2 % у 2013 р. 

На наш погляд збитковість продукції пояснюється 
диспаритетом цін на сільськогосподарські і промислові товари, 
реформуванням підприємств, що супроводжується зміною 
виробничих зв‘язків між структурами АПК і не достатком техніки і її 
не обґрунтованим підбором [17]. 

Для пояснення динаміки показників проаналізуємо витрату 
кормів за дослідний період. Витрата кормів на одну умовну голову 
великої рогатої худоби в центнерах кормових одиниць зменшилась з 
32,5 ц у 1990 р. до 29,6 ц у 2000 р. Починаючи з 2000 р цей показник 
збільшився до 32,3 ц у 2009 р. А в 2013 р. цей показник був 
зафіксований 30,9 ц. 

Загальна витрата кормів у тваринництві починаючи з 1990 р. 
(103,6 млн. т.) постійно в Україні зменшувалась і в 2013 р. становила 
34,6 млн. т. кормових одиниць. 

Збільшення заготівлі кормів перш за все пов‘язане з 
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покращенням забезпеченості технікою і зокрема кормозбиральною. 
Кормовиробництво – важлива галузь сільського господарства, 

науково-технічний рівень якої не тільки визначає стан тваринництва, 
але і суттєво впливає на ефективність рослинництва, збереження 
родючості ґрунтів і навколишнього середовища. 

Створення стійкої збалансованої кормової бази для 
сільськогосподарських тварин і птиці є однією з умов, яка забезпечує 
перехід кормо виробництва на промислову основу. 

Загалом кризові явища у тваринництві спричинені такими 
факторами: неврегульованість економічних відносин у 
народногосподарському комплексі, низький рівень господарювання, 
нехтування технологічними вимогами, науково обґрунтованими 
ресурсозберігаючими технологіями, відсутність об‘єктивного 
економічного аналізу виробничої діяльності, на основі якого 
приймаються ефективні управлінські  та технологічні рішення, не 
достатня селекційно-племінна робота та годівля тварин, відсутність 
коштів в необхідній кількості. 

В цих умовах, при гострому дефіциті власних джерел 
фінансування особливу увагу слід приділити залученню іноземного 
капіталу. 

Формування ринкових умов господарювання в аграрному 
секторі взагалі і в тваринницькій галузі зокрема за негативного впливу 
кризових явищ зумовлює потребу в пошуках можливостей зростання 
ефективності сільськогосподарського виробництва, в тому числі і в 
тваринництві. 

Висновки. Для досягнення стабілізації, а в подальшому і 
збільшення поголів‘я худоби необхідно здійснювати відновлення 
галузі на інвестиційно-інноваційній основі та забезпечення високого 
рівня інтенсивності виробництва. 

Збільшення виробництва продукції тваринницької галузі 
неможливо без додаткових фінансових вкладень. 

Отже іноземні інвестиції є важливим джерелом фінансування 
підприємств,передачі технологій та створення робочих місць, що 
активно сприяє економічному зростанню, підвищенню життєвого 
рівня. Тому створення сприятливих умов для залучення іноземного 
капіталу залишається важливою проблемою економічного розвитку. 

Таким чином, ефективний розвиток тваринництва може бути 
успішним на підставі інтенсивних методів організації і технології галузі 
на підставі зміцнення кормової бази, підвищення продуктивності 
праці, рентабельності і зміцненню економіки усієї галузі. 
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Анотація. 
Морозов В.І., Морозов І.В. Аналіз економічної ефективності 

тваринницької галузі і шляхи її покращення в реальних умовах. 
В статті зроблений аналіз стану тваринницької галузі в Україні і Харківській 

області, зокрема поголів’я худоби, її продуктивності і шляхи покращення галузі, 
споживання населенням основних видів продукції тваринництва і її рентабельності; 
виробництва і споживання кормів; споживання населенням основних видів продукції 
тваринництва. 

Метою статті є аналіз на підставі статистичних даних і реальних показників 
галузі в Україні і харківській області з наведенням причин становища галузі і шляхів її 
покращення. 

Методи досліджень заклечались в зборі початкових даних поголів’я худоби і птиці 
починаючи з 1985 р., аналіз і динаміки поголів’я, з’ясування причин цих змін, впливу 
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виробництва і споживання кормів, організаційне, матеріальне і фінансове забезпечення 
галузі в різні періоди досліджень. 

Отримані результати досліджень мають наукову новизну і практичну 
значущість і являються підставою для визначення шляхів покращення тваринницької 
галузі. 

Ключові слова: економічна ефективність, тваринництво, рентабельність. 
 

Аннотация. 
Морозов В.И., Морозов И.В. Анализ экономической 

эффективности животноводческой отрасли и пути ее улучшения в 
реальных условиях. 

В статье выложен анализ животноводческой отрасли в Украине и харьковской 
области, в частности  поголовья скота, производительности, пути улучшения отрасли и 
ее рентабельности; производство и потребление кормов; потребления населением 
продукции животноводства. 

Целью статьи является анализ на основании статистических данных и 
реальных показателей отрасли в Украине и харьковской области с наведением причин 
положения отрасли и путей ее улучшения. 

Методы исследований заключались в сборе исходных данных поголовья скота и 
птицы начиная с 1985 г., анализе динамики поголовья, установления причин этих 
изменений, влияния производства и употребления кормов, организационное, материальное 
и финансовое обеспечение отрасли в разные периоды исследований. 

Полученные результаты исследований представляют научную новизну и 
практическое значение и являются основанием для определения путей улучшения 
животноводческой отрасли. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, животноводство, 
рентабельность. 
 

Abstract. 
Morozov V., Morozov I. Analysis of the economic efficiency of 

livestock breeding and ways to improve it in real conditions. 
The article contains an analysis of livestock breeding in Ukraine and the Kharkov region, 

in particular livestock numbers, productivity, ways to improve detachments and their profitability; 
Production and consumption of feed; Consumption of livestock products by the population. 

The purpose of the article is to analyze on the basis of statistical data and real indicators 
of the industry in Ukraine and the Kharkov region with the identification of the causes of the 
situation of the industry and ways to improve it. 

Methods of research consisted of collecting initial data of livestock and poultry since 1985, 
analyzing the dynamics of the livestock, determining the causes of these changes, the impact of 
production and consumption of feed, organizational, material and financial support for the 
industry in different periods of research. 

The obtained research results are of scientific novelty and practical importance and are the 
basis for determining ways to improve the livestock sector. 

Key words: economic efficiency, farming profitability. 
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УДК 339.137.2 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

АЗІЗОВ О.Р., АСПІРАНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аграрне 
підприємство в ринкових умовах працює як на основі загальних 
законів ринкового господарства, так і на основі специфічних законів 
відтворення сільськогосподарського виробництва. Так, наприклад, 
промислове виробництво має більш високу органічну будову капіталу, 
що призводить до кращих умов як внутрігалузевого так і міжгалузевого 
переливу капіталу. Це призводить до вирівнювання норми прибутку, і 
таким чином діє загальний принцип ринкового господарства – на 
рівний капітал – рівний прибуток. Аграрні підприємства, діючи в 
ринкових умовах, мають справу зі специфічним засобом виробництва 
– земля, яка в ринкових умовах приймає форму товару. Це призводить 
до «фіксації» різних умов сільськогосподарського виробництва, в 
залежності від родючості тієї або іншої ділянки землі. Якщо кращі 
умови родючості земельних ділянок призводять до появи 
диференційної ренти І та ІІ, то приватна власність на землю 
призводить до появи абсолютної ренти. За таких умов забезпечення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств має свою специфіку. 
Ринкові механізми призводять до структурної перебудови аграрного 
сектору, об‘єднують у єдиний ланцюг виробництво, реалізацію та 
споживання сільськогосподарської продукції, забезпечують сферу 
послуг та ін. Але не завжди одними ринковими методами аграрні 
підприємства забезпечують свою конкурентну позицію на ринку. Так, 
провідні економічно розвинені держави світу проводять державну 
підтримку аграрного сектору у формі дотацій, різних бар‘єрів для 
імпортерів сільськогосподарської продукції та ін. 

Перехідний етап реформування економіки України, аграрного 
сектору зокрема, наклав на класичні особливості відтворення 
сільськогосподарського виробництва ряд інших. Без врахування 
загального світового досвіду та своїх історичних особливостей Україна 
не зможе забезпечити на достатньому рівні конкурентоспроможність 
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аграрних підприємств. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 

проблем забезпечення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств здійснюється в роботах таких вітчизняних та зарубіжних 
вчених, як Абдоков О.О., Бідзюра І.П., Губені Ю.Е., Данько Ю.І., 
Cаблук П.Т., Молдаван Л.В., Ільчук М.М., Іщенко Т.Д., Якуба К.І. та ін. 
Однак, незважаючи на значну кількість наукових статей, робіт, 
монографій з даної тематики, відсутні комплексні дослідження даної 
проблеми. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є дослідження 
основних механізмів забезпечення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств та визначення пріоритетних завдань розвитку аграрного 
сектору України з огляду на забезпечення конкурентоспроможності 
його продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Початок 
реформування аграрного сектору економіки України припав на 
момент розпаду СРСР, що спричинило ряд відмінностей від 
накопиченого на той час світового досвіду реформування сільського 
господарства. Процес реформування був розпочатий прийняттям 
нової редакції Земельного кодексу УРСР та постановою ВР УРСР про 
Земельну реформу від 18 грудня 1990 р. Розпад єдиного 
народногосподарського механізму колишнього СРСР та слабка 
підготовка економічної науки в Україні до ринкових процесів призвела 
до значного спаду сільськогосподарського виробництва. 
Реформування відносин власності на селі розтягнулось на ціле 
десятиліття, що звичайно негативно вплинуло на стан аграрних 
підприємств. Старі форми організаційно-економічної діяльності не 
відповідали новим господарським умовам. Фактично КСП за ринкових 
умов виростили не професіоналів-менеджерів сільського господарства, 
а спритних ділків по розкраданню суспільної власності. Реорганізація 
КСП, яка розпочалась наприкінці 1999 р., дала змогу реформувати 
відносини власності на селі та створити ринкові організаційно-правові 
структури сільського господарства. 

Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку і переходу до 
стадії економічного росту в сільському господарстві можуть досягатися 
лише при створенні повноцінного конкурентного середовища з 
урахуванням специфіки аграрних відносин (економічних, соціальних, 
правових і ін.). 

Аграрне виробництво має цілий ряд особливостей, що 
впливають на структуру цієї галузі і відносини між суб'єктами 
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виробництва. Самі значні з них: використання у виробництві, у виді 
основного фактора виробництва великих площ землі, велика 
залежність від погодних умов, розтягнутий виробничий цикл, 
використання у виробництві живих організмів та ін.  

У конкурентній боротьбі на цьому ринку змогли утриматися 
фермерські господарства. В інших галузях матеріального виробництва 
економія на масштабах виробництва привела до того, що там 
переважають досить великі підприємства. Основна причина цього 
полягає в тому, що там існує можливість ефективного контролю за 
технологічним процесом, деталізації конкретних операцій.  

Конкуренція в сільському господарстві в даний час не завжди 
представляє боротьбу за виживання на місцевих ринках. Основну 
погрозу внутрішнім сільськогосподарським виробникам часто 
представляють виробники інших країн, що працюють у кращих 
умовах і мають більш низьку собівартість продукції. З такою 
конкуренцією не просто боротися. Сільськогосподарські виробники 
не можуть вибирати в більшості випадків розташування свого 
господарства, на відміну від промислового виробництва, а виходить, 
частина з них завжди буде мати монополістичні переваги. Це ж 
визначає і зональну спеціалізацію сільськогосподарського 
виробництва, коли та чи інша продукція виробляється у визначеному 
місці. І чим більш розвинута інфраструктура виробництва, тим 
можливий більш високий рівень спеціалізації, котра посилює 
конкурентні переваги підприємств, що мають кращі умови. Але це і 
збільшує суспільний продукт, створений у сільському господарстві. 
Саме формування конкурентного середовища сприяє формуванню 
оптимальної структури виробництва в галузі. З іншої сторони, в 
аграрному виробництві більше, ніж в інших може бути розвинута 
локальна монополія, коли місцеві виробники беруть верх над 
виробниками більш високоякісної чи дешевої продукції з інших 
регіонів за рахунок економії на транспортних витратах. Значна 
частина сільськогосподарських продуктів характеризується тим, що 
витрати на їхнє транспортування і збереження досить великі. Це 
відноситься як до продуктів рослинництва, так і тваринництва.  

Тому, у результаті дії різних конкурентних сил у сільському 
господарстві на сьогоднішній день склалася порівняно дрібнотоварна 
структура виробництва. 

Саме дрібнотоварна структура сільськогосподарського 
виробництва обумовила зниження конкурентної боротьби між 
сільськогосподарськими товаровиробниками. На відміну від інших 
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галузей, поняття конкурента для сільськогосподарського підприємства 
більш абстрактне, у нього немає визначеного кола супротивників, на 
яких він орієнтується й основним мотивом служить бажання 
збільшити чи зберегти доход, а бажання перемогти конкурента, чи 
страх відстати від нього виражене в меншому ступені. Зовні це може 
виглядати як відсутність конкуренції. З розвитком ринкових відносин 
горизонтальна конкуренція між виробниками ослабнула. 

Аграрний сектор до деякої міри монополізує збут 
сільськогосподарської продукції. Але в зв'язку з загальними 
інтеграційними процесами, що йдуть на ринку, зараз найбільш гостра 
конкуренція йде між вертикально інтегрованими і кооперованими 
структурами, що поєднують всі етапи проходження товару. І 
сільгоспвиробники змушені брати участь у цій конкуренції, але вже у 
складі цих утворень. 

Тому особливістю конкуренції в сучасному аграрному 
виробництві є переважна конкуренція між територіально 
кооперованими структурами при деякім зниженні конкурентної 
боротьби між суб‘єктами конкуренції. 

Існує ще кілька обставин, що обумовлюють особливості 
конкуренції в аграрному секторі. Серед них виділяється проблема 
«цінових ножиців», що не дає можливості сільським виробникам часом 
навіть заповнити витрати на виробництво продукції. Висока 
продуктивність господарств, як і висока продуктивність праці 
заснована на застосуванні великої кількості сучасної техніки. Саме 
впровадження у виробництво такої техніки, як зернозбиральні й інші 
комбайни, потужні і багатофункціональні трактори і т.п., дозволило 
сільгоспвиробникам виконувати ті обсяги робіт, що вони роблять 
зараз. Разом з тим, сільськогосподарське виробництво, особливо 
рослинництво, має яскраво виражені пікові сезонні навантаження під 
час посіву і збирання культур. 

Оптимальний час посівних і збиральних робіт має обмежений 
проміжок, і тому виникає необхідність у масовому використанні 
високоефективної техніки в ці періоди. До того ж, через мінливість 
погодних умов, важко розрахувати графік використання цієї техніки, 
що обмежує можливість маневру нею. Тому кожне господарство 
змушене мати доволі великий парк техніки й устаткування, що не 
задіяне у виробництві велику частину року, наприклад, дорогий 
зернозбиральний комбайн може використовуватися лише на протязі 
одного - двох місяців у році, а фактично оптимальний час збирання 
ще менше. А раціональна система землекористування припускає 
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наявність сівозміни і виходить використання декількох систем 
сільськогосподарських машин. Таким чином, сучасне 
сільськогосподарське виробництво по фондоозброєності практично 
не уступає промисловому підприємству, а найчастіше і перевершує 
його. Але коефіцієнт використання цієї техніки набагато нижче. Крім 
того, частина продукції сільського господарства (приблизно 20% 
валового продукту) споживається у середині галузі, що знижує 
товарність виробництва. Розбіжність періодів збирання врожаю і 
використання продукції вимагає будівництва великого числа сховищ, 
які так само не задіяні протягом певного періоду часу. Це веде до росту 
постійних витрат. 

Крім цього, аграрний ринок знаходиться під впливом діяльності 
держави, великих монополістичних структур. Сільськогосподарські 
підприємства вже не мають того ступеня самостійності. Усе це робить 
сільськогосподарський ринок далеким від досконалості. Саме цим 
зумовлюється одночасна присутність на ринку дуже різних по 
продуктивності виробників, коли найбільш потужні з них не завжди 
можуть перемогти в конкурентній боротьбі. 

Дія факторів виробництва так само поки не сприяє розвитку 
ефективної конкуренції. По-перше, дія техніко-економічних факторів. 
Зараз в аграрному виробництві немає резерву фінансових і 
матеріально-технічних засобів. Слабко розвита виробнича 
інфраструктура галузі. Великий ступінь зносу (фізичного і 
морального) основних засобів виробництва, що знижується 
фондоозброєність галузі, деградація і вибуття з обороту великих площ 
сільськогосподарських угідь. По-друге, незавершеність правових 
аспектів діяльності. По-третє, недосконалість організаційно-
управлінських умов. Це недосконала структура сільськогосподарського 
виробництва, формування учасників конкурентної боротьби ще 
знаходиться в початковій стадії. Невідповідність форм і методів 
керування вимогам ринкового порядку, недостатнє використання в 
керуванні мотиваційних факторів. По-четверте, невідповідність 
соціально-психологічних факторів діяльності аграрного сектора 
ринковій економіці. Це і психологічна непідготовленість більшості 
селян до самостійної діяльності в умовах ринку, відсутність традицій 
ринкової етики поводження, навичок конкурентної боротьби в умовах 
ринку. Стратегічні цілі соціально економічного розвитку і переходу до 
стадії економічного росту в сільському господарстві можуть досягатися 
лише при створенні повноцінного конкурентного середовища з 
урахуванням специфіки самих аграрних відносин (економічних, 
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соціальних, правових і ін.), а так само особливостей перехідного 
періоду України, що обумовлюють особливий вид цих відносин. 

Магістральним напрямом підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності аграрних підприємств є перехід на шлях 
інтенсивного розвитку. У справі інтенсифікації виробництва 
найважливішими є заходи науково-технічного характеру, спрямовані 
на перехід від випуску окремих механізмів до комплексу машин, що 
уможливлять впровадження поточної технології. Важливе місце в 
системі заходів належить прогресивним індустріальним технологіям 
вирощування окремих культур. 

Розвиток сільськогосподарського виробництва повинен 
супроводжуватися зниженням затрат живої праці на виробництво 
одиниці продукції. Однак формування і функціонування аграрних 
відносин відбувається в умовах загострення проблеми трудових 
ресурсів, оскільки в містах та селищах сільськогосподарського 
призначення, особливо низових адміністративних районів, 
збільшується дефіцит робочої сили. 

Визначальною проблемою для України нині є відсутність чітких 
стратегічних та тактичних пріоритетів розвитку галузей АПК або їх 
декларативний характер. Проблема формування стратегії і тактики 
надто об‘ємна та дискусійна і наводить на думку, що вона не може 
обмежуватись лише науковим аналізом міжнародних стандартів та 
поглядів, а ще гірше – копіюванням неадаптованих механізмів. 

Слід зауважити що успішний розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності будь-якої країни без науково обґрунтованої соціально-
економічної політики, тобто стратегічних і тактичних дій держави, 
неможливий. Свідомий вибір механізму економічного регулювання з 
властивою йому структурою і динамізмом, внутрішні та зовнішні 
чинники якого стають могутньою рушійною силою процесу – 
важлива складова зовнішньоекономічної ситуації. Проблема ця 
багатопланова, така, що стосується з одного боку, як суб‘єктів 
господарювання, так і органів державної виконавчої влади, які 
виконують функції реалізації аграрної політики на місцях, а з другого 
– потребує нового підходу до створення, функціонування та 
вдосконалення різних форм господарювання. 

Висновки. Україна має неабиякий природний, промисловий, 
технологічний і науковий потенціал, однак детермінанти її 
конкурентних переваг ще недостатньо розвинені. Наслідком цього є 
низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних товарів, 
особливо сільськогосподарського виробництва. Місце України на 
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світовому ринку в майбутньому залежатиме насамперед від того, 
наскільки ефективно розв'язуватиметься найближчими роками 
питання підвищення конкурентоспроможності її економіки на основі 
інновацій. 

Лише концентрація національного капіталу 
сільськогосподарського призначення дозволить вирішити завдання 
модернізації сільськогосподарського виробництва, створити умови для 
розвитку високих технологій та структурної перебудови цієї галузі. 
Забезпечення в Україні економічного зростання сільського 
господарства інноваційного типу, яке на відміну від відновлювального 
господарського піднесення, що нині характерне для вітчизняної 
економіки, є стійким, вимагає узгодженого вирішення завдань 
формування технологічної, інституціональної та організаційної 
структур, здатних об'єднати всі необхідні компоненти у загальний 
відтворювальний контур становлення нового технологічного способу 
сільськогосподарського виробництва у вітчизняній економіці, 
створення відповідних передумов для модернізації останньої, 
підвищення її ефективності. 
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Анотація. 
Азізов О.Р. Теоретичні засади підвищення 

конкурентоспроможності аграрного підприємства. 
В статті проведене дослідження основних механізмів забезпечення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств та визначені пріоритетні завдання 
розвитку аграрного сектору України з огляду на забезпечення конкурентоспроможності 
його продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках. Виявлено, що у результаті дії 
різних конкурентних сил у сільському господарстві на сьогоднішній день склалася 
порівняно дрібнотоварна структура виробництва. Особливістю конкуренції в сучасному 
аграрному виробництві є переважна конкуренція між територіально кооперованими 
структурами при певному зниженні конкурентної боротьби між суб’єктами конкуренції. 
Встановлено, що лише концентрація національного капіталу сільськогосподарського 
призначення дозволить вирішити завдання модернізації сільськогосподарського 
виробництва, створити умови для розвитку високих технологій та структурної 
перебудови цієї галузі. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, аграрний сектор економіки, ринок, 
концентрація національного капіталу. 
 

Аннотация. 
Азизов А.Г. Теоретические основы повышения 

конкурентоспособности аграрного предприятия. 
В статье проведено исследование основных механизмов обеспечения 

конкурентоспособности аграрных предприятий и определены приоритетные задачи 
развития аграрного сектора Украины с учетом обеспечения конкурентоспособности его 
продукции на внутреннем и внешних рынках. Выявлено, что в результате воздействия 
различных конкурентных сил в сельском хозяйстве на сегодняшний день сложилась 
сравнительно мелкотоварная структура производства. Особенностью конкуренции в 
современном аграрном производстве является большая конкуренция между 
территориально кооперированными структурами при некотором снижении 
конкурентной борьбы между субъектами конкуренции. Установлено, что исключительно 
концентрация национального капитала сельскохозяйственного назначения позволит 
решить задачи модернизации сельскохозяйственного производства, создать условия для 
развития высоких технологий и структурной перестройки этой отрасли. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, аграрный сектор экономики, рынок, 
концентрация национального капитала. 
 

Abstract. 
Azizov A. Theoretical basis for improving the competitiveness of 

agricultural enterprises. 
In the article a study of the basic mechanisms of competitiveness of agricultural enterprises 

and set the priorities of development of agrarian sector of Ukraine with a view to ensuring the 
competitiveness of its products in domestic and foreign markets. It is revealed that the impact of the 
various competitive forces in agriculture today have a relatively rebury structure of production. 
Feature of competition in today's agricultural production is a lot of competition between 
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geographically cooper Owen structures with some reduction in competition between the subjects of 
the competition. Found that only the concentration of national capital agricultural purposes will 
allow to solve problems of modernization of agricultural production, create conditions for the 
development of high technology and restructuring of the industry. 

Key words: competitiveness, agrarian sector of economy, the market, the concentration 
of the national capital. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ, ЯК ОСОБЛИВИЙ 
ВИД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

АНТОЩЕНКОВА В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
БОГДАНОВИЧ О.А., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Становлення 
інноваційного маркетингу як теорії та наукової дисципліни в світі 
прийшлося тільки на останні десятиріччя, а в Україні, незважаючи на 
достатню теоретичну і методологічну основу, практичні рекомендації 
та наукові розробки не мають достатньої комплексності в 
дослідженнях. Динамічні глобалізаційні процеси в зовнішньому 
середовищі, жорстка конкуренція, циклічний розвиток соціально-
економічних процесів, вимагає наразі широкого впровадження 
елементів інноваційного маркетингу, як особливого виду інноваційної 
діяльності, що і обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія інновації 
почала активно розвиватися та досліджуватися на початку XX ст., а 
введення в науковий обіг нової економічної категорії «інновація» 
пов‘язують з видатним економістом-теоретиком, істориком 
економічної думки Йозефом Шумпетером [1]. Наразі інновації, як 
продукт науково-технічного прогресу, стали беззаперечною та 
невід‘ємною складовою економічного розвитку будь-якої країни. 
Інноваційному маркетингу, як особливому виду інноваційної 
діяльності присвячені роботи досить великої когорти, як зарубіжних, 
так і вітчизняних науковців, зокрема: М.А. Окландера, С.М. Ілляшенка, 
О.І. Яшкіної, І.Л. Литовченко, А.О. Губерник, Н.М. Андрєєвої, 
О.Л. Антоненко, З.О. Козар, О.П Старицької, Т.М. Старицького, 
M.O. Dwyer. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
сутності, визначення основних напрямків та завдань інноваційного 
маркетингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний 
маркетинг, як особливий, осучаснений вид інноваційної діяльності, 
незважаючи на значну ймовірність ризику є надійним джерелом 
швидкого отримання максимально можливого прибутку. Видатний 
теоретик Й. Шумпетер [1] ототожнював інновацію з економічним 
розвитком, а точніше вважав інновацію дієвим інструментом та 
беззаперечною складовою подолання економічної кризи. Дослідник 
ввів в економічну науку розмежування між економічним зростанням і 
економічним розвитком. За його визначенням економічне зростання – 
це збільшення виробництва і споживання одних і тих же товарів і 
послуг в часі. Економічний розвиток – це, перш за все, поява чогось 
нового, невідомого раніше, інакше кажучи, інновація.  

Й. Шумпетер виділив п‘ять типових змін в економічному 
розвитку на основі інновацій: 1) використання нової техніки, нових 
технологічних процесів або нового ринкового забезпечення 
виробництва (купівля-продаж); 2) впровадження продукції з новими 
властивостями; 3) використання нової сировини; 4) зміни в організації 
виробництва і його матеріально-технічного забезпечення; 5) поява 
нових ринків збуту. 

Інноваційний маркетинг, як нове поняття досить активно 
ввійшло до термінології економічних праць та наукових розробок і є 
скоріше необхідністю, викликаною реаліями мінливого сучасного 
ринку. Враховуючи «бурхливу» ринкову трансформацію економіки, 
основними критеріями економічного розвитку кожного окремого 
підприємства, галузі, району, регіону та і країни в цілому є інноваційні 
підходи спрямовані на оптимальне використання конкурентних 
переваг. 

Окландер М.А., Яшкіна О.І., Литовченко І.Л., констатують, що 
в розвинутих країнах маркетинг інновацій – важливий елемент 
інноваційної діяльності та складова успіху в будь-якому бізнесі, а на 
вітчизняних підприємствах часто йому приділяється мало уваги 
[2, с. 45]. 

Інноваційний маркетинг можна охарактеризувати, як особливий 
вид інноваційної діяльність, який направлений на втілення науково-
технологічних досягнень в новий чи покращений продукт введений 
на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що 
здатні якнайкраще задовольнити потреби споживачів (способами 
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кращими ніж конкуренти) та забезпечити максимізацію прибутку.  
В інноваційному бізнесі питання організації маркетингової 

діяльності мають принципове значення. Проте, у невеликих компаніях 
саме ці питання часто залишаються поза зоною уваги керівника, який 
основну увагу зосереджує на розробці нового продукту. У результаті 
багато проектів зазнають невдачі [3, с. 249]. 

Новація в сфері маркетингу, як обов‘язковий елемент 
інноваційного маркетингу, направлена в першу чергу на здобуття 
конкурентних переваг, досягнення певного ефекту. А це вносить 
обов‘язкові зміни і в товарну політику підприємства і в життєвий цикл 
інноваційного товару, який умовно можна розділити на певні етапи, 
що і формують основні завдання інноваційного маркетингу.  

На етапі пошуку нових ідей формується «портфель 
інноваційних ідей». Маркетингові дослідження надають необхідну 
інформацію для проведення аналізу визначення попиту і пропозиції 
на ринку і виявлення вільних ринкових ніш. Отримані матеріали є 
вихідними для розробки інноваційних ідей [4, с. 148]. На етапі 
розробки – визначається ідея новинки і представляються дослідні 
зразки. Далі проводиться випробування дослідних зразків на ринку, 
апробація, виявлення недоліків та їх усування. На етапі впровадження 
стоїть завдання поширення інформації про нововведення. Формується 
споживчий попит, визначається цінова політика, оптимізуються 
обсяги і схеми збуту. Ціноутворення залежить від багатьох обставин, 
таких як стратегія маркетингу, яку проводить підприємство, та яка, в 
свою чергу, обумовлюється або ціною попиту, або ціною пропозиції. 

Для мотивування створення інноваційного потенціалу та його 
ефективного використання потрібна стимулююча роль інноваційної 
політики як на підприємстві, так і в державі загалом, яка, своєю 
чергою, має бути орієнтованою на економічне зростання. Тому на 
державному рівні необхідно створити умови, які б сприяли економічно 
вигідному розвитку інновацій, що, своєю чергою, сприятиме 
забезпеченню розвитку всієї економіки і буде основою для 
підвищення рівня життя населення [5, с. 214]. 

Маркетинг, розробка нового продукту і його виробництво 
повинні йти назустріч один одному і розуміти, що їх головна спільна 
мета – це інноваційність, тобто створення нових продуктів як 
первинна складова, так і вторинна [6, с. 214]. 

На етапі зростання розширюються цільовий ринок, відбувається 
збільшення темпів зростання розвитку ринку [7]. На етапі спаду для 
зменшення понесених витрат при утриманні бажаних обсягів збуту 
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продукції необхідно без зволікання, своєчасно виводити 
неконкурентоспроможний товар з ринку і замінити його найбільш 
затребуваним нововведенням. 

В розвинених країнах використання маркетингу та 
запровадження служби маркетингу на підприємствах потребує значних 
витрат. По даним міжнародних маркетингових організацій, частка 
видатків на проведення маркетингових досліджень становить у 
середньому половину роздрібної (продажної) ціни багатьох товарів 
[8, с. 214]. 

Висновки. Сучасний стан ринку в Україні характеризується 
швидким зростаючим рівнем ризику, невизначеністю та 
розсистемленням, тому запровадження інноваційного маркетингу є 
першочерговим завданням забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства та посилення його ринкових позицій, поліпшення 
якісних показників господарської діяльності, підвищення рівня 
управління. Таким чином, інноваційний маркетинг потрібно 
розглядати, як особливий вид інноваційної діяльності та осучаснену 
концепцію класичного маркетингу, за якою підприємство повинно 
безперервно вдосконалювати свою продукцію, форми і методи їх 
просування і збуту саме на інноваційній (випереджувальній час) основі. 
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Сучасний стан ринку в Україні характеризується швидким зростаючим рівнем 
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ризику, невизначеністю та деструктуризацією, тому запровадження інноваційного 

маркетингу є першочерговим завданням забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства та посилення його ринкових позицій, поліпшення якісних показників 

господарської діяльності (економічний розвиток), підвищення рівня управління. Таким 

чином, інноваційний маркетинг потрібно розглядати, як особливий вид інноваційної 

діяльності та осучаснену концепцію класичного маркетингу, за якою підприємство повинно 

безперервно вдосконалювати свою продукцію, форми і методи їх просування і збуту саме 

на інноваційній (випереджувальній час) основі з метою якнайкращого задоволення потреб 

споживачів та забезпечення максимізацію прибутку. 

Ключові слова: інновації, інноваційний маркетинг, економічний розвиток.  

 

Аннотация. 

Антощенкова В.В., Богданович О.А. Инновационный маркетинг 
как особый вид инновационной деятельности. 

Современное состояние рынка в Украине характеризуется быстрым растущим 

уровнем риска, неопределенностью и деструктуризацией, поэтому введение инновационного 

маркетинга является первоочередной задачей обеспечения конкурентоспособности 

предприятия и усиления его рыночных позиций, улучшения качественных показателей 

хозяйственной деятельности (экономическое развитие), повышение уровня управления. 

Таким образом, инновационный маркетинг следует рассматривать как особый вид 

инновационной деятельности и современную концепцию классического маркетинга, по 

которой предприятие должно непрерывно совершенствовать свою продукцию, формы и 

методы их продвижения и сбыта именно на инновационной (опережающей время) основе, с 

целью наилучшего удовлетворения потребностей потребителей и обеспечение 

максимизации прибыли. 

Ключевые слова: инновации, инновационный маркетинг, экономическое 

развитие. 

 

Abstract. 

Antoshchenkova V.V., Bogdanovich O.A.. Innovative marketing as a 
special kind of innovation. 

The current state of the market in Ukraine is characterized by a rapid growing level of 

risk, uncertainty and destructuring, therefore the introduction of innovative marketing is a top 

priority task of ensuring the competitiveness of the enterprise and strengthening its market 

positions, improving the quality of economic activities (economic development), improving 

management. Thus, innovative marketing should be considered as a special kind of innovation 

activity and the modern concept of classical marketing, whereby an enterprise must continuously 

improve its products, forms and methods of their promotion and marketing on an innovative (time-

out) basis, in order to best meet the needs of consumers and maximizing profit. 

Key words: innovation, innovative marketing, economic development. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

 
АРТЕМЕНКО О.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Протягом 
останніх часів на ринку продукції рослинництва спостерігається 

справжній бум виробництва олійних культур. Все більше площ 
відводиться суб‘єктами підприємництва під посіви соняшнику, ріпаку, 
сої, кукурудзи. 

Але не ведеться комплексного вивчення питань ефективності 

вирощування олійних культур, переробки і використання одержаної з 
нього продукції. Не визначено перспектив виробництва та  переробки 
насіння олійних культур, відносин між підприємствами, які його 

вирощують і переробляють. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 

виробництва і переробки олійних культур в Україні займаються такі 
провідні вчені: М. Абрамик, М. Вірьовка, В. Войтов, В. Гайдаш, 

Г. Гелетуха, А. Гуржій, П. Гайдуцький, Т. Дудар, В. Дубровін, С. Заїка, 
Г. Калетнік, М. Калінчик, І. Масло, М. Климчук, М. Кобець, 
Г. Ковальчук, М. Коденська, В. Камінський, В. Марченко, М. Макар, 

В. Месель-Веселяк, А. Фаїзов, О. Шпичак та ін. В роботах науковців 
звертається увага на те що майже весь вирощений врожай надходить 
на продаж за межі держави, а не переробляється в регіоні, урожайність 
насіння ріпаку а в частини підприємств до 11 ц нижча, ніж у 

середньому по Україні. 
Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження  є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і перспективних 
напрямів підвищення економічної ефективності виробництва олійних 

культур в сільськогосподарських підприємствах Харківської області. 
Отже, пошук шляхів підвищення ефективності виробництва насіння 
олійних культур з залученням до цього процесу новітніх іноземних і 

вітчизняних розробок, визначення організаційно-економічних 
напрямів розвитку галузі в Харківській області визначили завдання 
нашого дослідження. 
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Вклад основного матеріалу дослідження. Структурні зміни в 
формах власності, формування ринкової системи господарювання 
тісно пов‘язана з виникненням самостійної ініціативної господарської 
діяльності суб‘єктів економічних відносин спрямованої на 
виробництво продукції з метою отримання прибутку. В результаті 
чого суб‘єкти підприємницької діяльності вимушені самі, без 
підтримки держави організовувати свою виробничу та економічну 
діяльність в ринковому економічному середовищі. 

Тому для практики господарювання, для керівників і відповідних 
спеціалістів (менеджерів) суб'єктів підприємницької чи інших видів 
діяльності важливим є детальне знання масштабів дії, форм контролю 
та використання найбільш істотних чинників ефективності на різних 
рівнях управління діяльністю трудових колективів.  

Розглядаючи теоретичні аспекти, зазначимо що економічний 
ефект відображає систему показників, що характеризують попередні 
(планові) та фактичні підсумки виробництва. Систему цих показників 
утворюють величина одержаного прибутку, обсяг чистої, товарної або 
реалізованої продукції, економія певних видів виробничих ресурсів 
або загальна економія від зниження собівартості продукції тощо. 

Система показників ефективності виробництва, що побудована 
з урахуванням зазначених принципів, має включати кілька груп: 
1) узагальнюючі показники ефективності виробництва (діяльності 
підприємства); 2) показники ефективності використання праці 
(персоналу); 3) показники ефективності використання виробничих 
основних і оборотних фондів; 4) показники ефективності 
використання фінансових ресурсів (оборотних коштів і капітальних 
вкладень). Класифікацію чинників підвищення ефективності 
(продуктивності) виробничо-економічних та інших систем діяльності 
доцільно здійснювати за трьома ознаками: 

1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення); 
2) напрямами розвитку та вдосконалення виробництва 
3) місцем реалізації в системі управління виробництвом. 

Групування чинників за першою ознакою робить можливим 
достатньо чітке визначення джерел підвищення ефективності: 
зростання продуктивності праці та зниження зарплатомісткості 
продукції (економія затрат живої праці), зниження фондомісткості та 
матеріаломісткості виробництва (економія затрат уречевленої праці), а 
також раціональне використання природних ресурсів (економія затрат 
суспільної праці). Активне використання зазначених шляхів 
підвищення ефективності діяльності вимагає забезпечення 



 58 

впровадження комплексу заходів, які за сутністю дають характеристику 
основним шляхам розвитку й удосконалення виробничої діяльності 
суб'єктів господарювання. 

Визначальними напрямами є: 
1) швидше впровадження науково-технічного та організаційного 

прогресу; 
2) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції 

(послуг); 
3) усебічний розвиток і вдосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності суб'єктів господарювання [5]. 
Розширене відтворення у сільському господарстві значною 

мірою залежить від стану розвитку галузі, яка в повній мірі забезпечує 
її знаряддям і предметами праці належної якості. Тому останнім часом 
зростає роль агропромислової інтеграції. При цьому велике значення 
має і сільське господарство для промисловості, адже 60 % виробленої 
сільськогосподарської продукції постачається як сировина для 
промислової переробки галузям легкої і харчової промисловості. В 
розвинутих країнах цей показник досягає 90 % [6]. 

Таким чином, у сільському господарстві існує вертикальна та 
горизонтальна інтеграція. Вертикальна інтеграція передбачає 
комплексне поєднання сільськогосподарського і промислового 
виробництва з метою отримання продукції із сировини сільського 
господарства та вилучення більшої економічної вигоди при взаємній 
матеріальній заінтересованості. При цьому учасники процесу несуть 
рівноправну відповідальність за кінцевий результат їхньої спільної 
діяльності. Така інтеграція передбачає виробництво 
сільськогосподарської сировини, подальше її зберігання, перевезення, 
переробку і збут готової продукції. 

Показником горизонтальної інтеграції виступає кооперування 
сільськогосподарських товаровиробників. Найбільшого поширення 
набули кооперативи з організації збуту та промислової переробки 
сільськогосподарської продукції. Правовою основою для розвитку 
сільськогосподарських кооперативів у країні стало прийняття Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» (від 10.07.2003 р.) [3], 
яким регулюються економічні, правові, соціальні та організаційні 
передумови діяльності. Горизонтальна інтеграція функціонує у 
виробництві зерна і породжує економічні зв'язки між виробничими 
підприємствами зерна та елітно-насіннєвими репродуктивними 
підприємствами. Крім цього, її можна використати приклад для 
встановлення організаційних зв'язків між науково-дослідними 
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установами і сільськогосподарськими підприємствами. Для 
ефективності подальшого розвитку доцільно впроваджувати в 
практику сучасні новітні технології, прогресивні досягнення НТП та 
передовий досвід зарубіжних країн у методиці залучення ефективних 
методів організації виробничого процесу. 

Висновки. Результати комплексного дослідження свідчать що  
поєднання промислового і сільськогосподарського виробництв 
забезпечує наявність синергічного ефекту, суть якого полягає в 
збільшенні економічного додаткового ефекту від інтегрованого 
виробництва та зменшенні витрат. Під час виробничого процесу 
значна частка продукції псується на етапі її реалізації, а інтегроване 
виробництво допомагає мінімізувати ці втрати шляхом своєчасної 
промислової її переробки без втрати зайвого часу [1]. 

В умовах динамічного росту вартості пально-мастильних 
матеріалів такий підхід допоможе скоротити затрати на перевезення 
товарної продукції до переробних підприємств. Впровадження 
утилізації побічних відходів аграрного сектору, що було неможливим 
при відокремленому виробництві без втрат, сприятиме подальшому 
збільшенню обсягів продукції. Зокрема, це стосується згодовування 
тваринам нестандартних кормів. 

При відокремленому від інтеграції виробництві додатковий 
ефект отримують саме переробні підприємства, оскільки кінцевий 
продукт завжди оцінюється вище за виробничу сировину і за рахунок 
купівельної спроможності споживачів має більшу окупність поточних 
затрат. Тому якщо поєднати два види виробництв цей додатковий 
ефект отримають сільськогосподарські товаровиробники. 
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Анотація. 
Артеменко О.О. Шляхи підвищення ефективності виробництва 

продукції рослинництва. 
У статті розглянуті основні шляхи підвищення ефективності виробництва 

продукції рослинництва суб’єктами підприємницької діяльності. Проведене дослідження  
визначальних напрямків удосконалення виробничої діяльності суб'єктів господарювання. 
Зазначено, що особливий вплив на ріст економічної ефективності виробництва продукції 
рослинництва має агропромислова інтеграція. 

Ключові слова: ефективність, ринок, олійні культури, сільське господарство. 
 

Аннотация. 
Артеменко А.А. Пути повышения эффективности производства 

продукции растениеводства. 
В статье рассмотрены основные пути повышения эффективности производства 

продукции растениеводства субъектами предпринимательской деятельности. Проведено 
исследование определяющих направлений усовершенствования производственной 
деятельности субъектов хозяйствования. Отмечено что особое влияние на рост 
экономической эффективности производства продукции растениеводства имеет 
агропромышленная интеграция. 

Ключевые слова: эффективность, рынок, масличные культуры, сельское 
хозяйство. 
 

Abstract. 
Artemenko О.О. Ways of increasing the efficiency of crop 

production. 
The article describes the main ways of increase of efficiency of crop production by business 

entities. A study of the determinants of directions of improvement of production activity of economic 
entities. Noted that special influence on the increase of economic efficiency of crop production is 
agro-industrial integration. 

Key words: efficiency, markets, oil crops, agriculture. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ В УКРАЇНІ 
 

БАБАН Т.О., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні умови 
здійснення господарської діяльності, а саме тип ринкової структури, 
інституційне забезпечення, економічна політика в Україні в більшій 
мірі спрямовані на забезпечення експортного потенціалу великих та 
корпоратизованих сільськогосподарських підприємств. При цьому 
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малі та середні сільськогосподарські товаровиробники майже не 
приймають участі в експортних операціях та, в цілому, не мають 
можливості розвивати свій експортний потенціал. Пошуки шляхів 
зміни такої ситуації повинні об‘єднати науковців та практиків, та, що 
дуже важливо, державні органи влади.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням 

різних аспектів питань розвитку експорту та позицій України на 
світовому ринку займались такі науковці як В. Бойко, В. Власов, 
С. Кваша, І. Кобута, П. Саблук, О. Шпичак та інші. Проте 
залишаються актуальними питання особливостей здійснення 

експортних операцій з зерном в Україні, участі сільськогосподарських 
підприємств в цьому процесі, ролі держави у встановленні ринкової 
рівноваги на ринку зерна. 

Формулювання цілей статті. Проаналізувати особливості 

експорту зерна ячменю українськими підприємствами, визначити 
місце сільськогосподарських товаровиробників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі аграрної 

земельної реформи, що продовжується і в теперішній час, відбулось 
роздержавлення та приватизація земель – на першому етапі, паювання 
сільськогосподарських угідь – на другому, та реструктуризація 
сільськогосподарських підприємств у нові організаційно-правові 

структури. На третьому етапі були створені підприємства різних 
організаційно-правових форм: приватні, акціонерні, кооперативи, 
фермерські господарства тощо. На цьому ж етапі починають 
формуватись корпоративні структури, що об‘єднують декілька 

господарюючих суб‘єктів на основі горизонтальної та вертикальної 
інтеграції. У процесі корпоратизації та приватизації створюються 
холдингові компанії. Створення таких компаній відбувається 

декількома шляхами: в наслідок переливання в аграрний комплекс 
капіталу колишніх державних промислових підприємств (ВАТ 
«Миронівський хлібопродукт»), становлення холдингів за рахунок 
зовнішніх джерел фінансування (СП «Нібулон»). Мета та доцільність 

створення агропромислових інтегрованих структур виходить з більш 
раціонального поєднання виробничої та фінансової складових з 
метою досягнення кращих економічних результатів за рахунок 
виробництва та доведення до кінцевого споживача 

конкурентоспроможної продукції. 
Дослідження показують, що з 1990 по 2013 роки  продаж зерна 

через посередницькі структури збільшився в 55 раз [1]. 
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Поступово агрохолдинги концентрують все більші і більші 

земельні площі, та за рахунок накопичених фінансових ресурсів 

починають формувати власну інфраструктуру аграрного ринку. Так, 

наприклад, за даними 2013, 2014 років деякі холдинги володіли 

зерновими елеваторами місткістю: Кернел –2,8 млн. тонн, Glenkor – 

1,9 млн. тонн, Нібулон – 1,5 млн. тонн, UkrLendFarming – 1 млн. тонн, 

Alfred Toepfer, Мрія – по 0,8 млн. тонн, Бунге – 0,7 млн. тонн та інші.. 

Деякі агрохолдинги володіють морськими терміналами річна 

потужність перевалки яких складає: Кернел, Нібулон, Бунге – по 

4 млн. тонн,  Glenkor та Alfred Toepfer – по 3 млн. тонн. 

Наразі в Україні функціонує більше 100 агрохолдингів 

загальний  земельний банк яких становить 6486 тис. га. 

За рахунок конкурентних переваг, які сформувались для 

агрохолдингів на протязі всього періоду їхнього існування формувався 

та розвивався їхній виробничий та експортний потенціал. Такими 

перевагами є: 

– надконцентрація земельних ресурсів в одних руках; 

– розвиток монопольного ринку оренди землі; 

– одержання дотацій та субсидій з державного бюджету; 

– кредитування міжнародними фінансовими організаціями, такими 

як ЄБРР та МФК; 

– монополізація інфраструктури аграрного ринку; 

– доступність до зарубіжних ринків; 

– монополізація ринку сільськогосподарської продукції. 

Проаналізувавши участь агрохолдингів в процесі виробництва 

продукції рослинництва та її експорту, можна зазначити, що в 

2013 році частка агрохолдингів у валовому виробництві продукції 

рослинництва склала 19,2 %, а інших сільськогосподарських 

підприємств 39,5 %. Стосовно експорту, ситуація інша – на 

агрохолдинги приходиться близько 90 % продукції рослинництва, 

інша частина експортована торговими компаніями; 

хлібоприймальними, переробними, сільськогосподарськими 

підприємствами та кооперативами. 

Не виключенням є і зерно ячменю, основними експортерами 

якого є агрохолдинги. Ще одним з важливих учасників експорту зерна 

ячменю є державний оператор – Державна продовольча зернова 

корпорація України. 

Дослідження показують, що за результатами 2011/12 МР 
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основними компаніями, що займались експортом українського 

ячменю були Хлібінвестбуд, на яку припадало 24,4% від сукупного 

експорту культури, на другому місці компанія Альфред Топфер – з 

часткою 13,8%, трете місце – Дрейфус з 10,8%, четверте – Кернел з 

10,4%, п‘яте – Іст Грейнс з 5,8%. 

В 2012/13 МР лідери експорту змінились. На першому місці 

опинилась компанія Рамбурс з часткою 27%, на другому – Агросервіс, 

яка експортувала 20% ячменю, на третьому місці Кернел з часткою 

18%, на четвертому місці Полігрейн Агро – 18%, на п‘ятому – 

Зерновий термінал АВС з 12%. 

Потрібно також зазначити, що якщо за результатами 

2011/12 МР на п‘ятірку основних експортерів ячменю припадало 

65,2%, то в 2012/13 МР – 95%. В 2013/14 МР ситуація змінилась – на 

п‘ять основних компаній-експортерів припадало 56% експорту зерна 

ячменю, в 14/15 – 53,8% (табл. 1). 

Такі дані можуть свідчити про високу концентрацію експорту, 

або ж навіть його монополізацію. 
 

Таблиця 1 
Основні компанії-експортери ячменю з України 

в 2013/14, 14/15 МР 
 

Компанії-експортери 
в 2013/14 МР 

Питома вага 
в загальному 
експорті, % 

Компанії-
експортери в 
2014/15 МР 

Питома вага в 
загальному 
експорті, % 

Луі Дрейфус Україна 18,3 ДПЗКУ 17,3 

Іст Грейнс 11,6 Луі Дрейфус Україна 11,2 

Нібулон 11,2 Нібулон 10,0 

Кернел 10,3 
Гленкор Грейн 
Україна 

7,8 

Бунге/Дніпро-
петровський МЕЗ 

4,6 Кернел 7,5 

Серна 4,6 Сантрейд 5,0 

А.С. Топфер 
Інтернешнл Україна 

4,5 
А.С. Топфер 
Інтернешнл Україна 

4,1 

ДПЗКУ 3,9 Каргілл 2,9 

Каргілл 3,7 СІС ГРУП 1,6 

Cereal Ukraine 2,5 Волтек-Агро 2000 1,4 

Інші 24,6 Інші 31,2 

Джерело: складено за даними АПК-інформ 
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Для визначення ступеню концентрації ринку зерна ячменю ми 

пропонуємо використати Індекс Херфіндаля-Хіршмана (Інн), за 

допомогою якого можна судити про наявність монополістичного 

положення зернотрейдерів. При його розрахунку використовуються 

дані про питому вагу підприємства в галузі, в нашому випадку в 

експорті зерна ячменю. 

Для розрахунку індексу Херфіндаля-Хіршмана використовується 

наступна формула: 
 

  
 

де  – частка продажу кожного з і-го підприємств галузі; 

n – загальна кількість підприємств, які реалізують максимальні 

обсяги продукції у загальній кількості реалізації продукції на даному 

ринку. 

Для розрахунку ми пропонуємо використовувати питому вагу 

десяти найбільш вагомих експортерів зерна ячменю. 

За результатами 2011/12 МР  дорівнює 0,1091, що говорить 

про нормальний рівень інтенсивності конкуренції та нормальну 

концентрацію ринку; в 2012/13 МР   дорівнює 0,1946, що свідчить 

про низьку інтенсивність конкуренції та про високу концентрацію 

ринку, або ж високий рівень монополізації. Але за результатами 

2013/14 МР  та 2014/15 МР  = 0,0697, що є 

свідченням нормального рівня інтенсивності конкуренції та 

нормальної концентрацію ринку. Тобто отримані дані свідчать про те, 

що внутрішній ринок ячменю характеризується постійними 

кон‘юнктурними змінами. На відміну від ринку пшениці, на якому 

лідирують одні й ті самі компанії-експортери, учасники ринку ячменю 

виходять на нього в залежності від вигідності ситуації. 

Участь в експорті зерна ячменю інших сільськогосподарських 

підприємств, як показують дані статистичної служби України, 

незначна. Так за даними 2013 року на долю сільськогосподарських 

товариств з обмеженою відповідальністю та приватних 

сільськогосподарських підприємств у загальному експорті 

приходилось 0,91%. В 2014 році збільшився перелік форм учасників. 

В експорті ячменю приймали участь сільськогосподарські товариства з 

обмеженою відповідальністю, приватні сільськогосподарські 
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підприємства, фермерські господарства а також сільськогосподарські 

виробничі кооперативи. Але питома вага зазначених суб‘єктів 

зменшилась до 0,52%. При чому і в 2013 і в 2014 роках регіонами які 

представляли дані підприємства були лише Вінницька та Одеська 

області, що в першому випадку пояснюється використанням 

залізничної інфраструктури, за допомогою якої зерно перевозиться до 

портів Одеси, в другому – наближеністю підприємств до портів. 

З боку держави були спроби зміни ситуацію на ринку зерна на 

користь сільськогосподарських товаровиробників. Так в 2014 р. був 

зареєстрований законопроект № 3882 «Про внесення змін в деякі 

законодавчі акти України (стосовно підтримки вітчизняного 

сільськогосподарського виробника)», метою якого було забезпечення 

безпосереднього та безперешкодного доступу українських виробників 

зернових культур до зовнішніх ринків Але не відбулося навіть 

затвердження цього законопроекту, не говорячи про його 

впровадження. 

Висновки. Стратегічна спрямованість подальшого розвитку 

сільськогосподарських підприємств повинна бути направлена на 

підвищення ефективності їхньої виробничої та збутової діяльності. 

Одним з дієвих інструментаріїв не лише розвитку виробництва 

сільськогосподарської продукції, а й формування та розвитку 

експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств, в тому 

числі виробників зерна ячменю, може стати заготівельно-збутова 

кооперація. Створення таких кооперативів зумовить наступні 

можливості для сільськогосподарських підприємств: зменшити 

виробничі витрати за рахунок виникнення позитивного ефекту 

масштабу; збільшити прибуток; розвиток маркетингової діяльності; за 

рахунок появи можливості покращити якість продукції, підвищити її 

конкурентоспроможність; збільшити питому вагу на внутрішньому 

ринку зерна; вихід на зовнішні ринки зерна. 
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Анотація. 

Бабан Т.О. Особливості експорту зерна ячменю в Україні. 

Стаття присвячена аналізу ситуації, що склалася на ринку зерна в Україні, 

оцінці рівня монополізації експорту зерна, зокрема ячменю, корпоратизованими 

агроформуваннями. На основі розрахунку індексу Херфіндаля-Хіршмана було визначено 

рівень концентрації ринку зерна ячменю. В результаті проведених розрахунків зроблено 

висновок, що основними експортерами зерна ячменю є агрохолдинги. В статті 

стверджується, що в умовах, що склались, підвищення ефективності як виробництва, так 

і збуту зерна ячменю сільськогосподарських підприємствами на внутрішньому та 

зовнішньому ринках можливе за умови їх кооперування, а саме створення заготівельно-

збутових кооперативів. 

Ключові слова: експорт, ринок зерна, агрохолдинги, кооперація. 

 

Аннотация. 

Бабан Т.А. Особенности экспорта зерна ячменя в Украине. 

Статья посвящена анализу ситуации, которая сложилась на рынке зерна ячменя 

в Украине, оценке уровня монополизации экспорта зерна, в частности ячменя, 

корпоратизированными агроформированиями. На основе расчета индекса 

Херфиндаля-Хиршмана был определен уровень концентрации рынка зерна ячменя. В 

результате проведенных расчетов сделан вывод, что основными  

ерна ячменя являются агрохолдинги. В статье утверждается, что в таких условиях, 

которые сложились, повышение эффективности как производства, так и сбыта зерна 

ячменя сельскохозяйственными предприятиями на внутреннем и внешнем рынках 

возможно при условии их кооперирования, а именно создания заготовительно-сбытовых 

кооперативов. 

Ключевые слова: экспорт, рынок зерна, агрохолдинги, кооперация. 

 

Abstract. 

Baban T.O. Features export of barley in Ukraine. 

The paper analyzes the situation on the grain market in Ukraine, assesses the level of 

monopolization of grain export channels, including barley, by agricultural farm corporations. Level 

of barley market concentration was defined based on the Herfindahl-Hirschman index 

calculations. The results of the calculations concluded that the main exporters of barley are 

agricultural holdings. The article states that under the current circumstances, increase of the 

productivity efficiency and sales of barley agricultural enterprises on the domestic and foreign 

markets are subject of cooperation, namely the establishment of harvesting and marketing 

cooperatives. 

Keywords: exports, grain market, agricultural holdings, cooperation. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ 
ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
БОГОМОЛОВА К.С., К.Е.Н, СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ОСТРОВЕРХ О.В., К.Е.Н, СТ. ВИКЛАДАЧ,  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На 
сьогоднішній день гостро постає питання забезпечення продовольчої 
безпеки та вирішення проблеми низької дохідності вітчизняних 
аграрних підприємств. Не дивлячись на те, що протягом останніх 
років, саме аграрний сектор забезпечує економічне зростання 
національної економіки, спостерігаємо соціально-економічну кризу 
сільського господарства [2]. 

Ключовим фактором подальшого ефективного розвитку 
агропромислового виробництва, на наш погляд, виступає 
сільськогосподарська кооперація. Саме кооперація в умовах 
глобалізації економіки, сприятиме забезпеченню рівного доступу всіх 
виробників до внутрішнього і зовнішніх ринків, розвитку сільських 
територій, збереженню й зміцненню людського капіталу села, 
відновленню авторитету сільськогосподарської праці. На думку 
Ю.Я. Лузана [1], її слід розглядати як засіб самоорганізації та 
саморозвитку, розбудови зрозумілих та ефективних партнерських 
відносин, як реальну можливість справедливо перерозподіляти доходи 
між учасниками на всіх етапах виробництва та реалізації продукції, де 
найбільш незахищеними залишаються сільгоспвиробники. 

Згідно світової практики, саме через сільськогосподарські 
кооперативи фермери реалізують значну частку виробленої 
сільськогосподарської продукції, уникаючи посередників, що дає їм 
змогу суттєво підвищувати конкурентоспроможність виробленої 
продукції, мати економічну захищеність. 

Очевидним є той факт, що без втручання держави через 
удосконалення нормативно-правової бази, удосконалення податкової 
політики, фінансування заходів підтримки сільськогосподарської 
кооперації, проведення просвітницької й організаційної роботи щодо 
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коопераційних переваг, у сільськогосподарської кооперації в Україні 
не має шансів посісти відповідного місця в державній аграрній 
політиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблематики державної підтримки сільськогосподарської кооперації 
та забезпечення її ефективного розвитку займалися такі науковці: 
В. Амбросов [2], В. Артеменко [3], С. Бабенко, Я. Гаєцька-Колотило, 
В. Гончаренко, Ф. Горбонос, В. Зіновчук, О. Крисальний, 
Ю. Макаренко [6], О. Могильний, О. Нечипоренко, Т. Ожелевська, 
І. Онопрієнко, А. Пантелеймоненко, та ін. 

Внесок в удосконалення правового регулювання питань 
взаємовідносин держави і кооперативів зробили В. Семчик, Н. Титова, 
В. Уркевич. О. Федорович, Ю. Шемшученко, та ін. 

Реалії сьогодення вказують на необхідність розвитку 
сільськогосподарської кооперації. Проте, на практиці підтримка з боку 
держави носить лише деклараційний характер, що призвело до 
згортання діяльності великої кількості сільськогосподарських 
кооперацій. 

Формулювання цілей статті. Головною метою і завданням 
дослідження є розкриття економічної сутності сільськогосподарської 
кооперації, аналіз державного регулювання розвитку 
сільськогосподарської кооперації в Україні, визначення проблемних 
питань та розробка системи заходів щодо їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток нових 
форм господарювання у сільському господарстві, адаптованих до 
сучасних ринкових умов, призводить до того що функції сфери 
переробки, обігу та і виробництва загалом вони не виконують 
самостійно а успішно реалізовують їх за допомогою об‘єднання у 
систему кооперації [6]. 

Сільськогосподарський кооператив згідно з Законом України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» [4] – юридична особа, 
утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками 
сільськогосподарської продукції, що добровільно об‘єдналися на 
основі членства для провадження спільної господарської та іншої 
діяльності, пов‘язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, 
збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва 
чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-
технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з 
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на 
засадах самоврядування. 
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При цьому розрізняючи сільськогосподарські виробничі й 
обслуговуючі кооперативи, а також цим законом прописані правові й 
економічні основи організації і діяльності кооперативів [4]. 

Багаторічний досвід розвинених країн переконливо довів, що 
висока ефективність функціонування аграрних підприємств може бути 
забезпечена на основі їх кооперування.  

Найбільших масштабів кооперація набула в США [11-12] , 
Канаді, Нідерландах, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції, в цих країнах 
фермери не лише є членами кооперативних об‘єднань але і входять до 
складу декількох таких утворень. 

В свою чергу, досвід функціонування сільськогосподарських 
кооперативів, у розвинених країнах, в залежності від особливостей 
соціально – економічних та природних умов, визначається низкою 
відповідних відмінностей [9].  

Половина продукції, виробленої аграрними підприємствами, що 
мають низький рівень конкурентоспроможності своєї продукції, 
використовується для власних потреб, формуючи при цьому основи 
не ринкового, а натурального господарства. Пояснюється це 
відсутністю достатніх фінансових ресурсів, проблемами технічного 
характеру і низьким рівнем менеджменту. 

Більшість дрібних аграрних підприємств зазнає значних 
труднощів при веденні власного бізнесу поодинці. Тому виключно 
кооперація дає змогу поєднати в собі дві базові передумова успішного 
ведення бізнесу в сільському господарстві, це перш за все приватна 
власність, яка надає свободу вибору та ефект масштабу виробництва, 
який дозволить користуватися економічними перевагами на ринку [5]. 
Дрібний виробник без участі у коопераційному об‘єднання взагалі 
вийти на ринок не може, адже буди витіснений з нього конкурентами 
– великотоварними виробниками. При цьому споживач бажає 
витрачати свої кошти на більш дешеві і якісніші товари. 

Сільськогосподарська кооперація повинна містити в собі не 
лише економічну складову, але й будуватися на основі системи 
територіально – галузевої організації поділу праці. Схема організації 
кооперативів у сільському господарстві будується на основі 
високорозвиненого поділу праці між ними (по горизонталі) і 
ступінчатого розподілу кооперативів по ступені підпорядкованості (по 
вертикалі) [7-8]. 

Аграрні підприємства, які мають за мету досягти такого рівня 
конкурентоспроможності, який би дозволив би їм триматися 
ефективно існувати протягом тривалого періоду розглядають 
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кооперацію є гарант одержання високого прибутку в ринкових умовах. 
На сьогоднішній день проблема конкурентоспроможності аграрних 
підприємств стає нагальною для сучасності, адже світова криза 
загострила важку ситуацію в конкурентній боротьбі серед цих 
останніх. 

Основним шляхом розвитку кооперативного сектору України в 

ринкових умовах є формування моделі ефективної системи управління 

аграрними підприємствами учасниками коопераційного процесу.  

В цілому становлення кооперативів усіх видів і форм вимагає 

розробки науково обґрунтованої системи взаємин учасників 

кооперації. Це стосується, і механізму розподілу прибутку і 

маркетингової служби і питань менеджменту та державного 

регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації [9-10]. 

Висновки. Узагальнюючи викладене, необхідно відмітити, що 

подальший розвиток кооперації не можливий без усунення таких 

перешкод як відсутність достатньої державної підтримки, диспаритет 

цін на сільськогосподарську продукцію, недостатня розвиненість 

виробничої та соціальної інфраструктури, низький рівень 

конкурентоспроможності більшості аграрних підприємств і слабка їх 

інтеграція в загальну систему АПВ. У той же час розвиток аграрного 

сектору неможливо без кооперування, що є однією з умов підвищення 

конкурентоспроможності продукції, що виробляється, як виробником 

так і в країни в цілому. 
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Анотація. 
Богомолова К.С., Островерх О.В. Сільськогосподарська 

кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності 
аграрних підприємств. 

В статті йдеться про економічну сутності сільськогосподарської кооперації, 
визначення проблемних питань та розробка системи заходів щодо їх вирішення, аналіз 
державного регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. 

Ключові слова: ефективність виробництва, кооперація, 
конкурентоспроможність, інтеграція. 
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аграрных предприятий. 

В статье идет речь об экономической сущности сельскохозяйственной кооперации, 
определение проблемных вопросов и разработка системы мер по их решению, анализ 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 
БУТЕНКО Т.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, СИРИЙ В.М., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Автоматизація 

моніторингу економічної безпеки підприємств є актуальною 
проблемою, особливо у малому і середньому бізнесі, де 
альтернативою корпоративним інформаційним системам є локальні 
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системи для розв'язання окремих економічних завдань. В плані 
економічної безпеки аграрний сектор має свою специфіку і вимагає 
відповідних функціональних систем показників і критеріїв загроз. 

Не менш актуальною є проблема застосування економічних 
інформаційних систем у підготовці фахівців, де зазвичай обмежуються 
оглядами і застосуванням демоверсій. Для пересічних користувачів 
глобальні інформаційні системи приховують функціональні і 
технологічні аспекти оцінки економічної безпеки, не дозволяють 
модифікувати та адаптувати їх до специфіки виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблем економічної безпеки підприємств присвячені роботи [1-12]. 
Автори визначають проблематику управління економічною безпекою 
як в цілому, так і за її складовими. Значна увага приділяється 
обґрунтуванню сутності економічної безпеки, пропонуються методи її 
дослідження та моделі застосування. Зазначено, що теоретична база 
недостатньо систематизована та структурована. Відсутнє 
загальноприйняте визначення поняття економічної безпеки, єдина 
система класифікації загроз. 

Автори [5-9] вказують на доцільність комплексного підходу до 
оцінки економічної безпеки на основі інтегральних показників. У 
роботі [10] задля безпеки бізнесу рекомендують створити систему 
спеціальних облікових рахунків. Автори [11] пропонують локальну 
систему для моніторингу економічної безпеки на базі офісних 
електронних таблиць. 

У роботах [8, 12] визначені ключові фактори, що загрожують 
економічній безпеці в аграрному секторі: диспаритет цін з 
промисловими товарами, низька конкурентоспроможність на 
внутрішніх і зовнішніх ринках, міграція сільського населення до міста. 
Зазначено, що економічну безпеку аграрного сектору обов‘язково слід 
розглядати як складову продовольчої безпеки держави. 

Формулювання цілей статті. Робота має на меті 
вдосконалення функціональної моделі економічної безпеки аграрних 
підприємств і застосування в процесі підготовки фахівців імітаційної 
інформаційної системи її моніторингу з активним залученням слухачів 
до процесу розробки, апробації та аналізу отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Безпека може бути 
визначена таким сталим станом економічної системи, коли вплив 
зовнішніх та внутрішніх загроз є мінімальним. Підвищення рівня 
економічної безпеки зменшує кількість факторів впливу і підвищує 
надійність прогнозування поведінки системи. 
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Базою для розробки функціональних систем економічної 
безпеки можуть бути комплексні підходи, які викладені в [8, 9]. В 
аграрній галузі функціональними складовими економічної безпеки, 
здебільшого, пропонують політико-правову, кадрову, фінансову, 
інвестиційну, технологічну та екологічну. На наш погляд, до моделі 
повинна обов‘язково долучатись інформаційна складова, яка пов‘язана 
з політикою інформаційної безпеки підприємства. Критерії такої 
безпеки можуть бути визначені співвідношенням витрат на 
забезпечення інформаційної безпеки і величини збитків, що можуть 
бути нанесені внаслідок загроз. Для оцінки ризиків інформаційної 
безпеки можна скористатися методами, які рекомендовані в [1]. 

Для поглибленого вивчення функціональних систем 
економічної безпеки аграрних підприємств та автоматизації їх 
моніторингу нами пропонується впровадження в процес підготовки 
фахівців імітаційної інформаційної системи на базі офісного 
програмного забезпечення. 

Вона передбачає відкриту розподілену архітектуру з типом 
«файл-сервер», де база даних перебуває на файловім сервері, а СУБД і 
клієнтські додатки – на робочих станціях. 

Серверна частина системи містить основні економічні 
показники підприємства. Клієнтські СУБД визначають комплексні 
показники, відповідний рівень економічної безпеки шляхом їх 
порівняння з пороговими значеннями та візуалізацію результату. 
Серверна база даних і клієнтські СУБД створюються у форматі 
офісних електронних таблиць. 

На етапі проектування інформаційної системи слухачі 
визначають структуру реляційної бази даних. Вхідні економічні 
показники розподіляються по групах (виробничі, фінансові, соціальні 
тощо) на окремих аркушах книги або в окремих файлах. 
Відпрацьовується робота з первинними економічними документами 
(звітами, паспортами) та з інформаційними технологіями підготовки 
даних у середовищі офісних редакторів. 

Для обробки даних на робочих станціях створюються клієнтські 
СУБД, у яких встановлюється мережевий зв'язок із серверними 
файлами баз даних. У клієнтських файлах слухачі розроблюють 
алгоритми для визначення комплексних показників та рівня 
економічної безпеки підприємства (стабільний, передкризовий, 
кризовий, критичний). Автоматична візуалізація результату може бути 
здійснена інструментами перевірки даних або умовного форматування. 
В цій частині відпрацьовуються ефективні технології обробки даних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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засобами електронних таблиць. Окремою вправою може бути 
створення користувальницького інтерфейсу клієнтської СУБД 
убудованими засобами розробника. 

Для аналізу отриманих результатів, вироблення якісного 
управлінського рішення та підготовки звітів інформаційна система 
може залучати такі клієнтські додатки, як офісні редактори документів і 
браузери. Їх запуск і завантаження відповідних файлів здійснюється за 
допомогою гіперпосилань із клієнтської СУБД. Таким чином 
інформаційна система може застосовувати елементи аграрного 
консалтингу, економіко-математичного моделювання, роботи з 
шаблонами ділових документів. 

Слід зазначити, що відкрита архітектура дозволяє опрацьовувати 
навчальні інформаційні системи будь-якої складності, створювати нові 
модулі та залучати вже існуючі, працювати як з алгоритмом системи 
так і з даними будь-якого її елемента. 

Нами розпочата апробація запропонованої імітаційної 
інформаційної системи у процесі викладання дисциплін з 
інформаційних технологій. 

Висновки. Оцінка економічної безпеки в аграрному секторі 
потребує урахування його специфіки і побудови відповідних 
функціональних систем, критеріїв і показників. До моделей повинна 
обов‘язково долучатись інформаційна складова, яка пов‘язана з 
політикою інформаційної безпеки підприємства. 

Підготовка фахівців в частині економічної безпеки, окрім 
теоретичних знань, вимагає опанування інформаційними 
технологіями обробки даних. Запропоноване в роботі застосування 
навчальних інформаційних систем дозволяє імітувати виробничу 
задачу моніторингу економічної безпеки аграрних підприємств. Це 
допомагає слухачам засвоїти ефективні технологічні прийоми роботи 
з економічною інформацією, випробувати себе в умінні її аналізувати і 
приймати якісні управлінські рішення. 
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Анотація. 
Бутенко Т.А., Сирий В.М. Інформаційна система моніторингу 

економічної безпеки в аграрному секторі. 
Мета роботи полягає у застосуванні в навчальному процесі імітаційної 

інформаційної системи моніторингу економічної безпеки підприємств аграрного сектору. 
Визначена структура функціональних систем безпеки та інформаційні технології для 
обробки даних. Запропонована відкрита розподілена архітектура інформаційної системи 
типу "файл-сервер". Обговорюються навчальні й методичні аспекти розв’язання задачі на 
етапах проектування, створення, апробації системи та аналізу отриманих результатів. 
Показана практична значущість і перспективи застосування таких систем для 
підготовки фахівців аграрного сектору. 

Ключові слова: економічна безпека, аграрний сектор, інформаційні технології, 
інформаційна система, аграрний консалтинг, навчальний процес. 
 

Аннотация. 
Бутенко Т.А., Сырый В.Н. Информационная система 

мониторинга экономической безопасности в аграрном секторе. 
Цель работы состоит в применении в учебном процессе имитационной 

информационной системы мониторинга экономической безопасности предприятий 
аграрного сектора. Определена структура функциональных систем безопасности и 
информационные технологии для обработки данных. Предложена открытая 
распределенная архитектура информационной системы типа "файл-сервер". 
Обсуждаются учебные и методические аспекты решения задачи на этапах 
проектирования, создания, апробации системы и анализа полученных результатов. 
Показана практическая значимость и перспективы применения таких систем для 
подготовки специалистов аграрного сектора. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, аграрный сектор, 
информационные технологии, информационная система, аграрный консалтинг, учебный 
процесс. 
 

Abstract. 
Butenko T.A, Syry V.N. Information system for monitoring economic 

security in the agricultural sector. 
The aim of the work is to apply in the educational process an imitative information 

system for monitoring the economic security of enterprises in the agricultural sector. The structure of 
functional safety systems and information technologies for data processing is defined. An open 
distributed architecture of a file-server type information system is proposed. The training and 
methodological aspects of solving the problem are discussed at the design, development, approbation 
and analysis stages of the results obtained. The practical significance and prospects of using such 
systems for training specialists in the agricultural sector are shown. 

Key words: economic security, agrarian sector, information technologies, information 
system, agrarian consulting, educational process. 
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УДК 338.24.330 
 

ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 
ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК 
 

АРТЕМЕНКО О.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На 
сьогоднішній день підприємницька діяльність впевнено ввійшла в усі 
галузі сільського господарства. Ринкової економіки відродила в Україні 
активний розвиток підприємництва та вимагає від підприємців нової 
психології, освоєння нових професій, нових підходів до людей, до їх 
діяльності і найголовніше – нових знань. Виробництво 
конкурентоздатної  продукції на сучасних підприємствах  вимагає від  
підприємців  високої компетенції та кваліфікації  під час здійснення 
підприємницької діяльності. Глибоке знання ринкових відносин та 
основних законів ринкової економіки, зокрема організації 
підприємницької діяльності потрібні всім – і тим хто має власний 
бізнес, і тим, хто наймається на роботу, і тим, хто продає, і тим, хто 
купує. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблеми функціонування підприємницької діяльності в 
підприємствах АПК  присвячено багато наукових праць як 
вітчизняних так і зарубіжних науковців. Серед них: Л.Г. Агафонова, 
В.Г. Андрійчук, Г.О Андрусенко, З.С. Варналій, В.П. Галушко, 
О.Д. Гудзинський, З.М. Захарчишин, О.О. Красноруцький, 
Г.Є. Мазнев, Г.М. Підлісецький, Л.І. Шваб, О.В. Шкільов, 
А.Д. Черняховський. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає в 
розробці та обґрунтуванні теоретичних, методичних та організаційних 
засад що до забезпечення та оцінки економічної стійкості 
функціонування підприємницької діяльності в підприємствах АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
безпосередньої організації підприємницької діяльності  в сільському 
господарстві потрібні знання з багатьох дисциплін. В першу чергу 
йдеться  про економічну теорію, менеджмент та маркетинг, які є 
підґрунтям для створення та функціонування власного бізнесу в цілому 
та знання спеціальних галузевих наук зокрема. 
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Трансформація і розвиток ринкової економіки активізували  
структурні перетворення в галузях рослинництва та тваринництва, а 
також в переробній галузі яка, передусім, викликала зміни в  
організаційно-правових формах власності, структурах підприємств, їх 

розмірах та асортименті виробленої продукції, який формується з 
безпосереднім визначенням попиту та пропозиції. 

Підприємець повинен володіти головними знаннями з 

економічної теорії, які полягають у з'ясуванні закономірностей, 
причин і факторів, що визначають ринкову ціну товару, переходу 
індивідуальних витрат виробництва в суспільну ринкову ціну. 

Знання з маркетингу дасть змогу визначити таку систему 

організації роботи фірми, коли рішення про обсяги виробництва 
приймаються на основі спеціального визначення потреб споживачів, 
їх прогнозу та управління. Виробник товарів або продукції, послуг від 
пасивної функції виробництва і пропозиції товарів переходить до 

активної поліфункції формування попиту поряд із виробництвом 
товарів [1]. 

Ключову роль у формуванні підприємства відіграє рівень 

підготовки кадрів: вивчення  передових методів підприємництва, 
створення мережі консультативних центрів. Велике значення має 
створення правового поля. Це, насамперед, наявність законів, які 
регулюють підприємницьку діяльність, створюють найбільш 

сприятливі умови для розвитку підприємництва, спрощена процедура 
відкриття та реєстрації підприємства, захист підприємця від 
державного бюрократизму, вдосконалення податкового законодавства, 

розвиток співпраці із зарубіжними країнами. Менеджмент-це 
сукупність принципів, методів і заходів управління виробництвом з 
метою підвищення ефективності виробництва та збільшення 
прибутку [2]. 

У сучасних економічних дослідженнях виділяють такі елементи 
підприємницького середовища: економічний стан; політична ситуація; 
правові, соціально-культурні, технологічні, географічні, 
інституціональні, організаційно-технічні. Останніми роками вчені-

економісти, характеризуючи особливості ситуації в Україні, все 
частіше вдаються до таких визначень, як «нестабільна економіка» або 
«економічна криза». Крім кризового забарвлення, специфіка 

економічної ситуації в Україні має широкий спектр ознак моделі 
національного господарювання. Серед них історико-економічні 
традиції, національно-культурні навички праці і підприємництва, 
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демографічні особливості господарювання в його ретроспективі та 
інші фактори, врахування котрих обов'язкове як при теоретичному 
обґрунтуванні національної концепції підприємництва, так і в 
практиці  економічного розвитку України [3]. 

Немало українських учених розглядають підприємництво - як 
перш за все організацію економічної діяльності, а потім уже 
одержання прибутку. У ст. 42 Господарського кодексу України 

підприємництво визначається як самостійна, ініціативна, 
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 
здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою 
досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку. Якщо порівняти визначення підприємницької діяльності, 
котре подане у Господарському кодексі України, з визначенням у 
Законі України «Про підприємництво», то незмінним залишилось 
виділення таких рис підприємницької діяльності, як самостійність, 

ініціативність, систематичність і наявність власного ризику в процесі 
здійснення господарської діяльності [4]. 

Підприємницька діяльність  неможлива без залучення 

інвестицій для розвитку власної справи, вона вимагає детальної 
розробки штатного розкладу, розрахунку необхідної кількості 
матеріально-технічних та енергетичних ресурсів, дослідження ринків 
збуту, визначення конкурентоспроможності продукції,та 

обґрунтування оптимальної стратегії розвитку підприємства. Для 
успішного розвитку підприємницької діяльності в умовах ринку 
підприємці найчастіше стикаються з проблемою-брак коштів.  

Становлення цивілізованого підприємництва в нашій державі 
можливе тільки за умови ліквідації впливу всіх негативних чинників і 
причин, що їх породжують. 

До основних причин можна віднести: недостатню теоретичну 

базу; відсутність дієвих механізмів реалізації державної політики, 
спрямованої на підтримку підприємництва; високий податковий тиск; 
обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів; 
недосконалість системи підготовки і перепідготовки кадрів для 

підприємницької  діяльності; стихійні, невпорядковані дії підприємців 
внаслідок інформаційної ізоляції. 

Підприємницька діяльність за своєю природою є дуже 

вразливою в умовах нестабільності і різних коливань ринкової 
кон'юнктури. Саме тому підприємництво вимагає формування 
специфічного середовища, яке б сприяло його динамічному розвитку. 
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Підприємницьке середовище інтегрує в собі суспільно-економічну 
ситуацію, що охоплює ступінь економічної свободи, наявність 
підприємницького інституту, домінування економічних зв'язків 
ринкового типу, діапазон можливостей для формування і 

використання капіталу (фінансових ресурсів) [2]. 
Із метою забезпечення зайнятості населення та економічної 

стабільності в східноєвропейських країнах велика роль відведена 

середньому і малому підприємництву. Результати досліджень, 
проведені українськими вченими, свідчать, що наша держава відстає 
від економічно розвинених країн світу у частці внеску малих 
підприємств у ВВП країни таблиця 1. 

 
Таблиця 1 

Міжнародна характеристика підприємств 
малого і середнього підприємництва 

 

Країна 
Кількість діючих 

малих підприємств, 
тис. одиниць 

Кількість малих 
підприємств на 

1000 чол. 

Частка малих 
підприємств у 

ВВП, % 

Великобританія 2740 46 50-53 

Німеччина 3306 40 54-57 

Італія 3920 68 57-60 

Франція 1890 35 55-62 

США 19700 68 50-52 

Японія 6516 51 52-55 

Росія 3845 26 11-12 

Україна 846 17 7-9 

 
Кожна країна має свої географічні, економічні, демографічні, 

соціально-політичні умови які впливають на особливість розвитку 
підприємництва: 

– географічні – Україна має різноманітний і потужний природно-
ресурсний потенціал і сприятливе географічне положення, багата 
мінеральними, земельними та рекреаційними ресурсами; 

– економічні – це пропозиція товарів і попит на певні види товарів, 
обсяги грошових коштів, які покупці можуть витратити на покупки, 
надлишок або брак робочих місць, робочої сили. На економічну 
обстановку впливає також обсяг позикових коштів, до яких 
звертаються підприємці при фінансуванні своїх ділових операцій і які 
надають їм кредитні установи; 
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– демографічні – наявність економічно активного населення, 
трудових ресурсів, його статевовікових груп, народжуваність, 
смертність і т. д.; 

– соціальні – пенсійне забезпечення, компенсації, допомоги при 
народженні дитини й ін. Істотну роль відіграють моральні та релігійні 
норми, які залежать від соціально-культурного середовища. Це має 
прямий вплив на попит. Соціальні умови впливають на ставлення 
окремої людини до роботи, що в свою чергу впливає на результати 
праці [5]. 

В малому бізнесі України зайнято понад 5 млн. чоловік, які 
виробляють 9 % продукції від всього внутрішнього валового продукту. 

Головними своїми проблемами підприємці називають 
недосконалу законодавчу базу, хабарництво та недосконалу існуючу 
систему оподаткування. 

Без державної  підтримки малого і середнього підприємництва, 
що здійснюють державні органи управління, які мають спеціальні 
служби, органи регіонального та місцевого управління й державної 
адміністрації підприємницька діяльність не зможе ефективно 
функціонувати. Через високі податки, низьку державну підтримку  
близько 12,5 % підприємницьких структур малого бізнесу в Україні 
тільки за 2016-2017 роки зупинили своє існування.  

Спеціальним органом державної підтримки підприємництва в 
Україні є Державний комітет сприяння малим підприємствам і 
підприємництву. 

Висновки. Ефективне управління бізнесом можливе при умові 
виконання основних функцій менеджменту-планування, що є одним з 
елементів успішного ведення бізнесу. Під час планування 
визначаються завдання та мета діяльності, шляхи вирішення завдань та 
заходів які необхідно здійснювати а також шляхи ресурсного 
забезпечення. В умовах ринкової економіки підприємницькі структури 
в АПК повинні аналізувати  стан ринкового середовища та вміти 
своєчасно перебудувати своє виробництво згідно вимогам, вчасно 
передбачати зміну попиту та пропозиції на ринку. Гнучка система 
планування виробництва за декількома варіантами зможе захистити 
підприємця від впливу можливих  негативних зовнішніх та внутрішніх 
факторів та допоможе проаналізувати імовірні шляхи виходу із 
кризового становища  з найменшими втратами. 

Без підтримки державою малого та середнього бізнесу його 
діяльність неможлива. 
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Abstract. 

Artemenko O.O. Objective conditions of formation and conditions of 
business functioning at the enterprises of agro industrial complex. 

The article considers objective prerequisites for the formation and conditions of business 

functioning in Ukraine, which in accordance with article 42 of HC Ukraine since February 

1991, is part of creative and risky social activities and in foreign countries with market economies 

is the most prestigious. Businesses, especially small and medium-sized businesses, up to the present 

time, face severe unpleasant business conditions. 
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УДК 33:338 
 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

ВИГАНЯЙЛО С.М., АСПІРАНТ, 
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Планова 

діяльність підприємств на сучасному етапі полягає у складенні плану та 
у динамічному аналізі діяльності підприємства, всіх його показників, 
аналізі зовнішніх чинників, які можуть негативно впливати на 
діяльність підприємства та у забезпеченні економічної стійкості 
підприємства. Виникає нагальна необхідність організовувати 
здійснення планової політики підприємства таким чином, щоб 
задовольнити об‘єктивні вимоги зростаючих обсягів реалізації 
продукції, ускладнення господарських зв‘язків, динамічно мінливі 
умови зовнішнього середовища. Тому дослідження планової 
діяльності підприємств є актуальним завданням: на основі її оцінки 
визначаються основні напрямки фінансово-економічної політики 
підприємства. А від того, наскільки якісним є управління плануванням 
залежить ефективність виконання стратегічних і тактичних рішень 
щодо його функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
дослідження теоретичних і практичних основ планування діяльності 
підприємств ставало предметом дослідження багатьох науковців, серед 
них: Ю. Губені, Е. Зінь, Л. Зрібняк, В. Іванова, М. Ільчук, Г. Тарасюк, 
М. Турченюк, Л. Швайка, А. Шваб. Слід зазначити, що існуючий 
механізм здійснення планової діяльності аграрних підприємств не є 
достатньо дієвим, часто він характеризується безсистемністю, 
непрозорістю, проблемною прогнозованістю, високим рівнем 
залежності від зовнішніх обставин та обмеженістю фінансових 
можливостей. Управління в підприємствах часто не має стратегічної 
спрямованості та комплексно-системного характеру. Така ситуація 
потребує розроблення і впровадження в практику нових дієвих 
організаційних інструментів аграрних підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
сутності поняття «планування» та обґрунтування необхідності його 
здійснення на аграрних підприємствах. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в 
Україні склалася ситуація, коли відсутність системи планування 
спричиняє негативний вплив на діяльність аграрних підприємств. У 
кінцевому рахунку, це призводить до поступового зниження якості 
управління господарською діяльністю підприємств. Вирішити цю 
проблему можливо завдяки впровадженню на аграрних підприємствах 
системи планування, яке дозволить оптимізувати виробництво 
продукції та покращить діяльність підприємств. В економічній 
літературі є багато підходів щодо визначення поняття «планування», 
котрі різняться за своєю суттю, деякі з них наведемо у табл. 1. 

Така разюча відмінність різних авторів до підходів щодо 
визначення поняття «планування» пояснюється використанням на 
різних підприємствах різних типів планів та організаційних процесів 
здійснення планування. Але майже всі автори наголошують, що 
діяльність планування незмінно ґрунтується на зборі та аналізі 
існуючої інформації та використанні цих знань у подальшому 
управлінні підприємством. 

Щоб задовольнити всі вимоги до складання плану пропонуємо 
складання системи планування, що дозволить автоматизувати 
технологічний процес розробки планових рішень та сприятиме 
інтеграції планової діяльності. 

На планування покладено багато функцій у площині минулого 
(аналіз), нинішнього (технології) та майбутнього (передбачення): 
розуміння закономірностей функціонування різних господарських 
систем, обробці інформації, встановленню цілей та прийняття 
управлінських рішень, пов‘язаних із майбутніми подіями. 

Проблема планування особливо актуальна сьогодні, коли 
підприємства самостійно здійснюють весь комплекс планової роботи. 
Відкрита система підприємств зумовлює необхідність створення 
системи планування і управління підприємством, здатної швидко і 
ефективно реагувати на ринкові потреби. 

Кожне підприємство, починаючи свою діяльність, зобов'язане 
чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових і 
інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також вміти 
точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у 
процесі своєї роботи. У ринковій економіці підприємці не можуть 
домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно 
планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати 
інформацію як про стан цільових ринків, стан діяльності їх 
конкурентів, так і про власні перспективи і можливості. 
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Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «планування» 

в науковій літературі 
 

Дефініція Автор 

Планування – найперша функція управління, вона передує 
іншим управлінським функціям і визначає їх сутність. 
Планування залежить від ефективного аналізу зовнішнього 
середовища, об'єктивного оцінювання власних позицій, 
потребує спільних зусиль та участі всіх складових організацій. 
Також ця функція передбачає вибір мети, розробку шляху її 
досягнення та просування ним. 

Н.В. Дикань, 
І.І. Борисенко [1] 

Планування – процес формування цілей, визначення 
пріоритетів, засобів і методів їх досягнення на основі знань про 
закономірності функціонування різних господарських систем і 
обліку можливих змін умов господарювання. 

Й.М. Петрович, 
Л.М. Прокопишин-
Рашкевич [2] 

Планування – це процес визначення цілей підприємства, які 
воно передбачає досягти за певний період, а також способів 
досягнення поставлених цілей. Строк планування охоплює 
постановку організаційних цілей, розробку загальної стратегії 
досягнення таких цілей і розвиток загальної ієрархії планів 
інтегрування та координації діяльності. 

І.В. Ковальчук [3]  

Планування можна розглядати у широкому розумінні слова як 
прийняття на основі систематичної підготовки управлінських 
рішень, пов‘язаних із майбутніми подіями. Йдеться про 
систематичне поставлення цілей і підготовку необхідних для 
їхнього здійснення заходів. Планування, таким чином, охоплює 
процес складання і прийняття планів. 

М.А. Бєлов,  
Н.М. Євдокимова,  
В.Є. Москалюк [4] 

Планування – це процес визначення цілей і завдань підприємства 
на певну перспективу та вибір оптимального шляху їх 
досягнення й ресурсного забезпечення. 

О.Ю. Древаль [5] 

Планування діяльності підприємства полягає в обробці 
інформації з обґрунтування майбутніх дій та оптимальних 
способів досягнення намічених цілей. 

В.В. Коршунов [6] 

Планування  – це специфічна діяльність по встановленню цілей, 
яка здійснюється на основі ринкових досліджень та аналізу 
внутрішніх можливостей, змістом якої є: а) розробка планів і 
програм; б) визначення показників; в) встановлення 
взаємозв‘язаних завдань підрозділів; г) обґрунтування ресурсів, 
необхідних для забезпечення інтеграції функціонування всіх 
служб і підрозділів організації в процесі її діяльності. 

Н.Г. Грядунова, 
О.В. Пахлова., 
І.В. Тісагдіо,  
А.В. Семенькова [7] 

Планування – це складний методично-організаційний процес, за 
якого відбуваються безперервний пошук, оброблення й 
систематизація інформації та її перетворення в знання про 
зовнішнє середовище та власні можливості підприємства в 
контексті його нинішнього функціонування та майбутнього 
розвитку. 

Л.П. Батенко,  
М.А. Бєлов, 
Н.М. Євдокимова [8] 

Джерело: узагальнено автором [1, c.28], [2, c.], [3, c. ], [4, c.21], [5, c.8], [6, c.315], [7, c.7], [8, c.25] 
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При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові 
положення, які застосовуються практично в усіх сферах комерційної 
діяльності і для різних підприємств, необхідні для того, щоб вчасно 
підготуватися, обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим 
зменшити ризики у досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і 
тактики виробничо-господарської діяльності підприємства є 
найважливішим завданням для будь-якого бізнесу. 

Суть планування проявляється в конкретизації цілей розвитку 
всього підприємства та кожного підрозділу окремо на певний період; 
визначенні господарських завдань, засобів їх досягнення, термінів та 
послідовності реалізації; виявлення матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів, які необхідні для вирішення поставлених 
завдань. 

У процесі планування вирішується багато завдань, основними 
серед яких є повне і ефективне використання всіх ресурсів організації; 
комплексне, якісне і швидке вирішення різноманітних завдань 
управління; завчасне визначення місця та причин відхилень значень 
характеристик об‘єкта від заданих. Практично вся система 
господарського управління і регулювання виробництва базується на 
методах планування. Завершення одного етапу роботи є початком 
наступного етапу. Пов‘язати всі етапи без допомоги планування 
неможливо [11]. 

Процес планування дозволяє уявити весь комплекс майбутніх 
операцій підприємницької діяльності і запобігти небажаних 
результатів. Особливо важливе планування в комерційній діяльності, 
де потрібні як передбачення на довгострокову перспективу, так і 
ґрунтовні попередні дослідження, що передують плануванню. При 
виході на ринок підприємець повинен реально уявляти можливі 
результати своєї діяльності, критично оцінювати свої можливості, 
правильно розділити цілі за часом, навчитися ефективно 
використовувати ресурси, оволодіти сучасними інструментами 
підприємництва. Адже прибуток може бути одержаним не відразу, а 
витрати будуть із самого початку. 

Система планування, згідно з теорією систем, може розглядатися 
із двох точок зору. Якщо елементами системи вважаються суб'єкти 
планування (керівники і розробники планів) та процеси обробки 
інформації, то система планування виступає як цілеорієнтована 
множинна сукупність суб'єктів планування або цілеорієнтована 
множинна сукупність процесів планування, між якими існують 
специфічні взаємозв'язки. 
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Якщо елементами системи розглядати результати планування, 
тобто інформацію, що міститься у планах, то система планування 
інтерпретується як цілеорієнтована множинна сукупність планів, між 
якими існують специфічні взаємозв'язки. 

У процесі планування при складанні планів передбачається 
наступні етапи робіт: 

1. Визначення цілей планування. Вони стають вирішальними 
факторами при виборі форми і методів планування. 

2. Аналіз проблеми. На цьому етапі визначається вихідна ситуація 
на момент складання плану і формується кінцева ситуація. 

3. Пошук альтернатив. На цьому етапі серед можливих шляхів 
вирішення проблемної ситуації вибирається найкращий, та 
розробляються необхідні дії. 

4. Прогнозування. На цьому етапі формується уява про розвиток 
ситуації, яка планується. 

5. Оцінка. На цьому етапі проводяться оптимальні розрахунки для 
вибору найкращої альтернативи. 

6. Прийняття планового рішення. Вибирається і оформляється 
єдине планове рішення [12]. 

Допоміжними засобами, що забезпечують процес планування, є 
засоби, які дозволяють автоматизувати технологічний процес 
розробки планових рішень. Сюди входить технічне, інформаційне, 
програмне, організаційне і лінгвістичне забезпечення. Комплексний 
підхід до використання цих засобів дозволяє сформувати 
автоматизовану систему планових розрахунків (АСПР). 

Складання системи планування повинне відповідати таким 
основним принципам, як: точність, гнучкість, цілеспрямованість, 
єдність і повнота, інтегрованість у часі за змістом. 

Кожна з підсистем системи планування діє, виходячи з стратегії 
підприємства в цілому, при цьому окремий план є частиною плану 
більш високого підрозділу та підприємства в цілому, а сукупність 
планів – не просто набір документів, а узгоджена та взаємопов‘язана 
система планування. Такий підхід дає можливість інтеграції планової 
діяльності. 

Планування господарської діяльності базується на таких 
принципах: цільова направленість, системність, безперервність, 
збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність 
об'єкта та предмета планування. Проте найважливішим принципом 
планування все таки залишається вибір та обґрунтування результатів 
діяльності підприємства. Чітко та виважено визначені цілі є вихідним 
пунктом планування [13]. 
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Результатом планування є план або система планів. При 
плануванні діяльності підприємства самостійно розробляють загальні 
плани, цільові, довгострокові, середньострокові та короткострокові 
(поточні) плани. 

На нашу думку, одним із найважливіших важелів поточного 
управління виробництвом є оперативне планування, так як воно 
виступає засобом виконання довго-, середньо- та короткострокових 
планів. Оперативне планування являється важливим важелем 
повсякденного управління виробничою діяльністю підприємства. 

Висновки. Таким чином, можемо відзначити, що ринкові 
механізми регулювання економіки не відкидають ідею планування. 
Скоріше за все, навпаки, в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури, 
обумовленої динамізмом зовнішнього середовища, в якому 
функціонують підприємства, місце і значення планування зростає. 
Будь-яке господарське рішення, яке приймається за умов ризику, 
вимагає ретельного обґрунтування, прогнозування як майбутнього 
результату, так і умов його реалізації, що можна здійснити лише з 
допомогою засобів і методів планування. 
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Анотація. 
Виганяйло С.М. Передумови розвитку системи економічного 

планування у підприємствах агропромислового виробництва. 
На основі дослідження планової діяльності підприємств визначаються основні 

напрямки економічної політики підприємства. Досліджено та узагальнено сутність 
поняття «планування». Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку економічного 
планування у аграрних підприємствах. Розроблено пропозиції щодо здійснення 
внутрішнього планування діяльності підприємства. Запропоновано створення системи 
планування і управління підприємством, здатної швидко і ефективно реагувати на 
ринкові потреби. Для забезпечення процесу планування пропонуються засоби 
автоматизації технологічного процесу розробки планових рішень.  Комплексне 
використання технічних, інформаційних, організаційних засобів дозволяє сформувати 
автоматизовану систему планових розрахунків. 

Ключові слова: планування, система планування, процес планування.  
 

Аннотация. 
Виганяйло С.М. Предпосылки развития системы 

экономического планирования в предприятиях агропромышленного 
производства. 

На основе исследования плановой деятельности предприятий определяются 
основные направления экономической политики предприятия. Исследовано и обобщено 
сущность понятия «планирование». Обоснована необходимость дальнейшего развития 
экономического планирования в аграрных предприятиях. Разработаны предложения по 
осуществлению внутреннего планирования деятельности предприятия. Предложено 
создание системы планирования и управления предприятием, способной быстро и 
эффективно реагировать на рыночные потребности. Для обеспечения процесса 
планирования предлагаются средства автоматизации технологического процесса 
разработки плановых решений. Комплексное использование технических, 
информационных, организационных средств позволяет сформировать 
автоматизированную систему плановых расчетов. 

Ключевые слова: планирование, система планирования, процесс 
планирования. 
 

Abstract. 
Vyhaniailo S.M. preconditions for the development of the system of 

economic planning in the business of agricultural production. 
Based on the research of enterprises planning defines the main directions of economic policy 

of the company.. Studied and summarized the essence of the concept of "planning." The necessity of 
further development of economic planning in agricultural enterprises. The proposals for the 
implementation of the internal planning of the company. A creation of system planning and 
management, able to quickly and efficiently respond to market needs. To ensure the planning 
process proposed automation of the process of development planning decisions. Integrated use of 
technical, informational, organizational tools allows you to create an automated system scheduled 
payments. 

Keywords: planning, system planning, process planning. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

ВИШНІВСЬКА Б.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Все більшого 
розповсюдження набуває проблема забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах 
господарювання, оскільки здатність підприємства працювати у 
високодинамічному конкурентному середовищі з позитивною 
динамікою є результатом ефективної системи управління 
забезпеченням конкурентоспроможності підприємства. В сучасних 
умовах господарювання забезпечення та підтримка 
конкурентоспроможного рівня підприємства усе частіше починає 
залежати від впровадження в діяльність інноваційного продукту або 
певних технологій. 

Тому для успішного розвитку організації необхідно дослідити 
інноваційний процес у розрізі конкурентоздатності та проаналізувати 
усі його переваги та недоліки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час 
питання підвищення конкурентоздатності продукції, а також впливу на 
неї інноваційної діяльності перебуває у центрі уваги наукових і 
практичних працівників, йому присвячена значна кількість наукових 
досліджень і робіт вітчизняних та закордонних вчених, таких як 
О.Д. Витвицька, С.А. Володін, О.І. Дацій, С.М. Ілляшенко, М. Портер, 
Ю.І. Продіус, П.Т. Саблук, В.А. Скрипниченко, О.А. Стрелець та ін. 
Однак на сьогоднішній день вплив інноваційної діяльності на 
підвищення конкурентоздатності підприємств потребує більш повного 
дослідження. 

Формування цілей статті. Досягнення поставленої мети 
вимагає вирішення наступних завдань дослідження: 

– проаналізувати вплив інноваційної діяльності на 
конкурентоздатність підприємства; 

– здійснити аналіз показників інноваційної діяльності на прикладі 
ТДВ «Коростенський КХП»; 
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– визначити перспективи інноваційного розвитку для 
ТДВ «Коростенський КХП» та здійснити їх економічне обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В основі 
інноваційного процесу лежить створення, упровадження і поширення 

інновацій, необхідними властивостями яких є науково-технічна 
новизна, практичне їх застосування і комерційна реалізованість з 
метою задоволення нових суспільних потреб. Звичайно, світ 

нововведень не обмежується тільки технікою і технологіями. 
Удосконалення, зміни систем управління та організації процесів 
виробництва теж здійснюються через уведення інновацій. Нові 
організаційні структури, методи розробки управлінських рішень, 

форми стимулювання розробляються науковцями-спеціалістами, 
освоюються і впроваджуються так само, як і нові прилади, 
технологічні лінії чи обладнання. На думку багатьох вчених, 
«нововведення – це процес, тобто перехід певної системи з одного 

стану в інший». Інноваційний процес має чітку орієнтацію на 
кінцевий результат прикладного характеру, який забезпечує певний 
технічний і соціально-економічний ефект [4, 7]. 

Ефективність інноваційного процесу визначається лише після 
впровадження інновації, коли з'ясовується, у якій мірі вона задовольняє 
потреби ринку. Важливе значення при цьому має інструмент 
моделювання. Модель інноваційного процесу дає змогу виділити в 

інноваційній діяльності окремі складові, відкриваючи тим самим 
можливість наскрізного планування інновації за стадіями, з 
урахуванням кон'юнктурних змін. [1-3]. 

Аналіз стану інноваційної діяльності ТДВ «Коростенський 
комбінат хлібопродуктів» засвідчує існування певних чинників, що 
значною мірою впливають на інноваційний розвиток організації. 
Чинники, що впливають на інтенсивність інноваційного процесу на 

мікрорівні, доцільно, на наш погляд, згрупувати таким чином: 
матеріально-технічні; фінансові; організаційно-управлінські; 
соціально-психологічні; інформаційні; ринкові. 

Групування цих чинників за ознакою сфери їх виникнення дає 

можливість більш глибоко дослідити їх сутність та способи уникнення 
чи послаблення їх впливу на інноваційну діяльність підприємства [5-8]. 

Для оцінки рівня інноваційної діяльності ТДВ «Коростенський 

комбінат хлібопродуктів» найдоцільнішим є визначення цілого ряду 
коефіцієнтів. 
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Таблиця 
Характеристика інноваційної діяльності 

ТДВ «Коростенський комбінат хлібопродуктів» 
 

Показник Алгоритм розрахунку 
Роки 

2013 2014 2015 

Коефіцієнт інноваційної 
діяльності 

з

н

н
В

В
К 

 

0,01 0,03 0,08 

Коефіцієнт оновлення 
послуг 

тов

н

прон
Q

Q
К ..

 

0,06 0,22 0,48 

Питома вага 
конкурентоздатних 
послуг/ товарів, % 

%100. 



тов

склтов
ксп

Q

QQ
П

 

24 30 70 

Коефіцієнт оновлення 
технології 

..

..

..

тпзаг

тпн

тпон
N

N
К 

 

0,02 0,2 0,4 

Коефіцієнт використання 
власних інноваційних 
пропозицій влзал

влв

рвл
N

N
К

.

.

.. 

 

0,01 0,12 0,5 

 

Таким чином, зважаючи на показники витрат на інноваційну 
діяльність досліджуваного нами підприємства можемо прослідити 
позитивну тенденцію, наприклад, в 2015 р. складало 8 % від загальних 
витрат, що все ж в  конкурентних умовах свідчить про існування 
проблем інноваційного розвитку. 

Важливим показником, що характеризує ефективність 
інноваційної діяльності організації, є питома вага конкурентоздатних 
послуг, даний показник може перебувати в межах від 0 до 100 %. Якщо 
він близький до нуля, то це свідчення того, що послуги  не 
конкурентоздатні. Рівень конкурентоздатності послуг зростає в міру 
наближення до 100 відсотків. Розрахунки показали, що на 2015 р 
послуги організації достатньо конкурентоздатні, на відміну від 
попередніх років. 

Слід відзначити також важливість створення мотиваційного 
механізму впровадження нововведень у ТДВ «Коростенський комбінат 
хлібопродуктів». Серйозною сучасною проблемою управління 
інноваціями в організації залишається відсутність сучасних концепцій 
стимулювання творчої активності працівників. Недооцінка творчих 
можливостей співробітників призводить до втрати можливостей 
вдосконалити процес роботи, скоротити витрати, впровадити нові 
послуги. 
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Аналізуючи коефіцієнт використання власних розробок, можна 
констатувати факт, що рівень власного наукового забезпечення 
інноваційної діяльності в організації невисокий. Головну увагу 
керівники повинні при цьому звертати на якнайшвидшу активізацію 
творчої, ініціативної роботи в організації, що може забезпечити 
високий рівень даного коефіцієнта. 
 

 

  
 

Рис. Динаміка показників інноваційної діяльності підприємства 
*Джерело: розраховано автором за даними річної звітності підприємства 

 

Серед значних проблем інноваційного розвитку, слід також 
відзначити відсутність системи стимулювання інноваційної активності 
у ТДВ «Коростенський комбінат хлібопродуктів», що зумовлено 
частково фінансовими труднощами та проблемами управлінського 
характеру. По-перше, це авторитарний стиль управління вищого 
керівництва, по-друге, відсутність продуманої моделі управління 
інноваційними ідеями та пропозиціями в організації. 

Серед інших чинників впливу на інноваційну діяльність 
необхідно акцентувати увагу на рівні централізації управління. У ТДВ 
«Коростенський комбінат хлібопродуктів» використовуються 
переважно централізовані інновації, оскільки рішення про 
впровадження приймає вище керівництво підприємства. 
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Для ТДВ «Коростенський комбінат хлібопродуктів» позитивний 
ефект може дати також розроблення системи усунення опору 
інноваціям через реформування інноваційної організаційної культури 
та створення заохочувальної системи управління інноваційними 
ідеями та пропозиціями. 

Недоліки нинішнього інноваційного управління  пов‘язані з 
слабкою організацією системи збирання, обробки та аналізу 
інформації. Особливо шкодить формуванню конкурентних переваг та 
сприяє зниженню ефективності управління нововведеннями брак 
маркетингової інформації.  

Висновки. Таким чином, аналіз сучасного стану інноваційної 
діяльності відділення ТДВ «Коростенський КХП» дає можливість 
констатувати, що з точки зору внутрішнього середовища ускладнено в 
основному такими причинами як нестача фінансових ресурсів для 
комплексного проведення інноваційної діяльності та відсутністю 
системи управління нововведеннями. 

Досягти позитивних результатів в інноваційній діяльності 
видається можливим лише через здійснення організаційно-
управлінських інновацій. Адже саме вони можуть забезпечити 
відповідний тип організації, який сприятиме поширенню інновацій 
через створення більш ефективних форм спеціалізації, кооперування, 
концентрації, диверсифікації надання послуг, методів організації та 
стимулювання праці, що дають можливість отримувати конкурентні 
переваги в розробці та збуті послуг. Саме організаційні інновації 
виступають ключовою ланкою доведення інноваційних пропозицій 
до впровадження, отримання певних переваг на ринку, що спрямовані 
на зростання економічного ефекту. Тому основні зусилля щодо 
активізації інноваційних процесів сьогодні слід спрямувати на їх 
організаційно-управлінський розвиток, насамперед, на створення 
ефективних організаційних структур, які здатні забезпечити 
комплексне використання інноваційних можливостей організації. 
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Анотація. 
Вишнівська Б.В. Інноваційна діяльність як чинник підвищення 

конкурентоздатності підприємства. 
Стаття присвячена дослідженню і узагальненню теоретичних і методологічних 

основ формування системи підвищення конкурентоздатності за рахунок інноваційної 
діяльності, аналізу існуючих підходів до управління інноваційною діяльністю у ТДВ 
«Коростенський КХП» та розробці шляхів підвищення ефективності інноваційної 
діяльності і конкурентоздатності, обґрунтування ефективності впровадження 
інноваційних технологій на підприємстві, на основі отриманих результатів аналізу 
теоретичних джерел та практичних досліджень. Дослідження здійснювалося з 
урахуванням вимог системного та комплексного підходів. У стаття автор  використав 
методи: діалектики, логіки, порівняння,  синтезу, статистико-економічного аналізу, 
графічний. 

Позитивний ефект діяльності підприємства може дати розробка системи 
усунення опору інноваціям через реформування інноваційної організаційної культури та 
створення заохочувальної системи управління інноваційними ідеями та пропозиціями. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, конкурентоздатність 
підприємства, конкурентоздатність товару. 
 

Аннотация. 
Вишнівська Б.В. Инновационная деятельность как фактор 

повышения конкурентоспособности предприятия. 
Статья посвящена исследованию и обобщению теоретических и методологических 

основ формирования системы повышения конкурентоспособности за счет инновационной 
деятельности, анализа существующих подходов к управлению инновационной 
деятельностью в ОАО «Коростенский КХП» и разработке путей повышения 
эффективности инновационной деятельности и конкурентоспособности, обоснование 
эффективности внедрения инновационных технологий на предприятии, на основе 
полученных результатов анализа теоретических источников и практических 
исследований. 

Исследование осуществлялось с учетом требований системного и комплексного 
подходов. В статья автор использовал методы: диалектики, логики, сравнения, синтеза, 
статистико-экономического анализа, графический. 

Положительный эффект деятельности предприятия может дать разработка 
системы устранения сопротивления инновациям через реформирование инновационной 
организационной культуры и создания поощрительной системы управления 
инновационными идеями и предложениями. 
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Visnevska B.V. Innovative activity as factor of increase of 

competitiveness of the enterprise. 
The article is devoted to the research and generalization of theoretical and methodological 

bases of formation of system of increase of competitiveness due to innovative activity, the analysis of 
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existing approaches to management of innovative activity in SLC «Korosten CBP» and developing 
ways to improve innovation and competitiveness justify the effectiveness of the implementation of 
innovative technologies in the enterprise, based on the results of the analysis of theoretical sources 
and case studies. The study was carried out to meet the requirements of systematic and 
comprehensive approaches. The author used the methods, dialectic, logic, comparison, synthesis, 
statistical and economic analysis, graphic. 

The positive effect of the enterprise can provide system engineering support innovation 
through the elimination of reforming organizational culture of innovation and encouraging the 
creation of innovative management ideas and suggestion 

Key words: innovation, innovation, competitiveness, competitiveness, competitiveness of 
products. 
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ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НИМИ НУЛЬОВОЇ АБО 

ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ 
 
ГАВРИСЬ М.О., СТ. ВИКЛАДАЧ, ГАВРИСЬ О.М., К.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання 

подальшої експлуатації основних засобів (ОЗ), після того, як строк 
їхнього корисного використання скінчився, амортизація завершилася, 
а залишкова вартість досягла нульового значення або дорівнює 
ліквідаційній вартості відповідних об‘єктів, є складнішими, ніж може 
здатися на перший погляд. З цими питаннями постійно стикаються 
практично усі підприємства, і для відповіді на них доводиться 
керуватися численними діючими нормативними актами та 
методичними рекомендаціями. 

Далеко не завжди власник буде зацікавлений у ліквідації таких 
об‘єктів ОЗ, яка, теоретично, повинна була б бути проведена після 
того, як передбачений підприємством строк їхнього використання 
скінчився. Навпаки, частіше організації планують подальшу 
експлуатацію відповідних об‘єктів, якщо їхній технічний стан це 
дозволяє. 

З огляду на сказане вище, проблема експлуатації повністю 
зношених об‘єктів ОЗ і належного оформлення цього процесу у 
бухгалтерському обліку є актуальною. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання обліку 
придбання або самостійного створення та будівництва, введення в 
експлуатацію, зносу, амортизації, продажу або ліквідації та інших 
операцій з основними засобами є завжди актуальними, і тому широко 
висвітлюються як науковцями, так і практикуючими спеціалістами, тим 
більше, що в даній галузі ці дві ролі часто співпадають. Зі зрозумілих 
причин, ці питання також досить широко висвітлені у численних 
законах та підзаконних актах, національних та міжнародних 
стандартах бухгалтерського обліку, методичних рекомендаціях.  

Серед найбільш комплексних публікацій останніх років про 
основні засоби варто виділити статті О. Золотухіна [1], 
Ю. Граковського [2], Н. Ткаченко [3], Б. Занька [4], а також методичні 
рекомендації з обліку ОЗ [5] та [6]. Проте, безпосередньо питанням 
обліку та експлуатації ОЗ після закінчення строку їхнього корисного 
використання присвячені лише статті Ю. Єгорової [7] та А. Хомюк [8]. 
Однак, не оминають це питання і зарубіжні автори, зокрема, 
О. Чевадська [9], C. Merritt [10] та H. Averkamp [11]. Також, строки 
корисного використання об‘єктів основних засобів та питання обліку 
таких об‘єктів після їх закінчення розглядаються в національних та 
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, зокрема в US GAAP 
(United States Generally Accepted Accounting Principles, національні 
стандарти бухгалтерського обліку США, застосовуються також 
окремими підприємствами в інших країнах) та IFRS/IAS (International 
Financial Reporting Standards/International Accounting Standards,  
міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, 
широко застосовуються у багатьох країнах світу, у тому числі і в 
Україні), а також в методичних рекомендаціях з обліку основних 
засобів, наприклад, [12]. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
можливостей подальшого використання об‘єктів ОЗ після закінчення 
строків їхнього корисного використання і досягнення нульової 
залишкової вартості, а також вибір оптимальних варіантів такого 
використання і правильного відображення відповідних операцій в 
бухгалтерському обліку згідно діючого законодавства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, строк 
корисного використання для об‘єкту ОЗ скінчився, він повністю 
замортизований, його залишкова вартість дорівнює ліквідаційній, а 
частіше – нулю. 

Існує кілька варіантів наступних дій в такій ситуації. 
І першим з варіантів буде списання такого об‘єкта з балансу, 
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тобто його ліквідація. Цей варіант виглядає логічним з огляду на 
обставини, але далеко не завжди є не тільки оптимальним, але навіть і 
повністю законним. По-перше, у багатьох випадках підприємство буде 
зацікавлене у подальшій експлуатації об‘єкта ОЗ. Практично 
неможливо заздалегідь точно передбачити, скільки прослужить той чи 
інший об‘єкт необоротних активів, строк використання якого складає 
кілька років, а нерідко – десятки років. І часто після закінчення строку 
корисного використання можна і далі експлуатувати ОЗ, тим більше, 
що за час використання по відношенню до нього могло бути 
проведено кілька поточних ремонтів. Це стосується більшості 
основних видів основних засобів, таких як будівлі, споруди, машини, 
обладнання, транспортні засоби. По-друге, підприємство має право 
списати об‘єкт ОЗ тільки у тому випадку, якщо він перестав 
відповідати критеріям визнання його активом, або ж такий об‘єкт був 
безоплатно переданий іншим суб‘єктам господарювання або 
фізичним особам, згідно п. 33 П(С)БО № 7 «Основні засоби» [13]. 
Критеріями визнання активами для ОЗ є, перш за все, імовірність того, 
що їхнє використання принесе підприємству економічні вигоди у 
майбутньому, а також можливість достовірної оцінки їхньої вартості, 
як і для будь-яких інших активів. Очевидно, що повністю 
замортизовані, але придатні до експлуатації ОЗ, можуть бути 
використані у господарській діяльності підприємства, а значить і 
приносити йому економічні вигоди, навіть якщо їхня залишкова 
вартість дорівнює нулю.  Також, визначення ОЗ в П(С)БО № 7 
говорить про те, що вони повинні мати матеріальну форму, строк 
корисного використання більше одного року або одного операційного 
циклу, якщо він довший за рік, а також експлуатуватися підприємством 
для ведення операційної діяльності, адміністративних або соціально-
культурних функцій. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
ОЗ [14], що, по суті, є додатком до П(С)БО № 7, у п. 40 дають більш 
конкретний перелік підстав для їхнього списання: вибуття внаслідок 
продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного 
псування або інших причин невідповідності критеріям визнання 
активом, які ми в основному назвали вище. Як бачимо, закінчення 
строку корисного використання або досягнення об‘єктом ОЗ нульової 
залишкової вартості такими підставами не є. Значить, якщо для таких 
ОЗ не виконується хоча б один з критеріїв невизнання активом, 
наведених вище, то для списання взагалі немає законних підстав. 

Однією із супутніх опцій в такій ситуації може бути часткова 
ліквідація об‘єкта ОЗ. Вона повинна здійснюватися у відповідності до 



 107 

п. 35 П(С)БО № 7, тобто первісна або переоцінена вартість і знос 
такого об‘єкта повинні бути зменшені на суму, відповідно, первісної чи 
переоціненої вартості та зносу ліквідованої частини такого об‘єкту. Зі 
зрозумілих причин, часткова ліквідація може бути застосована лише 
до деяких об‘єктів ОЗ, як правило, будівель або споруд. Наприклад, 
маємо одноповерхову будівлю 15х100 м, площею 1500 квадратних 
метрів, що частково використовувалася підприємством для різних 
цілей, а частково (наприклад, 500 квадратних метрів) була занедбана. 
Після закінчення амортизації такого об‘єкту створена у відповідності 
до чинного законодавства інвентаризаційна комісія має право визнати 
занедбану частину будівлі непридатною до експлуатації, в результаті 
чого вона перестає вважатися активом і може бути ліквідована, у тому 
числі фізично. Частина будівлі, у даному випадку її третина площею 
500 квадратних метрів може бути знесена, а на її місці побудована 
будь-яка інша будівля або споруда, необхідна для діяльності 
підприємства. Первісна або переоцінена вартість цієї будівлі, а також 
сума її зносу, тобто накопиченої амортизації, яка на цей момент також 
повинна дорівнювати первісній або переоціненій вартості, будуть 
зменшені на третину. 

Також, можливий варіант продажу або безоплатної передачі 
замортизованого об‘єкту іншим суб‘єктам господарювання або 
фізичним особам. При цьому, навіть маючи нульову залишкову 
вартість, об‘єкт бажано продавати за ціною, співставною з його 
справедливою, тобто ринковою вартістю. Такий продаж впливає на 
фінансовий результат підприємства, а значить його продаж на 
заниженою вартістю або безоплатна передача можуть викликати 
питання у податкових органів. 

Якщо ж підприємство планує і надалі використовувати 
замортизований об‘єкт ОЗ, то у нього теж є кілька опцій. 

Першою з таких опцій є дооцінка об‘єкту з нульовою 
залишковою вартістю і продовження його амортизації. На перший 
погляд, це логічне вирішення проблеми, тим більше, що 
підприємство, згідно з П(С)БО №7, має право, але не зобов‘язане, 
проводити переоцінку об‘єктів ОЗ, якщо їхня залишкова вартість на 
звітну дату суттєво відрізняється від справедливої вартості. Поріг 
суттєвості тут визначається п. 34 згаданих вище методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку ОЗ, і складає 1 відсоток 
чистого прибутку або збитку підприємства за останній звітний період, 
або ж 10% відхиленню залишкової вартості ОЗ від їхньої справедливої 
вартості. У свою чергу, визначення справедливої вартості нам дає п. 4 
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П(С)БО №19 «Об'єднання підприємств» [15], згідно з яким це сума, за 
якою можна продати актив, або оплатити ним зобов'язання за  
звичайних умов на певну дату. Тобто, у більшості випадків, 
справедлива вартість об‘єкту – це його ринкова вартість, яка для 
повністю замортизованих, але придатних до експлуатації ОЗ завжди 
буде вищою за їхню нульову залишкову вартість. Значить, 
підприємства мають законне право дооцінити такі об‘єкти ОЗ і 
амортизувати їх далі.  

Але є тут і цілий ряд складностей. По-перше, п. 16 П(С)БО № 7 
вимагає, щоб при переоцінці одного об‘єкту ОЗ, здійснювалася 
переоцінка усієї групи ОЗ, до якої він належить, а це можуть бути 
десятки, сотні, а деколи і тисячі об‘єктів. Крім цього, цей же пункт 
говорить, що переоцінивши об‘єкт ОЗ один раз, підприємство має і 
надалі регулярно переоцінювати його таким чином, щоб його 
залишкова вартість на дату балансу не відрізнялася суттєво від 
справедливої. Тобто, формально, переоцінивши один раз один об‘єкт 
ОЗ надалі підприємству доведеться щорічно переоцінювати всю групу 
ОЗ, до якої він належить. Щоправда, індекс переоцінки окремо 
встановлюється для кожного об‘єкта ОЗ, і для деяких з них різниця 
між залишковою і справедливою вартістю на дату балансу може 
виявитися меншою за поріг суттєвості, у зв‘язку з чим не буде 
необхідності переоцінювати такі об‘єкти. Далі, все той же п. 16 
П(С)БО № 7 регламентує, що переоцінка проводиться на дату 
балансу, тобто, як правило, на 31 грудня звітного року, або ж на дату 
останнього дня звітного кварталу, якщо перші дві форми фінансової 
звітності подаються підприємством поквартально, у той час як 
залишкова вартість об‘єкту ОЗ може досягнути нульової позначки у 
будь-якому місяці року. А найголовнішою проблемою для 
підприємства тут є те, що переоцінка ОЗ має здійснюватися виключно 
із залученням сертифікованого оцінювача. Фактично, цього 
вимагають як стаття 7 другого розділу Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 
[16] так і п. 33 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав» [17]. Причому, користуватися послугами 
оцінювача у подальшому доведеться регулярно, а їхня вартість в 
окремих випадках може перевищувати економічну вигоду від 
переоцінки об‘єкту ОЗ. Самостійне здійснення переоцінки загрожує 
підприємству штрафом, хоча і відносно невеликим, але з 
прогресуючою ставкою. Також дооцінка негативно вплине на 
фінансові результати і розмір податку на прибуток майбутніх періодів 
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за рахунок збільшення сум амортизації, і може викликати питання 
податкової при можливому продажі об‘єкту ОЗ. Як бачимо, технічно 
здійснення переоцінки повністю замортизованих об‘єктів ОЗ 
можливе, але супроводжується масою проблем і витрат для 
підприємства, що у більшості випадків робить такий варіант 
недоцільним. 

Наступною опцією є модернізація, реконструкція, добудова та 
інші модифікації об‘єкта ОЗ, які призводять до поліпшення такого 
об‘єкту і збільшення майбутніх економічних вигід від його 
експлуатації. П. 14 П(С)БО №7 говорить, що первісна вартість об‘єкту 
ОЗ повинна бути збільшена на суму вартості такої модернізації, 
реконструкції, добудови тощо. Відповідно, вартість поліпшення 
об‘єкту ОЗ в подальшому буде амортизуватися в складі його первісної 
вартості у звичайному порядку, що відтермінує досягнення таким 
об‘єктом нульової залишкової вартості. При цьому, таке збільшення 
первісної вартості, на відміну від дооцінки, не вимагає якогось 
особливого оформлення або дотримання специфічних процедур. 
Необхідні лише первісні документи, які б підтверджували витрати, 
понесені підприємством на модернізацію, коректне оформлення 
операцій в бухгалтерському обліку та наявність самого 
модернізованого об‘єкту ОЗ. З рахуванням того, що до моменту 
закінчення амортизації ОЗ часто потребують удосконалення для їхньої 
подальшої ефективної експлуатації, такий варіант виглядає цілком 
розумним та актуальним у багатьох випадках. Проте, треба враховати, 
що до збільшення первісної вартості об‘єкту ОЗ в бухгалтерському 
обліку призводить тільки якісне поліпшення такого об‘єкта, а не 
ремонт для підтримання існуючого рівня економічних вигід, що 
забезпечуються ним. Витрати на ремонт ОЗ в бухгалтерському обліку 
відносяться до витрат періоду, так само як і в податковому обліку, якщо 
сума вартості таких ремонтів за звітний період не перевищує 10% від 
балансової вартості усіх груп ОЗ підприємства. Відповідно, наприклад, 
ремонт автомобіля, включно із заміною вузлів та агрегатів на 
аналогічні нові, не призведе до збільшення первісної вартості 
відремонтованого об‘єкта ОЗ. А от заміна двигуна на більш потужний, 
що дозволить тягнути більш важкий причіп, або заміна підвіски на 
посилену чи заміна кузова на більш місткий, що дозволить возити 
більше вантажу, чи встановлення відвалу, що дозволить чистити сніг 
взимку – це вже модернізація, яка збільшить первісну вартість ОЗ. 
Також, модернізацію можна проводити в будь-який час, не очікуючи 
досягнення об‘єктом нульової залишкової вартості. 
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Нарешті, останньою опцією є продовження кількісного обліку 
об‘єкта ОЗ, без його списання і без нарахування амортизації. У такому 
випадку, первісна і залишкова вартість такого об‘єкта будуть 
однаковими, тобто його фактична балансова вартість дорівнюватиме 
нулю. Звісно ж, продовження амортизації в таких умовах неможливе. 
Однак, п. 25 П(С)БО № 7 дозволяє підприємству змінити строк 
корисного використання об‘єкта ОЗ, якщо економічні вигоди від його 
використання теж змінилися. Тобто, якщо об‘єкт замортизовано в 
нуль, але його можна експлуатувати і далі, строк його корисного 
використання можна продовжити виходячи з його сучасного стану. У 
цьому випадку, його також можна буде у майбутньому модернізувати, 
збільшивши таким чином його первісну вартість, і навіть дооцінити, 
якщо підприємству треба буде відобразити в балансі актуальну вартість 
своїх активів. Звісно, змінити строк корисного використання активу 
також можна ще до досягнення ним нульової залишкової вартості. Як 
правило, продовжити строк корисного використання об‘єкту ОЗ може 
інвентаризаційна комісія підприємства, під час річної інвентаризації.  

Висновки. У даній статті ми визначили, що може зробити 
підприємство з об‘єктом ОЗ, коли строк його корисного використання 
скінчився і залишкова вартість дорівнює нулю. Якщо не 
передбачається його подальша експлуатація, можна списати такий 
об‘єкт, але тільки якщо він перестав відповідати хоча б одному 
критерію активів, і не здатен у майбутньому генерувати економічні 
вигади для підприємства. Інакше, якщо об‘єкт більше не потрібен, 
краще спробувати його продати, причому бажано за ціною, 
наближеною до його справедливої ринкової вартості. В окремих 
випадках можливий також варіант часткової ліквідації.  

Якщо ж об‘єкт передбачається використовувати і надалі, то його 
можна дооцінити, модернізувати, або ж продовжувати кількісний облік 
із продовженням строку корисного використання. Якщо підприємство 
веде облік згідно із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності і використовує модель переоцінки, то саме 
переоцінка буде практично єдиною опцією, у випадках коли 
залишкова вартість об‘єкту ОЗ суттєво відрізняється від справедливої, 
тобто дуже часто. Водночас, переоцінка ОЗ тягне за собою значні 
витрати людських і фінансових ресурсів. Якщо ж облік ведеться у 
відповідності з національними стандартами бухгалтерського обліку, 
оптимальними найчастіше будуть варіанти модернізації об‘єкту ОЗ, 
якщо у цьому є необхідність, або ж його кількісний облік з нульовою 
балансовою вартістю і переоцінкою строків корисного використання.  
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Анотація. 
Гаврись М.О., Гаврись О.М. Питання використання основних 

засобів після досягнення ними нульової або ліквідаційної залишкової 
вартості. 

Метою дослідження є визначення можливостей подальшого використання об’єктів 
основних засобів після закінчення строків їхнього корисного використання і досягнення 
нульової залишкової вартості, а також вибір оптимальних варіантів такого 
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використання. Були застосовані загальнологічні методи та прийоми пізнання: аналіз, 
синтез, узагальнення та індукція. Було з’ясовано, що оптимальним варіантом обліку 
замортизованого об’єкта ОЗ, якщо підприємство планує його подальшу експлуатацію, є 
його кількісний облік без нарахування амортизації, а у випадку застосування МСФЗ та 
методу переоцінки – його переоцінка, хоча це і пов’язано із додатковими складностями і 
витратами. Результати дослідження допоможуть підприємствам правильно вести облік 
таких ОЗ у відповідності до діючого законодавства. У наступних публікаціях автори 
планують провести більш глибокий аналіз проблем переоцінки основних засобів. 

Ключові слова: основні засоби, списання, ліквідація, переоцінка, нульова 
залишкова вартість, експлуатація ОЗ з нульовою залишковою вартістю. 
 

Аннотация. 
Гаврись Н.А., Гаврись А.Н. Вопрос использования основных 

средств после достижения ими нулевой или ликвидационной 
остаточной стоимости. 

Целью исследования является определение возможностей дальнейшего 
использования объектов основных средств после окончания срока их полезного 
использования и достижения нулевой остаточной стоимости, а также выбор 
оптимальных вариантов такого использования. Были применены общелогические 
методы и приемы познания: анализ, синтез, обобщение и индукция. Было выяснено, что 
оптимальным вариантом учета самортизированного объекта ОС, если предприятие 
планирует его дальнейшую эксплуатацию, является его количественный учет без 
начисления амортизации, а в случае применения МСФО и метода переоценки - его 
переоценка, хотя это и связано с дополнительными сложностями и затратами. 
Результаты исследования помогут предприятиям правильно вести учет таких ОС в 
соответствии с действующим законодательством. В следующих публикациях авторы 
планируют провести более глубокий анализ проблем переоценки основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, списание, ликвидация, переоценка, 
нулевая остаточная стоимость, эксплуатация ОС с нулевой остаточной стоимостью. 
 

Abstract. 
Gavrys M.O., Gavrys O.M. The problems of using fixed assets after 

they reach zero or liquidation residual value. 
The purpose of the study is to determine the possibility of further use of fixed assets after 

the end of their useful life and achieving of zero residual value, as well as the selection of optimal 
options for such use. The general methods of cognition were used: analysis, synthesis, generalization 
and induction. It was found that the optimal option for accounting of self-deprecated object of fixed 
assets, if the enterprise plans its further use, is its quantitative accounting without accrual of 
depreciation, and in the case of application of IFRS and the revaluation method – its revaluation, 
although this is associated with additional difficulties and costs. The results of research will help 
enterprises to reflect properly such objects of fixed assets in accordance with the current legislation. 
In the following publications, the authors plan to conduct a more in-depth analysis of the fixed 
assets revaluation problems. 

Key words: fixed assets, write-off, liquidation, revaluation, zero residual value, 
operation of the fixed assets with zero residual value. 
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УДК 338.242 
 

СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИЗИК-
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 

ГІРЖЕВА О.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
БІРЧЕНКО Н.О., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Принциповою 
особливістю господарської діяльності підприємств аграрної сфери є 
взаємозв‘язок природних, біологічних, технологічних, організаційних і 
соціальних факторів, що значною мірою посилює виникнення 
ризиків, які негативно впливають на фінансові результати та можуть 
призвести до зниження конкурентоздатності й фінансової стійкості 
підприємств.  

Ефективність діяльності підприємств залежить від того, 
наскільки якісно вони будуть оцінювати ризики, як точно зможуть 
передбачити і врахувати появу ситуацій, що ведуть до втрат. Аналіз 
ризиків та управління ними дасть змогу приймати оптимальні рішення 
щодо розвитку підприємства, що дозволить не лише захистити його 
діяльність від негативного впливу ризиків, а й отримати додатковий 
прибуток. 

Управління ризиками має стати однією з центральних 
складових менеджменту підприємства. При цьому концепція 
управління ризиками повинна розглядатися як процес у розрізі 
комплексного підходу персоналу підприємства до вирішення проблем 
його ризикозахищеності, тобто процес управління ризиками має 
стратегічний характер.  

Саме тому важливим є розробка та використання сучасного 
стратегічного інструментарію ризик-менеджменту, що дає можливість 
підприємствам виявляти та оцінювати ризики, а також певною мірою 
їх контролювати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
управління ризиками займались вітчизняні та іноземні вчені. Велику 
увагу цим питанням надавали В.В. Вітлінський, Г.І. Великоиваненко, 
І.О. Крюкова, А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, В.М. Гранатуров, 
І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, С.М. Клименко та і багато інших [1-8]. При 
всій важливості проведених досліджень, це питання залишається 
актуальним, оскільки окремі аспекти управління ризиками підприємств 
ще недостатньо вивчені, не знайшли практичного втілення, а, отже, 
вимагають поглибленого дослідження. 
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Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у дослідженні 
науково-теоретичних засад формування сучасного інструментарію 
ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема 
управління ризиками актуальна для підприємств агропродовольчої 
сфери, оскільки вона є однією з найризикованіших в економіці, що 
пояснюється «зарегульованістю» аграрного ринку, низьким ступенем 
концентрації капіталу в сфері матеріального виробництва та істотними 
сезонними коливаннями цін продукцію.  

Аналіз наукових праць вчених-економістів показав відсутність 
єдиного підходу до класифікації методів управління ризиками. В 
таблиці представлено погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників 
на методи управління ризиками. 
 

Таблиця 
Погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників 

на методи управління ризиками 
 

Дослідники 
Методи управління ризиками, 

що розглядаються ними 

Вітлінський В.В., 
Великоіваненко Г.І. [1] 

Уникнення ризику; попередження ризику; 
прийняття ризику; методи зниження ризику: 
зовнішні (розподіл ризику, зовнішнє страхування) 
та внутрішні (лімітування; диверсифікація; створення 
резервів, запасів на покриття ймовірних збитків, 
здобуття додаткової інформації) 

Крюкова І.О. [2] 

Уникнення ризику (відмова від здійснення фінансових 
операцій, відмова від контрагентів); передача ризику 
(самострахування; страхування; розподіл ризиків між 
учасниками інвестиційних проектів; факторингові та 
форфейтингові операції); утримання ризику 
(диверсифікація , лімітування , хеджування) 

Старостіна А.О., 
Кравченко В.А. [3] 

Уникнення ризиків чи відмова від них; прийняття 
ризиків на себе; запобігання збиткам; зменшення 
розміру збитків; страхування; самострахування; 
передачі ризиків (відмінний від страхування) 

Гранатуров В.М. [4] Уникнення, зниження та прийняття ризиків 

Балабанов І.Т. [5] 

Уникнення, утримання, передача та зниження 
ризику (диверсифікація, придбання додаткової 
інформації про вибір та результати, лімітування, 
самострахування, страхування) 

Бланк І.А. [6] 
Уникнення та хеджування, утримання 
та передача ризику 
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Систематизуючи наведені вище підходи, вважаємо, що 
основними методами управління ризиками є уникнення,  прийняття, 
передача та зниження ризику. 

Уникнення ризику означає просте ухилення від певного заходу, 
обтяженого надмірним ризиком. При цьому приймаються рішення 
щодо відмови від співпраці з ненадійними партнерами, 
постачальниками та покупцями. Підприємства, що дотримуються 
тактики «ухилення від ризику», відмовляються від використання 
великих обсягів позикового капіталу, від проектів, впевненість у 
здійсненні або ефективності яких викликає сумніви, від використання 
вузькоспеціалізованого обладнання, від здійснення виробничих 
операцій із високим рівнем ризику. Уникнення ризику є найбільш 
простим і радикальним інструментом у системі управління ризиком. 
Воно дозволяє цілком уникнути можливих втрат. Однак, уникнення 
ризику для підприємств часто означає відмову від прибутку, а це 
пов‘язано з ризиком невикористаних можливостей. В зв‘язку з цим 
необхідно виробити стратегію щодо вибору оптимальних партнерів, 
що дозволить мінімізувати ризики, які можуть виникати у процесі 
взаємозв‘язків між підприємствами з одночасним прийняттям на себе 
частини цих ризиків. 

Прийняття ризику означає залишення всього ризику чи його 
частини на від повільності підприємств, тобто покриття збитків за 
рахунок власних коштів. До інструментів даного методу можна 
віднести створення спеціальних резервних фондів (фондів 
самострахування або фондів ризику). Використання цих методів є 
ефективним при невисокій ймовірності настання ризикових подій та 
невеликій величині потенційних збитків. Однак їх застосування 
передбачає наявність у підприємства стабільного прибутку або 
потенційних кредитних ресурсів, за рахунок яких можна формувати 
відповідні резервні фонди. Оскільки більшість підприємств України є 
збитковими або отримують прибутки лише періодично, використання 
цих методів управління ризиками ускладнюється відсутністю вільних 
обігових коштів. До цієї групи методів управління ризиками відносять і 
їх локалізацію, яку використовують у випадках, коли вдається досить 
чітко і конкретно ідентифікувати джерела ризиків. Виділивши 
економічно найбільш небезпечний етап або ділянку діяльності, можна 
зробити його контрольованим і в такий спосіб знизити загальний 
рівень ризиків підприємства.  

Методи передачі ризиків є більш гнучкими інструментами 
управління і передбачає розподіл або перекладання відповідальності за 
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наслідки ризиків іншим суб‘єктам економічних відносин. 
Підприємство має можливість зменшити рівень власного ризику, 
залучаючи до вирішення загальних проблем як партнерів інші 
підприємства. Передаючи ризик, підприємство передає і частину 
прибутку від здійснення відповідних операцій. Це певною мірою 
відштовхує керівників підприємств. Передача ризику здійснюється 
шляхом укладання строкових біржових угод та страхування. 

До строкових угод, з допомогою яких передають ризик, 
відносять форвардні угоди, ф‘ючерсні угоди та опціони. Форвардні 
угоди дозволяють перекласти ціновий ризик з продавця товару на 
покупця, гарантують збут товару за раніше встановленою ціною і в 
цілому сприяють підвищенню фінансової стійкості продавця. 
Практично, форвардна угода є угодою на поставку товару з 
визначеною датою в майбутньому з фіксацією ціни на момент 
укладання угоди. Оскільки ризик пов‘язаний не лише із можливими 
збитками , а може бути і джерелом прибутку, то під час передачі 
ризику продавець у форвардній угоді віддає і можливість отримати 
покупцю прибуток від зростання цін вище, ніж в угоді. 

Ф‘ючерсні угоди є удосконаленою і стандартизованою формою 
форвардних угод, які здійснюються на біржі. Укладання і здійснення 
ф‘ючерсних угод регулюється національним законодавством та 
правилами конкретної біржі. Відмінністю ф‘ючерсних угод від 
форвардних є те, що вони укладаються по переліку товарів, якими 
здійснюються біржова торгівля, і є більш уніфікованими щодо строків, 
якості товару, партії товару. Інформація про ф‘ючерсні угоди 
обов‘язково публікується, що сприяє стабілізації цін на товар. 
Ф‘ючерсні угоди збільшують кредитоспроможність підприємства.  

З точки зору передачі ризику при реалізації 
сільськогосподарської продукції ефективним є використання опціону 
на продаж, який дає право, але не обов‘язок, продати ф‘ючерсний 
контракт по відповідній ціні протягом строку дій такого опціону.  При 
цьому власник (покупець) опціону може не продавати ф‘ючерсний 
контракт, якщо це йому не вигідно, його ризик обмежується лише 
виплаченою премією. Порівняно з ф‘ючерсними угодами опціон 
дозволяє продавцю продукції отримати додатковий прибуток, якщо 
ціна спот на момент закінчення строку опціону буде вищою, ніж в 
угоді. 

Використання біржових угод для зниження кон‘юнктурного 
(ринкового) ризику недоступне для дрібних сільськогосподарських 
підприємств, які не можуть самостійно сформувати партію товару, 
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необхідну для участі в біржових торгах. 
До цієї групи методів належить страхування, головною метою 

якого в аграрному секторі економіки є часткова чи повна компенсація 
суб‘єкту господарювання втрат внаслідок несприятливих подій, 
настання яких не можна передбачити у часі та просторі.  

Страховий захист сільськогосподарського виробництва є 
оптимальним способом забезпечення безперервності, збалансованості 
і стабільності розвитку аграрного ринку та одним із ефективних 
методів повернення збитків в аграрному секторі.  

Недоліками страхування як методу управління ризиками 
підприємства є: високий рівень страхових ставок; незадовільний 
фінансовий стан потенційних страхувальників, що ускладнює 
використання страхування через відсутність грошових коштів; 
невеликий розмір страхових компаній, що обмежує можливості 
страхування значних угод внаслідок підвищення ризиків страховиків та 
нерозвинутого ринку перестрахування; відсутність у страхових 
компаніях належної кількості  компетентних спеціалістів, які б могли 
правильно оцінити вплив ризиків, особливо зовнішніх, на діяльність 
підприємств. 

Г.М. Рябенко та О.В. Бузник вважають, що сучасний стан 
системи сільськогосподарського страхування в Україні диктує потребу 
у формуванні системного підходу до його розбудови і передбачає 
визначення і законодавче оформлення взаємодії трьох головних 
учасників аграрного страхування – сільгосптоваровиробників, 
страхових компаній і держави. Це надасть можливість ефективно 
використовувати державні кошти на здешевлення вартості страхових 
премій і стабілізувати сільськогосподарське виробництво [15]. 

Зниження ризику – це система заходів, спрямованих на завчасне 
попередження можливих втрат від впливу ризиків, які можуть 
виникнути внаслідок настання несприятливих подій, а також на 
компенсацію цих втрат. До інструментів даного методу належать 
здобуття додаткової інформації, лімітування, самострахування, 
диверсифікація.  

Здобуття додаткової інформації є одним з важливих способів 
зниження ступеню ризику. В умовах використання неоднозначних, 
неточних даних постає питання про доцільність їх уточнення. При 
наявності більш повної інформації менеджер може зробити досить 
точний прогноз і знизити ризик. Це робить інформацію товаром, 
причому дуже цінним. В таких умовах підприємці з метою зниження 
рівня ризику готові заплатити за повну інформацію. Вартість повної 
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інформації розраховується як різниця між очікуваною вартістю будь-
якого придбання або вкладення капіталу, коли є повна інформація, і 
очікуваною вартістю, коли інформація неповна. 

Лімітування – це встановлення лімітів на ризикові операції. За 
тими видами господарської діяльності й господарських операцій, які 
можуть постійно виходити за встановлені межі припустимого ризику, 
цей ризик лімітується шляхом установлення відповідних економічних і 
фінансових нормативів. Господарюючим суб'єктом він застосовується 
при продажу товарів у кредит, наданні позик, визначенні сум 
вкладення капіталу і т.п. 

Самострахування означає, що суб‘єкт економічних відносин має 
бажання підстрахуватися сам, ніж купувати страховку в страховій 
компанії. Тим самим він заощаджує на витратах капіталу зі 
страхування. Самострахування являє собою децентралізовану форму 
створення натуральних і страхових фондів безпосередньо в 
господарюючого суб'єкта, особливо в тих, діяльність яких піддається 
ризику. Основне завдання самострахування полягає в оперативному 
подоланні тимчасових ускладнень комерційної діяльності. 

Самострахування має ряд переваг у контексті зниження ступеня 
ризику, а саме: надійність, висока платоспроможність, економія на 
страхових преміях.  

До недоліків самострахування, як методу зниження ступеня 
ризику, варто віднести те, що така форма страхування є дорогою і 
нераціональною. Дорога тому, що суб‘єкт повинен створити такий 
фонд, який би в повному обсязі міг покрити можливі збитки, а це, в 
свою чергу, зменшує його фінансові можливості. Нераціональна – 
тому, що передбачає вилучення з обігу значних фінансових ресурсів. 

Диверсифікація призначена для зменшення ризиків 
підприємства через поєднання різних видів діяльності, слабо 
пов‘язаних між собою. До переваг диверсифікації можна віднести 
можливість проникнення на нові ринки, що підвищить прибутковість 
підприємства; перерозподіл капіталу внаслідок зменшення його рівня 
доходності. Проте використання диверсифікації ускладнює управління 
самим підприємством через розмаїття видів діяльності, що потребує 
підвищення кваліфікації та компетентності кадрів. 

Отже, детальний і точний аналіз ризиків та використання 
сучасного стратегічного інструментарію ризик-менеджменту дасть 
змогу підприємцям аграрної сфери не лише надійно захистити його 
діяльність від негативного впливу ризиків та певною мірою їх 
контролювати, а й отримати додатковий прибуток. 
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Анотація. 
Гіржева О.М., Бірченко Н.О. Стратегічний інструментарій 

ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери. 
В статті розкрито роль ризику в діяльності підприємств аграрної сфери, 

обґрунтовано необхідність управління ним, зроблено спробу провести узагальнення поглядів 
вітчизняних та зарубіжних дослідників на методи управління ризиками. Сформульовані 
основні методи управління ризиками, а саме уникнення, прийняття, передача та 
зниження ризику. Наголошено, що детальний і точний аналіз ризиків та використання 
сучасного стратегічного інструментарію ризик-менеджменту дасть змогу підприємцям 
аграрної сфери не лише надійно захистити його діяльність від негативного впливу ризиків 
та певною мірою їх контролювати, а й отримати додатковий прибуток. 

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, методи управління ризиками. 
 

Аннотация. 
Гиржева О.Н., Бирченко Н.А. Стратегический инструментарий 

риск-менеджмента предприятий аграрной сферы. 
В статье раскрыта роль риска в деятельности предприятий аграрной сферы, 

обоснована необходимость управления им, сделана попытка провести обобщение взглядов 
отечественных и зарубежных исследователей о методах управления рисками. 
Сформулированы основные методы управления рисками, а именно избегание, принятие, 
передача и снижение риска. Отмечено, что детальный и точный анализ рисков и 
использования современного стратегического инструментария риск-менеджмента 
позволит предпринимателям аграрной сферы не только надежно защитить его 
деятельность от негативного влияния рисков и в определенной степени их 
контролировать, но и получить дополнительную прибыль. 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, методы управления рисками. 
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Abstract. 
Girzheva O., Birchenko N. Strategic toolkit of risk management of 

enterprises of agrarian sphere. 
In the article the role of risk in the enterprise agrarian sector, the necessity of management, 

attempt to conduct synthesis of views of domestic and foreign researchers on methods of risk 
management. The basic risk management techniques, such as avoidance, acceptance, transmission 
and risk reduction. It was emphasized that detailed and accurate risk analysis and strategic use of 
modern risk management tools will enable entrepreneurs to the agricultural sector not only work 
reliably protect it from the negative impact of risks and control them to some extent, but the extra 
profits. 

Keywords: risk, risk management, methods of risk management. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В 
АСПЕКТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

ГОНТА С.В., АСПІРАНТ*, 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Здатність будь-
якої структури до адаптації та трансформації під дією внутрішніх та 
зовнішніх чинників, є ключовою умовою її ефективності, в тому числі 
і структури національної економіки. Глибокі внутрішні диспропорції 
та зовнішні виклики підводять Україну до точки біфуркації: надаючи 
унікальну та обмежену в часі можливість для трансформації структури 
національної економіки, або втратити цей історичний момент. 
Ситуацію ускладнює вплив зовнішніх чинників: глобалізації світових 
ринків, ущільнення внутрішнього середовища регіональних 
інтеграційних угрупувань та стрімкої транснаціоналізації економіки. 
Окремі проблеми та перспективи пов‘язані с імплементацією «Угоди 
про асоціацію України з ЄС», що значно підвищує вимоги до виробників 
продукції, що імпортується до ЄС. Проте саме такі умови, на наше 
переконання, відкривають для України нові можливості трансформації 
та подолання диспропорцій структури національної економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі тема 
структурних трансформацій національної економіки є надзвичайно 
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актуальною та досліджується багатьма науковцями. Зокрема серед 
вітчизняних вчених необхідно відзначити внесок В.М. Геєця, 
О.В. Коломойцевої, С.І. Дорогунцова, О.М. Бойко, С.О. Білої, 
О.В. Коломийцової, І.Б. Стенічевої, С.А. Єрохіна, О.М. Свинцової, 
І.В. Шкодіної та ін. Теоретичне підґрунтя трансформаційних змін 
заклали Л. Ерхарт, М. Кондратьев, П. Самуєльсон, Р. Солоу, 
Й. Шумпетер. 

Формулювання цілей статті. Розглянути вплив 
зовнішньоекономічної діяльності на сучасну структуру національної 
економіки, а також визначити чинники та джерела її 
трансформаційних змін. Виокремити причини диспропорцій 
структури національної економіки України, пов‘язаних з новими 
зовнішніми ризиками і можливостями та запропонувати комплекс 
заходів, задля її оптимізації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічну 
структуру ми розглядаємо як сукупність пов‘язаних елементів, між 
якими виникають, існують та розвиваються стійкі взаємозв‘язки у 
процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних 
благ [1]. Вона включає співвідношення елементів, та зв‘язки між ними. 
На момент здобуття незалежності, Україні (як і кожній пострадянській 
республіці) була притаманна абсолютно незбалансована економічна 
структура, орієнтована на гіперіндустріалізацію згідно потреб 
військово-промислового комплексу. У пострадянський період 
природно загострились проблеми, пов‘язані з руйнацією виробничо-
економічних зв‘язків між підприємствами колишніх союзних 
республік. Особливо це вплинуло на підприємства-гіганти, які 
виявилися неспроможними до самостійного пошуку нових ринків 
збуту (особливо міжнародних) та джерел сировини і були занадто 
великі для державного дотування. В подальшому диспропорції 
закріпились через невдалу приватизацію та відсутність послідовної, 
науково обґрунтованої стратегії трансформації структури господарства 
[2, 3]. Трансформація структури, в залежності від імпульсу, що її 
спричиняє може відбуватися у формі організації або самоорганізації. 
Організація — це зовнішній, цілеспрямований вплив на окрему 
систему, задля досягнення певних, як правило, прогнозованих 
результатів. Самоорганізація, натомість, це можливість системи 
підтримувати, чи покращувати ступінь своєї організації під час 
зовнішніх чи внутрішніх змін, вдосконалюючи свою здатність до 
гомеостазу, а також діяльність з урахуванням попереднього досвіду. 
Процеси самоорганізації характерні для систем з високим рівнем 
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організації, за умов відсутності жорстко детермінованих зв‘язків між 
елементами [5]. 

Як правило, структурна політика держави втілюється двома 
шляхами: активним та пасивним. Пасивні структурні зрушення 
передбачають створення інституціонального забезпечення для 
вільного та оптимального перерозподілу ресурсів з менш ефективних 
галузей чи регіонів, в більш ефективні. Така політика є ефективною 
при вже наявній стабільній економіці, оскільки дозволяє своєчасно 
реагувати на внутрішні протиріччя, та зовнішні виклики, 
забезпечуючи економічне зростання та протидію об‘єктивним 
коливанням кон‘юнктури світового ринку [4]. Активна ж структурна 
політика передбачає цілеспрямований, узгоджений та науково 
обґрунтований вплив держави на суб‘єктів господарювання. Зокрема, 
оптимізаційні заходи: інвестування та датування перспективних 
галузей, а також згортання найбільш відсталих. Активна структурна 
політика є доцільною при розбудові структури національної 
економіки або в часи криз та перетворень, які наразі переживає 
Україна. Саме цей шлях дозволяє не лише створити умови, але і 
контролювати процес трансформації. Активна структурна політика 
дає можливість зосередити зусилля розбудову інноваційних, 
наукомістких підприємств V та VI технологічних устроїв, що відкриває 
нові перспективи, зокрема, можливість зайняти краще місце в 
міжнародному поділі праці [3, 4]. 

Хоча зовнішні виклики, що зараз постали перед Україною, є 
безпрецедентними в нашій історії, загальна світова кон‘юнктура 
продовжує розвиватися за означеними ще на початку сторіччя 
траєкторіями: зміна глобальних світових «центрів впливу», глобалізація 
та інтернаціоналізація економіки, пов‘язана з НТП зміна структури 
виробництва, запровадження новітніх технологій, в тому числі - в 
паливній та енергетичній сферах, подальший перехід від експортно-
сировинної моделі, до збільшення виробництва кінцевої продукції з 
високою часткою доданої вартості [7]. 

Вагомим показником ефективності економіки, що здійснює 
суттєвий вплив на перспективу співвідношення окремих галузей і 
секторів національного господарства є структура 
зовнішньоторговельних потоків, як галузева, так і географічна. 
Особливого значення для України наразі набула остання, через зміну 
геополітичного вектору країни та запровадження в дію економічної 
частини Угоди про асоціацію України з ЄС. Станом на початок 
2016 р. чітко простежується тенденція до зменшення частки 
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українського експорту до Росії (на 6,7 %), водночас, збільшується 
частка до країн ЄС (на 1,3 %). До того ж, дещо збільшились обсяги 
експорту в Китай (2,5 %). Змінилися також обсяги і спрямованість 
імпортних потоків в Україну. У вказаний період імпорт з країн ЄС зріс 
на 3,7 %, тоді як з Росії він зменшився на 5,5 %. Зменшився на 0,9 % і 
обсяг імпорту з Білорусі. У зв‘язку з геополітичними потрясіннями у 
2016 р. Україна отримала негативне сальдо зовнішньоторговельного 
балансу. Так, якщо загальний обсяг експорту склав 363,6 млн. дол., то 
обсяг імпорт – 392,5 млн. дол., у підсумку – негативне сальдо -
288,5 млн. дол. У структурі експорту товарів найбільшу частку склала 
продукція АПК та харчової промисловості (до 40 %), продукція 
металургії (до 24 %) та машинобудування (12 %), в той час як у 
структурі імпорту товарів найбільша частка припадає на продукцію 
машинобудування (близько 30 %), хімічної промисловості (23 %), 
мінеральні продукти (19,5 %) і продукцію АПК та харчової 
промисловості (10,3 %) [6]. 

Слід відмітити, що українські експортери протягом останніх 
років переживають складні часи. Ми втратили певні ринки збуту та 
виробничі потужності для традиційного експорту, кон'юнктура 
світового ринку також нині є несприятливою. Це призвело до 
значного скорочення вітчизняного експорту. Для 2016 р. характерна 
різноспрямована ситуація. З одного боку, збереглися деякі негативні 
тенденції минулих років, зокрема: нестабільна ситуація в окремих 
районах Луганської і Донецької областей, продовження військової 
агресії з боку Росії; сировинна спрямованість вітчизняного експорту; 
відсутність доступу до кредитних ресурсів, системні проблеми 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, 
валютне, митне та податкове регулювання). В 2016 р. ці тенденції 
доповнилися введенням Росією ембарго щодо українських 
продовольчих товарів та обмеженням транзиту територією РФ. 

З іншого боку, спостерігається активізація іноземного 
інвестування, що викликає певний дослідницький інтерес. Так, у 
2016 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 
4405,8 млн. дол. США прямих інвестицій проти 3763,7 млн. дол. у 
2015 році. До основних країн-інвесторів, на які припадає майже 70 % 
загального обсягу надходжень інвестицій, належать Російська 
Федерація – 1667,0 млн. дол., Кіпр – 427,7 млн. дол., Велика Британія – 
403,9 млн. дол., Нідерланди – 255,0 млн. дол. і Австрія – 249,9 млн. 
дол. Із країн ЄС в економіку України інвестовано 1972,0 млн. дол., або 
майже 45 % загального обсягу вкладень. Найвагоміші обсяги 
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надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ та 
організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, – 
2825,3 млн. дол., підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів та мотоциклів – 524,9 млн. дол. та 
промисловості – 475,2 млн. дол. [6]  

Щодо інвестиційної діяльності вітчизняного бізнесу за межами 
України слід відмітити наступне. У 2016 році українські підприємства 
здійснили вкладення прямих інвестицій до 15 країн світу. Обсяг 
прямих інвестицій, що здійснили підприємства-резиденти України в 
економіку країн світу у 2016 році, становив 20,7 млн. дол. (у 2015 р. – 
27,9 млн. дол.). Але показово, що найбільші обсяги прямих інвестицій 
з України були спрямовані до Кіпру – 7,5 млн. дол., Вірґінських 
Островів (Брит.) – 7,3 млн. дол. (що є фактично офшорними зонами, 
щоправда Кіпр – з певними обмеженнями), Австрії та Російської 
Федерації – по 1,6 млн. дол. До країн ЄС з України інвестовано 
11,4 млн. дол., або 55 % загального обсягу вкладень. Найбільші обсяги 
інвестицій були здійснені підприємствами промисловості – 8,4 млн. 
дол., оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів 
та мотоциклів – 7,6 млн. дол., транспорту, складського господарства, 
поштової та кур'єрської діяльності – 2,2 млн. дол. США [6]. 

Наведені статистична аналітика засвідчує, що Україна переживає 
складні часи геополітичної та геоекономічної турбулентності. І тільки 
за умов побудови «стресостійкої» структури національного 
господарства можливо протистояти зовнішнім викликам та будувати 
паритетні, рівноправні відносини з основними гравцями глобального 
економічного середовища. Одним з важливих факторів досягнення 
такої  стабілізації та забезпечення економічного зростання є зважена 
структурна політика, що передбачає: зміну технологічної структури; 
імпортозаміщення критичної сировини та збільшення обсягу 
виробництва кінцевої продукції; зміну галузевої структури, надання 
особливої уваги пріоритетним галузям, відповідно до виграшних 
позицій України в міжнародному поділі праці; зниження рівня 
монополізації економіки, забезпечення сприятливих умов для 
розвитку усіх форм приватної власності, особлива увага - розвитку 
малого та середнього підприємництва; підтримку та заохочення 
модернізації сільського господарства; подолання інституційної кризи, 
формування сприятливого інвестиційного клімату, що передбачає, 
крім іншого, створення дієвої судової системи та відновлення довіри 
до влади, в тому числі – з боку суб‘єктів зовнішньоекономічної 
діяльності [8]. 
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Висновки. Таким чином, перебуваючи у фактично кризовому 
стані, Україна все ж таки має широкі можливості до трансформації 
структури національної економіки, враховуючи всі внутрішньо та 
зовнішньополітичні виклики. Подолати негативний вплив та 
економічний тиск зовнішнього середовища можливо тільки за умов 
досягнення достатнього рівня конкурентоспроможності національного 
господарства. Парадоксально, але використовуючи саме кризовий 
стан, Україна має історичну можливість трансформації економіки, 
через використання позитивів досягнення «точки біфуркації». Це 
передбачає вирішення першочергових завдань: переорієнтації на 
виробництва V та VI технологічних устроїв та модернізації 
традиційно вагомих галузей національної економіки – сільського 
господарства та металургії – задля забезпечення їх конкурентоздатності 
на світовому ринку. 
 

Література. 
1. Гонта С.В. Категоріальний простір дослідження структурної 

трансформації національної економіки / С.В. Гонта // Науковий вісник 
Полісся. – 2016. – Вип. 3. – С. 84-92. 

2. Бойко О.М. Особливості розвитку структурно-динамічних зрушень 
в економіці України / О.М. Бойко // Національне господарство України: 
теорія та практика управління : зб. наук. праць. –К. : Рада з вивчення 
продуктивних сил України, 2008. – С. 29-36. 

3. Яровий І.М. Структурна недосконалість як системна проблема 
економіки України / І.М. Яровий // Вісник Київського національного 
університету технологій та дизайну. – 2012. – № 3 (65). – C. 199-209. 

4. Біла С.О. Структурна політика в системі державного регулювання 
трансформаційної економіки: [Монографія] / О.С. Біла. – К. : Вид-во УАДУ, 
2001. – 408 с. 

5. Шкодіна І.В. Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної 
системи / І.В. Шкодіна // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 70-77. 

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

7. Коломийцева О.В. Вплив світових тенденцій на формування 
структурних зрушень в економіці країни / О.В. Коломийцева // Вісник 
Хмельницького національного університету. – Сер. : Економічні науки. – 
2010. – № 1, Т. 2. – С. 289-294. 

8. Стенічева І.Б. Деякі аспекти  структурної  перебудови  
національної економіки України [Електронний ресурс] / І.Б. Стенічева // 
Матеріали інтернет-конференції «Україна наукова» (20-22 грудня 2010 року) – 
Режим доступу: http://intkonf.org/stenicheva-ib-deyaki-aspekti-strukturnoyi-
perebudovi-natsionalnoyi-ekonomiki-ukrayini/ 



 129 

References. 

1. Gonta S.V. (2016) Kategorialniy prostir doslidzhennya strukturnoyi 

transformatsiyi natsionalnoyi ekonomiki [Categorical space of study structural 

transformation of the national economy]. Naukoviy vIsnik PolIssya - Scientific Bulletin 

of Polissya, No 3, pp. 84-92 [in Ukrainian]. 

2. Boyko O.M. (2008) OsoblivostI rozvitku strukturno-dinamIchnih 

zrushen v ekonomItsI Ukrayini [Features of structural and dynamic changes in the 

economy of Ukraine]. Natsionalne gospodarstvo Ukrayini: teoriya ta praktika upravlinnya: 

zb. nauk. prats – National economy of Ukraine: theory and practice of governance: Coll. 

Sciences. works, pp. 29-36 [in Ukrainian]. 

3. Yaroviy I.M. (2012) Strukturna nedoskonalIst yak sistemna problema 

ekonomiki Ukrayini [Structural imperfection as a systemic problem of Ukraine's 

economy]. VIsnik Kiyivskogo natsionalnogo universitetu tehnologiy ta dizaynu – Bulletin of 

the Kiev national University of technologies and design, No 3 (65), pp. 199-209 

[in Ukrainian]. 

4. Bila S.O. (2001) Strukturna politika v sistemi derzhavnogo regulyuvannya 

transformatsiynoyi ekonomiki [Structural policy in system of state regulation of transformation 

economy]. Kyiv: UADU, p. 408 [in Ukrainian]. 

5. Shkodina I.V. (2012) Suchasni tendentsiyi samoorganizatsiyi 
svitovoyi ekonomichnoyi sistemi [Current Trends selforganization of global 

economic system]. Ekonomika Ukrayini – Ukraine's Economy, No 9, 

pp. 70-77 [in Ukrainian]. 

6. Derzhavna sluzhba statistiki [State Statistics Service of Ukraine]. 

ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]. 

7. Kolomiytseva O.V. (2010). Vpliv svItovih tendentsiy na formuvannya 

strukturnih zrushen v ekonomitsi krayini [The impact of global trends on the 

formation of structural changes in the economy]. VIsnik Hmelnitskogo natsionalnogo 

universitetu. Ser.: Ekonomichni nauki – Bulletin of Khmelnitsky national University. Sir. 

Economic science, No 1, Vol. 2, pp. 289-294 [in Ukrainian]. 

8. Stenicheva I.B. (2010). Deyaki aspekti strukturnoyi perebudovi 

natsionalnoyi ekonomiki Ukrayini [Some aspects of the restructuring of the 

national economy Ukraine]. Materiali Internet-konferentsiyi «Ukrayina naukova» – 

Materials Internet conference «Ukraine science». Retrieved from 

http://intkonf.org/stenicheva-ib-deyaki-aspekti-strukturnoyi-perebudovi-

natsionalnoyi-ekonomiki-ukrayini/ [in Ukrainian]. 

 

Анотація. 
Гонта С.В. Зовнішньоекономічна діяльність України в аспекті 

структурних трансформацій національної економіки. 
У статті йдеться про сутність структури національної економіки, її значення 

та специфіку, в контексті зовнішньоекономічної діяльності. Означена важливість 

структурної трансформації для будь-якої системи, враховуючи необхідність адекватної 
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реакції як на внутрішні, так і на зовнішні виклики.  Розглянуті два концептуальних 

імпульси структурної трансформації: зовнішній – організації, та внутрішній – 

самоорганізації. Окреслені історичні та економічні причини структурних диспропорцій 

економіки України. Наведені статистична інформація про географічну структуру 

експорту та імпорту України за останній період. Запропоновані напрями проведення 

структурної трансформації національної економіки. 

Ключові слова: структурна трансформація, зовнішньоекономічна діяльність, 

структура економіки, модернізація структури, структурні диспропорції. 

 

Аннотация. 

Гонта С.В. Внешнеэкономическая деятельность Украины в 

аспекте структурных трансформаций национальной экономики. 

В статье говорится о сущности структуры национальной экономики, ее значение 

и специфику в контексте внешнеэкономической деятельности. Данная важность 

структурной трансформации для любой системы, учитывая необходимость адекватной 

реакции как на внутренние, так и внешние вызовы. Рассмотрены два концептуальных 

импульсы структурной трансформации: внешний – организации, и внутренний – 

самоорганизации. Указанные исторические и экономические причины структурных 

диспропорций в экономике Украины. Приведенные статистическая информация о 

географической структуре экспорта и импорта Украины за последний период. 

Предложенные направления проведения структурной трансформации национальной 

экономики. 

Ключевые слова: структурная трансформация, внешнеэкономическая 

деятельность, структура экономики, модернизация структуры, структурные 

диспропорции. 

 

Abstract. 

Honta S.V. Foreign activities of Ukraine in the aspect of structural 

transformations national economy. 

The article deals with the essence of the structure of the national economy, its importance 

and specificity in the context of foreign trade. The said structural transformation importance for 

any system, given the need for an adequate response both internal and external challenges. Two 

conceptual impulses structural transformation: external – organization, and inner – 

selforganization. Outlined the historical and economic causes of the structural imbalances of the 

economy of Ukraine. Presented statistical information on the geographical structure of exports and 

imports of Ukraine in the last period. Suggested the directions of structural transformation of the 

national economy. 

Keywords: structural transformation, foreign trade, economic structure, upgrade 

structures, structural imbalances. 
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ГОНЧАРЕНКО С.І., ЗДОБУВАЧ*, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом 
аграрний сектор набуває особливо важливого значення зі стабілізації 
та розвитку економіки України. Але традиційні методи ведення 
сільськогосподарського виробництва, використання морально- і 
фізично зношеної техніки та обладнання, застарілих високовитратних 
й енергомістких агротехнологій не можуть забезпечити конкурування 
підприємств на мікро- та макрорівнях. 

Наявний природно-ресурсний потенціал України дозволяє 
значно збільшити ефективність та конкурентоздатність виробництва. 
Однак вітчизняному виробництву бракує інноваційної техніко-
технологічної модернізації. Інновації в АПК є найважливішим 
фактором інтенсифікації виробництва, збільшення 
конкурентоспроможності та економічної ефективності.  

Тому перед вітчизняним сільськогосподарським виробництвом 
стоїть важливе і необхідне завдання – перехід до інноваційної моделі 
розвитку, що відповідає сучасним тенденціям світового виробництва.   

Аналіз останніх джерел і публікацій. Питанням 
інноваційного розвитку аграрного виробництва та впровадженням 
новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур 
присвятили наукові дослідження відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, 
зокрема: В.Я. Амбросов [1], Г.Є. Мазнєв [5], В.І. Нечаєв [7], 
Г.Є. Павлова [6], В.В. Россоха [8], П.Т. Саблук, В.Ф. Федоренко, 
О.Г. Шпикуляк [4, 10] та інші. 

Обмежене використання інноваційних технологій вітчизняними 
виробниками свідчить про актуальність обраної теми дослідження та 
вказує на необхідність подальшого вивчення та розроблення 
теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо 

                                                      
* Науковий керівник: Мазнєв Г.Є., к.т.н., професор 
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адаптації і запровадження новітніх технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
визначення напрямів інтенсифікації виробництва 
сільськогосподарських культур за рахунок ефективного використання 
ресурсів та обґрунтування економічної ефективності застосування 
інноваційних ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції 
рослинництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
глобалізації і інтеграції України до світових продовольчих ринків 
відбувається зростання конкуренції, це змушує вітчизняних 
агровиробників зберегти та збільшити конкурентні переваги власного 
виробництва сільськогосподарської продукції, що можливо досягти 
шляхом переходу від традиційних методів виробництва до 
запровадження і адаптування інноваційних технологій, постійного 
пошуку і реалізації ефективних управлінських рішень. 

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою засвідчує, що 
саме інноваційна діяльність є рушійною силою всього господарського 
життя і переважний приріст сільськогосподарського виробництва 
забезпечується саме за рахунок впровадження в господарську практику 
інноваційних технологій. 

Маємо визнати, що подальша інтенсифікація 
сільськогосподарського виробництва повинна відбуватися не за 
рахунок екстенсивних та інтенсивних ресурсоємних методів 
виробництва, а шляхом ефективного використання і збереження 
наявних виробничих ресурсів. Тому, стратегічним напрямком 
ефективного вітчизняного землеробства є ресурсозбереження, яке має 
стати основою стратегії і тактики господарської діяльності сучасного 
аграрного підприємства та політикою держави. Це дасть можливість 
задовольнити зростаючі потреби споживання і використання 
сільськогосподарської продукції, здійснити технічне та технологічне 
переоснащення галузі, зберегти наявний природній потенціал України 
та відродити її економіку. В поєднанні з іншими інноваціями 
сільського господарства ресурсозберігаюче землеробство є основою 
розвитку стійкого високоефективного аграрного виробництва. 

За останні роки спостерігається постійне збільшення 
виробничих витрат на виробництво сільськогосподарської продукції 
(рисунок 1), що в свою чергу призводить до зниження економічної 
ефективності виробництва. Це відбувається через комплекс існуючих 
чинників, серед яких зазначимо: використання ресурсоємних 
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багатоопераційних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, знецінення національної валюти, незадовільний стан 
економіки країни, ріст цін на виробничі ресурси, диспаритет цін на 
реалізацію виробленої продукції. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка сукупного індексу витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції 

*Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України [9] 

 
Зважаючи на вище зазначені негативні тенденції, виникає 

необхідність переглянути існуючий підхід до виробництва продукції 
рослинництва та почати запроваджувати зміни, які базуються на 
зниженні ресурсозалежності, зменшенні собівартості виробництва, 
нарощуванні валового збору при одночасному збереженні та 
відтворенні потенціалу ґрунту та навколишнього середовища. 

Як свідчить світовий досвід, вирішенням існуючих проблем 
сільськогосподарського господарства є перехід на ресурсозберігаюче 
виробництво, зокрема технологій – Mini-till, No-till, Strip-till. 

За визначенням FAO [12], ресурсозберігаюче землеробство – це 
підхід до управління агроекосистемами, націлений на ріст і підтримку 
продуктивності, збільшення прибутку та продовольчої безпеки при 
збереженні і покращенні стану ресурсного потенціалу і 
навколишнього середовища. Ресурсозберігаючі технології 
землеробства характеризуються трьома основними принципами:  

1) мінімальне механічне порушення ґрунтового шару; 
2) постійна наявність органічного покривного шару ґрунту; 
3) диверсифікація культур, що вирощуються в певній послідовності 

та/або одночасно. 
Механічне втручання в ґрунтовий шар мінімізується або ж 

виключається зовсім, а зовнішні ресурси, такі як агрохімікати і 
добрива, вносяться в оптимально необхідних кількостях, і відповідним 
способом аби не порушити біологічні процеси. 
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Освоєння та запровадження інноваційних технологій потребує 
всебічного вивчення особливостей технології, зміни переліку 
агротехнологічних операцій, модернізації засобів виробництва, 
удосконалення виробничої структури, організації підприємства. 

Перехід до ресурсозберігаючого виробництва 
сільськогосподарських культур має відбуватися послідовно і 
планомірно [5, с. 16]. Зокрема слід враховувати, що повністю розкрити 
свій потенціал дані технології можуть при чіткому плануванні, 
розумінні всієї специфіки технології (таблиця 1), обґрунтованого 
вибору ресурсозберігаючої технології і суворому дотриманні всіх 
етапів виробництва.  

За результатами проведених розрахунків на основі розроблених 
технологічних карт вирощування кукурудзи на зерно в умовах 
ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Зміївського району Харківської 
області було встановлено доцільність запровадження інноваційних 
технологій вирощування кукурудзи на зерно. 
 

Таблиця 1 
Особливості інноваційних ресурсозберігаючих технологій 

 

Технологія Переваги запровадження 
Труднощі та застереження 

запровадження 

«Mini-till» 
(«Low-till») 

- Сприяє збереженню вологи в ґрунті 
та накопиченню органічних речовин; 

- Зменшує залежність врожайності від 
кількості опадів та температури повітря; 

- Знижує потребу в гербіцидах; 

- Зменшує виробничі витрати; 

- Дозволяє зменшити кількість 
агротехнічних прийомів; 

- Ресурсо- та енергозберігаюча 
ефективність технології; 

- Збільшує родючість ґрунту з плином 
часу до 45% впродовж 5-7 років; 

- Зростання врожайності 

- Вимагає фінансових витрат на 
оновлення машинно-тракторного 
парку; 

- Недостатньо ефективна для 
протидії ерозійним процесам 
ґрунту; 

- Необхідність врахування 
особливостей і властивостей 
ґрунту (щільність, вміст гумусу, 
рухомих форм поживних 
речовин); 

- Виникає стійкість бур‘янів до 
гербіцидів; 

- Виникає ущільнення та 
підкислення ґрунту; 

- Підвищує частоту прояву 
фузаріозу (грибкового 
захворювання рослин). 

«No-till» 
(«Zero-till»)  

- Відбувається зменшення 
антропогенного навантаження на ґрунт; 

- Зменшується кількість технологічних 
операцій та строки виконання 

- Виникає потреба у придбанні 
сучасної високопродуктивної 
техніки; 

- Знижується прогрівання ґрунту, 
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Технологія Переваги запровадження 
Труднощі та застереження 

запровадження 

механізованих робіт; 

- Потребує меншої кількості одиниць 
техніки та обладнання; 

- Сприяє накопиченню органічних 
речовин у ґрунті; 

-  Економія ресурсів (зменшуються 
витрати на паливно-мастильні 
матеріали, насіння, мінеральні добрива 
та засоби захисту рослин, знижуються 
витрати праці, амортизаційні 
відрахування); 

- Покращуються агрофізичні 
властивості ґрунту, забезпечується 
висока ефективність у боротьбі з 
водною і вітровою ерозією і іншими 
факторами його деградації; 

- Зростає врожайності при дотриманні 
всіх вимог технології; 

- Забезпечує збереження ґрунтової 
фауни, накопичення вологи у ґрунті; 

- Зменшується залежність від впливу 
кліматичних умов 

що змушує змінювати строки 
посівів; 

- В перші роки може 
зменшуватися врожайність; 

- Погіршується фітосанітарний 
стан посівів; 

- Можливе зменшення польової 
схожості, що вимагає підвищувати 
норму висіву на 15-25%; 

- Зростає потреба в азоті; 

- Потребує постійного 
використання гербіцидів у вищих 
дозах внесення; 

- Можливий розвиток 
резистентності бур‘янів до 
гербіцидів; 

- Погіршення фосфорного 
живлення рослин; 

- Неефективність органічного 
удобрення; 

- Потребує 
висококваліфікованого 
агрономічного та технічного 
персоналу 
 

«Strip-till» 

- Прискорюється процес прогрівання 
ґрунту в оброблених смугах; 

- Можливе проведення 
прикореневого підживлення; 

- Внесення одночасно мінеральних та 
рідких форм добрив на різну глибину у 
два шари; 

- Протидіє вітровій і водній ерозії; 

- Скорочення кількості агротехнічних 
прийомів; 

- Знижується потреба в гербіцидах та 
добривах; 

- Сприяє затримці вологи в ґрунті та 
підвищенні інфільтрації під час опадів;  

- Забезпечує розвиток потужної 
кореневої системи рослин; 

- Підвищення родючості ґрунту та 
врожайності; 

- Зменшення виробничих витрат;  

- Потребує придбання 
спеціалізованого обладнання; 

- Неефективність на полях зі 
складними ландшафтними 
умовами; 

- Можливі відхилення ширини 
міжрядь, що викликає потребу у 
встановленні системи 
автоматичного або паралельного 
керування; 

-  Потребує використання 
сучасних технологій на основі 
супутникового зв‘язку; 

- Вимагає 
висококваліфікованого 
агрономічного та технічного 
персоналу. 

*Джерело: розроблено автором на основі джерел [2; 3; 5] 
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Визначено, що інноваційні ресурсозберігаючі технології 
дозволяють зменшити загальну кількість технологічних операцій з 11 
при існуючій технології до 9 за Mini-till і 7 за No-till та Strip-till 
технологіями. Це дає можливість скоротити кількість техніки та 

обладнання з загальної кількості 16 одиниць за існуючою технологією 
до 10 одиниць за No-till технологією, що в свою чергу дозволяє 
зменшити загальну вартість комплексу механізації на 23,5 % 

(4,3 млн. грн.). 
За результатами порівняння собівартості вирощування 

кукурудзи на зерно при різних технологіях (таблиця 2) найбільшу 
собівартість вирощування має існуюча технологія – 2138,01 грн./т. 

Виробнича собівартість продукції за мінімальною технологією 
становить 1811,68 грн./т, за нульовою – 1667,34 грн./т., за смуговою 
технологією – 1628,70 грн./т. 

В умовах ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» інноваційні технології 

дозволяють поліпшити виробничо-економічні показники, зокрема 
збільшити врожайність на 5 та 15 ц/га. 
 

Таблиця 2 
Порівняння собівартості технологій вирощування кукурудзи на 

зерно в умовах ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» 
 

Технологія 
Урожайність, 

т/га 

Виробнича собівартість, грн. 

на 1 га на 1 т 

Існуюча 9 19 249,09 2138,01 

Mini-till  9,5 17 210,97 1811,68 

No-till  10,5 17 507,07 1667,34 

Strip-till 10,5 17 101,38 1628,70 

*Джерело: розроблено автором 
 

У структурі собівартості (рисунок 2) при переході на інноваційні 
технології значно скорочуються витрати на паливо-мастильні 
матеріали. Так при запровадженні Mini-till технології витрати 
зменшуються у 1,93 рази, при Strip-till технології в 2,18 рази, а при 

No-till технології у 2,77 рази менше, ніж за існуючою технологією. 
Таке суттєве зменшення витрат стало можливим через скорочення 
кількості агротехнологічних операцій та виключення найбільш 
енергоємної операції – оранки. 
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Рис. 2. Діаграма виробничої собівартості 1 га площі посіву 

кукурудзи на зерно в залежності від технології вирощування 
*Джерело: розроблено автором 

 
Інноваційні технології дозволяють знизити витрати на 

мінеральні і інші види добрив у 1,6 рази при запровадженні Mini-till і 
No-till технологій, та в 1,88 рази при вирощуванні кукурудзи на зерно 
за технологією Strip-till. Зменшення витрат на добрива при смуговій 
технології порівняно з іншими ресурсозберігаючими технологіями є 
можливим за рахунок того, що вони вносяться безпосередньо у ґрунт в 
два шари на різну глибину, тим самим скорочується їх норма внесення. 

В той же час новітні технології потребують збільшення витрат 
на насіннєвий матеріал на 40 %, через те, що дані технології 
потребують використання високопродуктивних пристосованих 
гібридів. 

Разом з тим запровадження інноваційних технологій 
вирощування кукурудзи на зерно вимагає збільшити витрати на засоби 
захисту рослин. В порівнянні з існуючою технологією зростають 
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витрати на гербіциди на 29,93 % при Mini-till технології, та на 46,05 % 
при запровадженні No-till або Strip-till технологій. 

Завдяки зменшенню кількості агротехнологічних операцій 
відбувається зниження трудомісткості виробництва порівняно з 
традиційною технологією на 17,24 % (0,24 люд-год/т) при Mini-till 
технології; на 37,93 % (0,18 люд-год/т) при No-till технології та на 
34,48 % (0,19 люд-год/т) при Strip-till технології. Це в свою чергу 
дозволяє знизити витрати на оплату праці від 26,12 % до 66,03 %. 

За рекомендаціями [14] для мінімізації ризиків запровадження 
нових технологій слід розпочинати на площі 10% від загальної 
кількості сільськогосподарських угідь. Тому для ТОВ «Агрофірма імені 
Гагаріна» початкова площа запровадження становить 300 гектарів.  

Розраховано, що річна економія експлуатаційних витрат за 
рахунок запровадження Mini-till технології складає – 930,04 тис. грн., 
No-till технології – 1482,61 тис. грн., Strip-till технології – 
1604,32 тис. грн. 

При запровадженні інноваційних технологій підприємство 
може отримати додатковий прибуток у 1171 тис. грн., при Mini-till  
технології; на 2208 тис. грн. – при No-till технології та на 2329 тис. грн. 
– при технології Strip-till. 

Найбільший річний економічний ефект підприємство отримає 
при переході на нульову технологію вирощування кукурудзи, а саме – 
2583 тис. грн. При запровадженні смугової та мінімальної технології – 
2420 тис. грн. і 1379 тис. грн. відповідно.  

Висновки. За результатами проведеного дослідження  
визначено, що актуальним напрямом розвитку виробництва продукції 
рослинництва в нинішніх складних економічних умовах та з метою 
модернізації галузі до сучасних світових тенденцій є запровадження 
інноваційних ресурсозберігаючих технологій. Визначено, що дані 
технології направлені на зниження прямих затрат праці, 
матеріаломісткості продукції і виробничих процесів, дозволяють 
зменшити механічне втручання у ґрунт, зменшують залежність від 
впливу кліматичних умов, збільшують якість та урожайність 
сільськогосподарської продукції, що в цілому знижує собівартість 
виробництва, підвищує його економічну ефективність та 
конкурентоздатність.  

Для умов ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» запровадження 
новітніх технологій дозволяє зменшити собівартість тонни продукції 
від 15,2 до 23,8 % та отримати річний економічний ефект від 1379 до 
2583 тис. грн. 
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На основі проведених розрахунків вважаємо доцільним та 
обґрунтованим запровадження інноваційних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур вітчизняними товаровиробниками, що 
дасть можливість отримати додатковий економічний, а з часом 
екологічний та іншого виду ефект. 
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Гончаренко С.І. Інноваційні ресурсозберігаючі технології як 

фактор підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва. 

В дослідженні визначені пріоритетні напрямки використання інноваційних 
технологій в рослинництві. Охарактеризовано особливості інноваційних 
ресурсозберігаючих технологій, їх переваги, труднощі та застереження запровадження. 

Обґрунтовано доцільність переходу до новітніх технологій виробництва 
сільськогосподарських культур. Отримані результати засвідчили, що інтенсифікація 
виробництва сільськогосподарських культур за рахунок ресурсозберігаючих технологій є 
основою для підвищення ефективності та сталого розвитку вітчизняного 
сільськогосподарського виробництва в умовах зростання споживання продукції та 
конкуренції на світових ринках. 
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сельскохозяйственного производства. 

В исследовании определены приоритетные направления использования 
инновационных технологий в растениеводстве. Охарактеризованы особенности 
инновационных ресурсосберегающих технологий, их преимущества, трудности и 
предостережения введения. 

Обоснована целесообразность перехода к новейшим технологиям производства 
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Abstract. 
Honcharenko S.I. Innovative resource-saving technologies as a factor 

of increasing the efficiency of the agricultural production. 
The study identifies priority areas for the use of innovative technologies in crop production. 

Features of innovative resource-saving technologies are described, their advantages, difficulties and 
introduction warnings. 

The expediency of transition to the newest technologies of agricultural crops production is 
substantiated. The obtained results showed that the intensification of crop production through 
resource-saving technologies is the basis for increasing the efficiency and sustainable development of 
domestic agricultural production in the context of growing consumption of products and competition 
in world markets. 

Keywords: innovative technologies, resource-saving, efficiency, mini-till, no-till, strip-till. 
 
 

УДК 331.101.3. 
 

ПОТРЕБИ ПРАЦІВНИКІВ 
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

ГОРЕНКО А.І., АСПІРАНТ*, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна епоха – 
це епоха змін та інновацій, які вносять істотні і навіть радикальні 
перетворення в економічному і соціальному укладі життя людей. 
Змінюються не лише стратегічні орієнтири і методи управління 
підприємств але також змінюються цінності людей і зростають їх 
внутрішні потреби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Арістотель, 
Геракліт, Епікур і Демокріт [1-5] започаткували вивчення причин 
активності людини. Д. Мак Клелланд [8], Колот А.М. [7] і Сладкевич 
В.П. [9] класифікували потреби на групи. Але в умовах інноваційного 
розвитку потреби людини зміняються, що і викликало вибір 
наукового дослідження. 

Формулювання цілей статті. Дослідити та поглибити 
тлумачення потреб працівників в умовах інноваційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Початок 
наукового вивчення потреб людини поклали старогрецькі учені – це 
Арістотель, Геракліт, Епікур і Демокріт. 

                                                      
* Науковий керівник: Онегіна В.М., д.е.н., професор 
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Арістотель уперше у філософії зробив спробу класифікації 

потреб на рослинні (тварини) і істинно людські, які пов'язані з 

етичними доброчесностями. Вище щастя людини Арістотель бачив в 

діяльності душі. Різноманітні бажання, прагнення цілком залежать від 

розуму – джерела діяльності людей. У тлумаченні людських потреб, їх 

взаємозв'язки з практичною діяльністю Арістотель проявляє 

коливання між матеріалізмом і ідеалізмом. З одного боку, він говорить 

про природне походження людських бажань, а з іншої – абсолютне 

значення надає душевним прагненням, серед яких вища міра 

доброчесності у відшукуванні істини. Потреби пов'язані з душею 

суб'єкта, з його внутрішнім світом – ця теза була загальноприйнятою в 

античній філософії [1]. 

Геракліт Эфесский вивчаючи соціальне призначення золота, 

завдяки якому можливий обмін, тобто, зіставляючи потреби людей і 

суспільства, по суті, показує, що поза потребами неможливе пізнання 

основ буття людини і його суті. Хоча Геракліт у своїх творах і не 

говорить безпосередньо про потреби, для нас цікаво його уявлення 

про людину. Геракліта хвилює зв'язок людини зі світовим розумом. 

Усі матеріальні перетворення, вважає філософ, здійснюються 

«законодоцільно», при цьому частина людей наслідують їх. У основі ж 

відмінностей потреб людини знаходяться його «грубі психеї» [2]. 

Демокріт також порівнював потребу з нуждою, вважаючи, що 

остання є спонукальною силою дій людини: «Дійсно, сама нужда 

служила людям вчителькою у всьому, наставляючи їх відповідним 

чином в пізнанні кожної речі» [3]. Він звертав увагу на відмінність 

самої потреби від засобів її задоволення, кажучи, що людина не знає 

меж задоволення своїх потреб.  

Епікур, ототожнюючи потреби і бажання, спробував дати їх 

класифікацію, виділяючи природні і необхідні потреби: «одні – 

природні, інші – порожні, і з числа природних одні – необхідні, а інші 

– тільки природні; а з числа необхідних одні потрібні для щастя, інші 

– для спокою тіла, треті, – для самого життя" [4]. Таким чином, Епікур 

обумовлював існування людини з обов'язковим задоволенням своїх 

необхідних потреб: «Шлях на щастя можливий тоді, коли людина, 

керуючись розумом і волею, задовольняє ці природні і необхідні 

потреби» [5]. 
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Мислителі древнього суспільства змогли поставити багато 

питань стосовно сфери споживання, висловити цінні судження і 

геніальні припущення про суть і походження потреб. Це дало початок 

їх діленню на природні (матеріальні) і духовні, обґрунтовувалася думка 

про безмежність людських потреб, особливо духовних. Дуже важливо 

підкреслити, що потреба розглядалася у взаємозв'язку з діяльністю, з 

поведінкою людини. Античні мислителі звернули увагу на 

безпосередній зв'язок бажань, прагнень людини з моральними 

нормами поведінки. Вони розуміли, що як особисті, так і громадські 

потреби проходять момент усвідомлення і таким чином набувають 

характеру рухових імпульсів людського життя. Пройшовши через 

свідомість, переробку в душі, потреби перетворюються на інтереси, 

прагнення, цінності, мотиви. 

Великий енциклопедичний словник за редакцією 

Прохорова А.М. трактує поняття потреба як нужду в чому-небудь 

об'єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку 

організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства в 

цілому; внутрішній спонукач активності. Потреби діляться на 

біологічні, властиві тваринам і людині, і соціальні, які носять 

історичний характер, залежать від рівня економіки і культури [6]. 

Колот А.М. класифікує потреби: 

а) за природою – первинні (фізіологічні і, як правило, природжені) 

і вторинні (психологічні, які усвідомлюються з досвідом); 

б) за суб‘єктами вияву (особисті, групові, колективні, суспільні 

тощо); 

в) за кількісною визначеністю і можливостями задоволення 

(абсолютні, дійсні, платоспроможні, задоволені); 

г) за характером, причиною виникнення (матеріальні, трудові, 

статусні) [7]. 

З розвитком економічних відносин і вдосконаленням управління 

значна роль відводиться потребам більш високих рівнів. 

Д. Мак Клелланд у своїх теорії визначає, що структура потреб вищого 

рівня зводиться до трьох груп потреб вищих рівнів:  

1) прагнення до успіху (досягнення); 

2) прагненню до влади; 

3) прагнення визнання, причетності (співучасті) [8]. 

Сладкевич В.П. класифікує потреби по різноманітним 

ознакам (рис. 1): 
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Рис. 1. Класифікація потреб [9] 
 

В сучасних умовах потреби працівників дещо змінилися. 
Головними можна виділити такі потреби: 

– біологічні; 

– безпека та стабільність; 
– придбання, накопичення і захоплення;  
– любов і приналежність;  
– повага і визнання;  

– свобода дій;  
– пізнання нового;  
– ризик і подолання;  
– краса і гармонія,  

– самоактуалізація. 
Визначення інноваційного розвитку підприємства 

Заглуміна Н.А вводить в двох взаємопов‘язаних аспектах: 

1) як цілеспрямоване неухильне підвищення 
конкурентоспроможності та економічної ефективності підприємства, 
що має якісний характер і заснований на інтенсивних факторах 
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розвитку – знаннях, інформації, передових технологіях; 
2) як цілеспрямоване постійне вдосконалення і підвищення 

ефективності власне інноваційної діяльності підприємства. 
Відповідно інноваційний розвиток підприємства як економічна 

категорія являє собою сукупність відносин, що виникають в ході 
цілеспрямованого підвищення економічної ефективності та 
конкурентоспроможності організації на основі інновацій [10]. 

Саме тому у працівників в умовах інноваційного розвитку 
виникає потреба в підвищенні своєї кваліфікації та здібностей, 
самореалізації, юридичному рівноправ'ї, можливості прийняття 
рішень та особова незалежність, підвищений індивідуалізм, 

матеріалізація людини, безпечні та сприятливі умови праці. 
Таким чином в міру задоволення первинних потреб зростає 

роль потреб у самореалізації, що потребує створення умов для 
постійного розвитку персоналу шляхом підтримання прагнення 

працівників в умовах інноваційного розвитку. 
Потреби людини не можуть бути однаковими у всі часи. 

Навпаки, вони зміняються з часом, навіть в межах того або іншого 

історичного періоду, не говорячи вже про історичну епоху. Так само 
потреби залежать від умов, в яких живуть люди, від рівня розвитку 
господарства. 

Висновки. Нині потреби людини постійно еволюціонують і 

помітно розрізняються в різні історичні епохи. У конкретної людини 
вони формуються в складній взаємодії з усією громадською системою. 
В різні епохи у суспільстві може домінувати або прагнення розвивати 

власні творчі здібності особи, або прагнення до накопичення 
матеріальних цінностей, максимальному збільшенню споживання 
створених іншими людьми благ. 
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Анотація. 

Горенко А.І. Потреби працівників в умовах інноваційного 

розвитку. 

У статті розглянуті поняття «потреби» різних вчених починаючи з 

Стародавньої Греції, проведено дослідження класифікації потреб. Арістотель, Геракліт, 

Демокріт та Епікур дали початок діленню потреб на природні (матеріальні) і духовні. 

Вказано основні потреби працівників в умовах інноваційного розвитку. Потреби людини 

не можуть бути однаковими у всі часи. Вони залежать від умов, в яких живуть люди, від 

рівня розвитку господарства. Питання потреб існує постійно, й до кінця не вивчене. Це 

пов’язано з тим, що в різні епохи змінюються цінності людей та зростають їхні 

внутрішні потреби. 

Ключові слова: потреби, працівник, інноваційний розвиток. 

 

Аннотация. 

Горенко А.И. Потребности работников в условиях 

инновационного развития. 

В статье рассмотрены понятия «потребности» различных ученых начиная с 

Древней Греции, проведено исследование классификации потребностей. Аристотель, 

Гераклит, Демокрит и Эпикур дали начало делению потребностей на природные 

(материальные) и духовные. Указаны основные потребности работников в условиях 

инновационного развития. Потребности человека не могут быть одинаковыми во все 

времена. Они зависят от условий, в которых живут люди, от уровня развития 

хозяйства. Вопрос потребностей существует постоянно, и до конца не изучен. Это связано 

с тем, что в разные эпохи меняются ценности людей и растут их внутренние 

потребности. 

Ключевые слова: потребности, работник, инновационное развитие. 

 

Abstract. 

Gorenko A.I. The needs of workers in the conditions of innovative 

development. 

The article deals with the concepts of "needs" of various scientists since ancient Greece, 

and a classification study of needs is carried out. Aristotle, Heraclitus, Democritus and Epicurus 

gave rise to the division of needs into natural (material) and spiritual. The basic needs of employees 

in the conditions of innovative development are indicated. The needs of man can not be the same at 

all times. They depend on the conditions in which people live, on the level of development of the 

economy. The question of needs exists constantly, and has not been thoroughly studied. This is due 

to the fact that in different epochs people's values are changing and their internal needs are 

growing. 

Key words: needs, employee, innovative development. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУХГАЛТЕРА: 

ВИДИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ 

 

ГРИБОВСЬКА Ю.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У зв‘язку з 

постійними змінами податкового та бухгалтерського законодавства, 

існує велика ймовірність помилок, які може допустити головний 

бухгалтер. Чинне законодавство встановлює відповідальність 

головного бухгалтера за дані, наведені в обов‘язковій звітності, яка 

подається державним органам та підписується ним як посадовою 

(службовою) особою. Підставою для застосування відповідальності є 

не лише помилкові дані, відображені у звітах, а й відсутність 

підтверджуючих документів або помилки при оформленні первинних 

документів, використаних для складання звітності.  

Питання відповідальності бухгалтера потребує удосконалення, 

оскільки в сучасних умовах документи та звітність підприємств 

формуються автоматично бухгалтерськими програмами і підписання 

їх можливе у двох випадках: або документ буде роздруковано і лише 

після цього підписано, або буде передбачено авторизований вхід до 

системи та забезпечено наявність електронного підпису, тоді як норми 

діючого законодавства з бухгалтерського обліку щодо відповідальності 

бухгалтера поширюються на документи і регістри, складені вручну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 

вивчення сутності та видів відповідальності бухгалтера внесли провідні 

учені-економісти, зокрема: Ф. Бутинець, С. Голов, С. Кепіна, 

Н. Романова, А. Собченко, О. Юдін. 

Формулювання цілей статті. Дослідити види відповідальності, 

умови їх настання та розміри штрафних санкцій, що застосовуються 

до бухгалтерів підприємств і організацій відповідно до чинного 

законодавства України. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ст. 3 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» (далі – Закон України № 996-XIV) відповідальність за 
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів 
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, 
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збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник 
(власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює 
керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих 
документів [1]. 

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних 
документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність 
відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали такі 
документи. Тобто, склавши і підписавши регістри бухгалтерського 
обліку, бухгалтер бере на себе персональну відповідальність за 
достовірність даних, які він особисто вніс до цих регістрів. Це цілком 
відповідає правовій концепції відповідальності виключно за свої дії 
[10, с. 13]. 

В умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку 
бухгалтери вносять дані з первинних документів до програми та 
обирають відповідні рахунки обліку, тобто визначають 
кореспонденцію рахунків, на основі чого програма формує фінансову 
звітність. Відповідно, відповідальність повинна бути не лише за 
внесення неправдивих даних до фінансової звітності, а ще й за 
внесення неправдивих даних до комп‘ютерних програм 
бухгалтерського обліку. На сьогодні такої відповідальності не 
встановлено, тобто законодавство не враховує всі правовідносини, які 
виникають у сфері бухгалтерського обліку, виникає необхідність у 
внесенні змін до чинного законодавства, або формування відповідної 
судової практики, яка прирівняла б формування регістрів за 
допомогою комп‘ютерної програми до їх складання (визначене 
Законом України № 996-XIV). 

Бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського та податкового 
обліку згідно з вимогами законодавства, він відіграє значну роль на всіх 
етапах управління: в процесі планування, оперативного фіксування 
господарських операцій та складання звітності підприємства. 
Головний бухгалтер підприємства повинен: забезпечувати дотримання 
на пiдприємствi єдиних засад ведення обліку i складання фінансової 
звiтностi; організувати контроль за відображенням операцій на 
рахунках; брати участь в оформленні матерiалiв, пов‘язаних з 
нестачами майна підприємства; забезпечити перевірку стану 
бухгалтерського обліку. Посадові обов'язки головного бухгалтера 
визначені Законом України № 996-XIV та прописані в його посадовій 
інструкції. 



 151 

Відповідальність бухгалтера залежить від того, на яких умовах 
він оформлений на роботу. 

Якщо бухгалтер – найманий працівник, то відносини між 
сторонами регулюються нормами трудового законодавства. 
Відповідно до ст. 130, 147 Кодексу законів про працю України (далі – 
КЗпП) працівник, який порушив свої трудові обов'язки, притягується 
до дисциплінарної (догана або звільнення) і матеріальної 
відповідальності [4]. 

Безпосередньо з бухгалтером не укладається договір про повну 
матеріальну відповідальність, але якщо він працює ще й касиром, тоді 
як із касиром із ним укладається такий договір. Також у випадку 
вчинення штатним бухгалтером правопорушення або злочину його 
можуть притягти до адміністративної та кримінальної відповідальності. 

Якщо бухгалтер – позаштатний працівник підприємства, норми 
КЗпП на нього не поширюються. Бухгалтер самостійно розподіляє 
свій час, організує свою роботу та отримує винагороду за конкретний 
результат (надану послугу). Основою співробітництва є укладений між 
підприємством і бухгалтером договір про надання бухгалтерських 
послуг. Оскільки бухгалтер, що надає послуги за договором цивільно-
правового характеру, не є найманим працівником, притягти його до 
дисциплінарної або матеріальної відповідальності згідно з КЗпП 
неможливо [9, с. 26]. 

Бухгалтер, який надає підприємству послуги за договором, несе 
лише цивільно-правову відповідальність, передбачену укладеним із 
ним договором, наприклад, у вигляді штрафних санкцій, 
відшкодування збитків і т. п. 

Якщо бухгалтер за договором про надання бухгалтерських 
послуг здійснює функції, які відносяться до організаційно-наказових 
або адміністративно-господарських (наприклад, керівництво відділом, 
представництво інтересів підприємства перед держорганами, 
підписання звітів), то він може бути визнаний службовою особою і, 
відповідно, притягнутий до адміністративної або кримінальної 
відповідальності. 

Головний бухгалтер очолює бухгалтерію, організує 
бухгалтерський облік і складає бухгалтерську звітність, тобто виконує 
адміністративно-господарські функції, згідно із Кримінальним 
кодексом (далі – ККУ) є службовою особою, а згідно з Кодексом 
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) – 
посадовою. Для того, щоб особа вважалася службовою (посадовою), 
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такі обов'язки повинні виконуватися нею як на постійній основі, так і 
тимчасово, згідно зі спеціальними повноваженнями [9, с. 29]. 

Діючим законодавством передбачені таки види відповідальності: 

– адміністративна – передбачає застосування до особи 

адміністративно-правових санкцій за вчинення адміністративного 

правопорушення [5]; 

– кримінальна – передбачає притягнення особи до кримінального 

покарання за вчинення злочину – суспільно небезпечного діяння (дії 

або бездіяльності), передбаченого ККУ [6]; 

– дисциплінарна – передбачає відповідальність особи за 

порушення трудової дисципліни. Якщо працівник порушив правила 

внутрішнього розпорядку, посадову інструкцію, статут або положення 

про дисципліну, адміністрація підприємства може застосувати до 

нього один із двох видів дисциплінарного стягнення – догана або 

звільнення [4]; 

– матеріальна – передбачає обов'язок працівника відшкодувати 

шкоду, завдану підприємству неналежним виконанням своїх трудових 

обов'язків [4]. Здебільшого, працівники притягуються до обмеженої 

матеріальної відповідальності в межах своєї середньомісячної 

заробітної плати. До повної матеріальної відповідальності працівник 

може бути притягнений тільки у випадках, установлених ст. 134 КЗпП, 

наприклад, при укладанні з ним договору про повну матеріальну 

відповідальність. Такий договір може бути укладений не з усіма 

працівниками, а тільки з тими, хто виконує роботу або обіймає посаду, 

які включені до Переліку посад і робіт, що заміщаються або 

виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, 

організацією можуть укладатися письмові договори про повну 

матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності цінностей, 

переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення 

або застосування у процесі виробництва [8]. 

Притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності 

здійснюється адміністрацією підприємства. 

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність 

настає за правопорушення, які за своїм характером не спричиняють 

кримінальну відповідальність. Основні порушення, за які до 

бухгалтерів найчастіше застосовується адміністративна 

відповідальність, наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Адміністративна відповідальність бухгалтера [3, 5, 7] 

 

Суть порушення Санкція 
Особливості 

застосування 

1 2 3 

Відсутність податкового обліку, 

порушення встановленого законом 

порядку ведення податкового обліку, 

у т. ч. неподання або несвоєчасне 

подання обов'язкових аудиторських 

висновків (ст. 163 КУпАП) 

Штраф на посадових 

осіб у розмірі від 5 до 

10 НМДГ (від 85 до 

170 грн.), при 

повторному 

порушенні – від 10 до 

15 НМДГ (від 170 до 

255 грн.) 

Протоколи за даними 

статтями складають 

посадові особи органів 

ДФС, справи 

розглядаються в судовому 

порядку (ст. 221, 255 

КУпАП). Якщо платник 

податків досяг 

податкового компромісу, 

то його дії, передбачені ст. 

163 КУпАП, не 

вважаються порушеннями 

за даною статтею 

Неподання або несвоєчасне подання 

посадовими особами підприємств 

платіжних доручень на 

перерахування належних до сплати 

податків і зборів (ст. 163 КУпАП) 

Неподання або несвоєчасне подання 

форми № 1ДФ, неутримання та 

неперерахування ПДФО, 

перерахування ПДФО за рахунок 

підприємства (крім передбачених 

законодавством випадків) (ст. 163 

КУпАП) 

Попередження або 

штраф у розмірі від 2 

до 3 НМДГ (від 34 до 

51 грн.), при 

повторному 

порушенні – від 3 до 5 

НМДГ (від 51 до 85 

грн.) 

Санкції накладаються на 

посадових осіб (керівника, 

бухгалтера) або СПД-

фізособу. Справи про 

правопорушення за 

протоколами, складеними 

посадовими особами 

органів ДФС, розглядають 

місцеві суди 

(ст. 221, 255 

КУпАП) 

Невиконання законних вимог 

посадових осіб, зокрема органів 

ДФС, установлених у пп. 20.1.3, 

20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 ПКУ (ст. 163 

КУпАП) 

Попередження або 

штраф на посадових 

осіб у розмірі від 5 до 

10 НМДГ (від 85 до 

170 грн.), при 

повторному 

порушенні – від 10 до 

15 НМДГ (від 170 до 

255 грн.) 

Протоколи складають 

органи ДФС, а справи   

розглядають місцеві суди  

(ст. 221, 255 КУпАП) 

 

Порушення законодавства з 

фінансових питань (приховування в 

обліку валютних та інших доходів, 

непродуктивних витрат і збитків, 

відсутність бухгалтерського обліку 

або ведення його з порушеннями, 

унесення неправильних даних у 

фінансову звітність, неподання 

Штраф у розмірі від 8 

до 15 НМДГ (від 136 

до 255 грн.), при 

повторному 

порушенні – від 10 до 

20 НМДГ (від 170 до 

340 грн.) 

Протоколи складають і 

справи розглядають 

посадові особи органів 

державного фінансового 

контролю (ст. 234 

КУпАП) 
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Суть порушення Санкція 
Особливості 

застосування 

1 2 3 

фінансової звітності, несвоєчасне 

або неякісне проведення 

інвентаризацій, перешкоджання 

співробітникам органів 

держфінконтролю в проведенні 

ревізій і перевірок, невжиття заходів 

щодо відшкодування винними 

особами збитків від нестач, розтрат, 

розкрадань) (ст. 164 КУпАП) 

Порушення законодавства про 

сплату та облік єдиного соціального 

внеску (далі – ЄСВ) на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та 

загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування (порушення 

порядку нарахування, неподання 

звітності, подання недостовірних 

відомостей) (ст: 165 КУпАП) 

Штраф у розмірі від 

30 до 40 НМДГ (від 

510 до 680 грн.), при 

повторному 

порушенні – від 40 до 

50 НМДГ (від 680 до 

850 грн.) 

Санкції накладаються на 

посадових осіб і фізосіб-

підприємців або осіб, які 

забезпечують себе 

роботою самостійно.  

 

Несплата або несвоєчасна сплата 

ЄСВ у сумі не більше 300 НМДГ 

Штраф у розмірі від 

40 до 80 НМДГ (від 

680 до 1360 грн.), при 

повторній несплаті 

протягом року – від 

150 до 300 НМДГ (від 

2550 до 5100 грн.) 

Несплата або несвоєчасна сплата 

ЄСВ у сумі більше 300 НМДГ 

Штраф у розмірі від 

80 до 120 НМДГ (від 

1360 до 2040 грн.), 

при повторній 

несплаті протягом 

року – від 150 до 300 

НМДГ (від 2550 до 

5100 грн.) 

Неподання органам Державної 

статистики даних для проведення 

державних статистичних 

спостережень або подання 

недостовірних даних, не в повному 

обсязі, не за формою, передбаченою 

звітно-статистичною документацією, 

або із запізненням (ст. 186 КУпАП) 

Штраф у розмірі від 

10 до 15 НМДГ (від 

170 до 255 грн.), при 

повторному 

порушенні – від 15 до 

25 НМДГ (від 255 до 

425 грн.) 

Санкції накладаються на 

посадових осіб і фізосіб-

підприємців. Складають 

протоколи про 

адміністративне 

порушення та 

розглядають справи 

органи статистики 
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Повторне правопорушення – це вчинення аналогічного 

правопорушення особою, яка була притягнута до відповідальності за 

цією самою статтею КУпАП протягом року. При повторному 

правопорушенні розміри санкцій збільшуються. 

Відповідно до ст. 38 КУпАП адміністративні санкції можуть 

бути накладені в межах установлених строків: протягом двох місяців із 

дня вчинення правопорушення або із дня його виявлення (при 

триваючому правопорушенні), а якщо справи підвідомчі судам – 

протягом трьох місяців [5].  

До порушень із строком до двох місяців із дня вчинення 

належать правопорушення, що носять разовий характер –несвоєчасне 

подання декларацій, платіжних доручень на внесення платежів до 

бюджету і т. п., які до моменту перевірки вже завершені. До триваючих 

відносяться правопорушення, які тривають протягом невизначеного 

часу і які можна встановити тільки в ході документальної перевірки, 

наприклад, відсутність на балансі придбаних активів два роки назад 

і т. п. 

Кримінальна відповідальність настає за порушення в сфері 

публічних правовідносин. Найбільш поширені порушення, за які до 

бухгалтерів застосовується кримінальна відповідальність, наведено у 

таблиці. 2. 

Відповідно до ч. 5 підрозд. 1 розд. XX ПКУ, якщо норми 

адміністративного та кримінального законодавства містять посилання 

на НМДГ у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, то 

розмір НМДГ установлюється на рівні ПСП,  визначеної пп. 169.1.1 

ПКУ на відповідний рік. У 2017 році для кваліфікації злочинів за ККУ 

необхідно виходити із ПСП у розмірі 800 грн. [6, 7]. 

Згідно із ч. 3 ст. 24 Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 р., головного бухгалтера 

можуть притягнути до відповідальності за неподання, несвоєчасне 

подання, порушення порядку подання або подання спеціально 

уповноваженому органу недостовірної інформації із застосуванням 

штрафних санкції у розмірі до 2000 НМДГ, а для суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі 

до 200 НМДГ [2]. 
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Таблиця 2 
Кримінальна відповідальність бухгалтера [6, 7] 

 

Суть порушення Санкція Особливості застосування 

Навмисне ухиляння  від 

сплати податків у значних 

розмірах, які в 1000 і більше 

разів перевищують НМДГ 

(від 689000 грн.)  

(ч. 1 ст. 212 ККУ) 

Штраф у розмірі від 1000 

до 2000 НМДГ (від 17000 

до 34000 грн.) або 

позбавлення права 

обіймати певні посади на 

строк до 3 років 

Відповідальність несуть 

посадові особи підприємств, 

приватні підприємці та особи, 

відповідальні за сплату 

податків. Злочин вважається 

здійсненим із моменту 

фактичного ненадходження в 

строк коштів. Уникнути 

відповідальності  можна, якщо 

до притягнення до неї (до 

пред'явлення   обвинувачення) 

сплатити податки та 

відшкодувати заподіяний 

державі збиток (фінансові 

санкції, пеня). Не вважається 

злочином несплата податку 

внаслідок податкового 

компромісу (підрозд. 9 розд. 

XX ПКУ) 

Навмисне ухиляння  від 

сплати податків у великих 

розмірах, які в 3000 і більше 

разів перевищують НМДГ 

(від 2067000 грн.)  

(ч. 2 ст. 212 ККУ) 

Штраф у розмірі від 2000 

до 3000 НМДГ (від 34000 

до 51000 грн.) із 

позбавленням права 

обіймати певні посади на 

строк до 3 років 

Навмисне ухиляння  від 

сплати податків в особливо 

великих розмірах, які в 5000 і 

більше разів перевищують 

НМДГ (від 3445000 грн.)  

(ч. 3 ст. 212 ККУ) 

Штраф у розмірі від 

15000 до 25000 НМДГ (від 

255000 до 425000 грн.) із 

позбавленням права 

обіймати певні посади на 

строк до 3 років і 

конфіскацією майна 

 

Фахівці Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів з 
метою мінімізації ризиків у професії бухгалтера рекомендують 
поглиблення гармонізації законодавства країн до вимог міжнародних 
стандартів та постійне удосконалення професійних знань 
практикуючих бухгалтерів [11]. 

Висновки. Головний бухгалтер (бухгалтер) організовує ведення 
бухгалтерського обліку, складає бухгалтерську, податкову і статистичну 
звітність, тобто виконує адміністративно-господарські обов'язки, і 
відповідно до ККУ є службовою особою, а згідно із КУпАП – 
посадовою особою.  

Бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського та податкового 
обліку згідно з вимогами законодавства, а за правильну організацію 
обліку відповідає керівник підприємства. 

Бухгалтер несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та 
кримінальну відповідальність. Притягнення до дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності – це право, а не обов'язок роботодавця, 
застосування адміністративних санкцій або покарань за кримінальний 
злочин є обов'язком уповноважених органів держави. 
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Анотація. 

Грибовська Ю.М. Відповідальність бухгалтера: види та порядок 
застосування. 

Чинне законодавство встановлює відповідальність  бухгалтера за дані, наведені в 
обов’язковій звітності, яка подається державним органам та підписується ним як 
посадовою особою. Бухгалтер несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та 
кримінальну відповідальність. Притягнення до дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності – це право, а не обов'язок роботодавця, застосування адміністративних 
санкцій або покарань за кримінальний злочин є обов'язком уповноважених органів 
держави. Питання відповідальності бухгалтера потребує удосконалення, оскільки в 
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сучасних умовах документи та звітність підприємств формуються автоматично 
бухгалтерськими програмами і підписання їх можливе у двох випадках: або документ 
буде роздруковано і лише після цього підписано або буде передбачено авторизований вхід до 
системи та забезпечено наявність електронного підпису, тоді як норми діючого 
законодавства з бухгалтерського обліку щодо відповідальності бухгалтера поширюються 
на документи і регістри, складені вручну. 

Ключові слова: бухгалтер, адміністративна відповідальність, кримінальна 
відповідальність, дисциплінарна відповідальність, штрафна санкція. 
 

Аннотация. 
Грибовская Ю.Н.Ответственность бухгалтера: виды и порядок 

применения. 
Действующее законодательство устанавливает ответственность бухгалтера за 

данные, приведенные в обязательной отчетности, подаваемой государственным органам, 
которая им подписывается как должностным лицом. Бухгалтер несет дисциплинарную, 
материальную, административную и уголовную ответственность. Привлечение к 
дисциплинарной и материальной ответственности – это право, а не обязанность 
работодателя, применение административных санкций или наказаний за уголовное 
преступление является обязанностью уполномоченных органов государства. Вопрос 
ответственности бухгалтера требует усовершенствования, поскольку в современных 
условиях документы и отчетность предприятий формируются автоматически 
бухгалтерскими программами и подписания их возможно в двух случаях: либо документ 
будет распечатан и только после этого подписан или будет предусмотрено 
авторизованный вход в систему и обеспечено наличие электронной подписи, тогда как 
нормы действующего законодательства по бухгалтерскому учету по ответственности 
бухгалтера распространяются на документы и регистры, составленные вручную. 

Ключевые слова: бухгалтер, административная ответственность, уголовная 
ответственность, дисциплинарная ответственность, штрафная санкция. 
 

Abstract. 
Gribovskaya J. Accountant Responsibilities: types and application 

procedure. 
Current legislation establishes liability for the accounting data in the mandatory reports 

filed by the public authorities and signed him as an official. Accountant bear disciplinary, 
administrative and criminal liability. Disciplinary and financial responsibility – the right, not the 

obligation of the employer, the application of administrative sanctions or punishment for a crime is 
the responsibility of the competent authorities of the state. The question of responsibility accountant 
needs improvement, since the current conditions documents and statements of companies generated 
automatically accounting software and signing them is possible in two cases: either document will be 
printed and only then signed or will be provided for authorized entry to the system and made 
available electronic signature, while According to the legislation on accounting on liability apply to 
accounting documents and registers, drawn by hand. 

Key words: accountant, administrative liability, criminal liability, disciplinary 
liability, penalty. 
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УДК 005.95 
 

HR-МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
ГРІДІН О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність 

питання управління персоналом на сучасному підприємстві не 
можливо переоцінити, оскільки вказана проблема є однією з 
головних, що вимагає посиленої уваги з боку апарату управління. Їй 
відводиться провідне місце в системі управління організацією. Від 
вибору того чи іншого підходу в управлінні персоналом, кожен з яких 
має свої переваги та недоліки, залежить ефективність організації в 
цілому та перспективи її розвитку в майбутньому. Останнім часом 
концепція «управління людськими ресурсами» (HR-менеджмент) 
набуває в порівнянні з іншими підходами управління персоналом все 
більшої популярності серед керівників організацій. Оскільки вона 
ставить за ціль реалізацію інтересів не тільки організації, але й 
кожного її працівника. З огляду на це актуальним є визначення 
основних особливостей зазначеної концепції, а також перспектив її 
впровадження на сучасному етапі розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказана 
проблематика багато років досліджувалась багатьма як вітчизняними, 
так і закордонними вченими і, наразі, не втрачає своєї актуальності. 
Останнім часом вивченню цього питання були присвячені праці: 
Авєріної О.І. Балабанової Л.В., Беляєвої С.В., Богатирьова А.М., 
Викотича С., Виноградської А.М., Виноградського М.Б., 
Воробйової О.К., Губи А., Загревої В., Златева-Петкової Т., 
Качанакової А., Крушельницької О.В., Левицької О., Макарової И.К., 
Михайлової Л.І., Мізерної Т.В., Нагарої М.Б., Нейкової Р.М., 
Ниечевої Н., Никифоренко В.Г., Петрової І., Побережної К., 
Поддубняка В.В., Прокопенко О.В., Сардак О.В., Сардак С.Е., 
Сергієнко Т.І., Тимохіної О.О., Урбанкової Г., Фандєєвої А.Є., 
Чербаченко В.О., Череп А., Шканової О.М. та інших. Проте деякі 
аспекти зазначеної проблеми, зокрема сутність та значення 
специфічних особливостей людських ресурсів на сучасному витку 
еволюційного розвитку управління персоналом, а також умови 
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забезпечення ефективного управління людськими ресурсами в 
сучасних організаціях, наразі, все ще залишаються недостатньо 
вивченими. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
особливостей еволюційного розвитку управління персоналом, 
встановлення основних відмінностей між управлінням персоналом та 
управлінням людськими ресурсами, а також виявлення головних 
передумов ефективного управління людськими ресурсами в сучасних 
умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не зважаючи на 
те, що теоретичний і практичний базиси управління персоналом 
творилися науковцями світу впродовж майже всього існування 
людства, процес формування в самостійну відокремлену науку 
прийшовся на XX ст. і завершився у 60-70-ті роки. Управління 
персоналом, як наука, впродовж тривалого часу розвивалася до 
остаточного формування в окрему науку в межах наук, пов‘язаних з 
діяльністю, головним чином, комерційних організацій, а також 
структур державного та муніципального управління. Необхідно 
відзначити, що виділення управління персоналом в різних країнах 
світу в окрему науку відбувалось з різних галузей знань. Так, у США 
вона розвивалась в межах поведінкових наук у зв‘язку з чим, наразі, 
носить назву «організаційна поведінка» або «управління людськими 
ресурсами». В той же час в країнах Західної Європи вона пов‘язана з 
економікою підприємства, що також вплинуло на її назву – «економіка 
персоналу» або «менеджмент персоналу». В СРСР спеціальної науки, з 
огляду на відсутність ринкового середовища, що становить її 
предметну базу, управління персоналом не існувало, а вирішення 
кадрових питань здійснювалось у межах економічних, соціологічних і 
психологічних наук. 

Визначення управління персоналом, внаслідок відмінностей, 
обумовлених перш за все неоднаковим еволюційним розвитком 
вказаної науки у світі є найрізноманітнішими. 

Так, Балабанова Л.В. та Сардак О.В. [10] вважають, що 
управління персоналом – процес планування, підбору, підготовки, 
оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на ефективне 
його використання та досягнення цілей підприємства і працівників. В 
той же час у колективній монографії Л.В. Балабанова [9] зазначає, що 
управління персоналом – це багатогранний та важливий процес, що 
має свої специфічні властивості та закономірності, знання яких є 
необхідними менеджерам усіх рівнів, спеціалістам кадрових та інших 
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ідентичних служб для постійного забезпечення росту ефективності та 
якості праці, росту продуктивності праці на підприємстві в умовах 
ринкової економіки. 

Крушельницька О.В. та Мельничук Д.П. у своєму навчальному 
посібнику «Управління персоналом» дають наступне визначення: 
«Управління персоналом – це цілеспрямована діяльність керівного 
складу організації на розробку концепції, стратегії кадрової політики і 
методів управління людськими ресурсами [14], зазначаючи, при цьому, 
що управління персоналом є складним і складовим компонентом 
управління організацією. 

На думку Полонської Л.А. [24] управління персоналом можна 
розглядати як процес прийняття управлінських рішень, що складається 
з низки послідовних дій: визначення цілі, вибір критеріїв, визначення 
ситуацій та процесів, аналіз та оцінка ситуацій, постанова проблем, 
прийняття та виконання рішень, контроль за виконанням рішень. 

Подібної до Поклонської Л.А. точки зору притримується 
Л.І. Михайлова [17], яка вважає, що під управлінням персоналом 
необхідно розуміти сукупність усіх управлінських рішень та видів 
діяльності, що безпосередньо пов‘язані з організацією впливу на 
людей, які працюють на підприємстві чи в установі. 

Деякі науковці визначають управління персоналом як 
функціональну сферу діяльності, задача котрої полягає у забезпеченні 
підприємства в необхідний час кадрами в необхідній кількості та 
необхідної якості, їх вірна розстановка та стимулювання. 

Тимохіна О.О. зазначає, що управлінням персоналом необхідно 
розглядати як науку і мистецтво ефективного управління людьми, 
використання їх потенціалу в умовах професійної діяльності [27]. 

За твердженням колективу авторів у складі: 
М.Д. Виноградського, С.В. Беляєвої, А.М. Виноградської та 
О.М. Шканової [12] «управління персоналом – це діяльність 
організації, спрямована на ефективне використання людей 
(персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних 
(особистих). 

Отже, на нашу думку, найбільш повним та змістовним буде 
наступне визначення: «Управління персоналом – це цілеспрямована, 
систематична, безперервна діяльність управлінських кадрів на всіх 
рівнях та в усіх сферах, направлена на прийняття управлінських 
рішень, пов‘язаних із плануванням, підбором, відбором, найманням, 
оцінюванням персоналу, організацією навчання та підвищення його 
кваліфікації, атестацією, мотивацією, створенням належних умов праці 
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тощо, з метою його ефективного управління та повноцінного 
використання наявного потенціалу для забезпечення досягнення цілей 
як організації, так і індивідуальних (кожного працівника окремо)». 
Необхідно відмітити, що надане визначення більшою мірою 
відповідає концепції управління людськими ресурсами (HR-
менеджмент) або управління людиною, ніж управління персоналом, 
оскільки діяльність організації HR-менеджмент зорієнтовує на 
управління персоналом, як специфічного виду ресурсів та передбачає 
досягнення не лише мети організації, а й цілей кожного працівника 
окремо. 

У розвинутих країнах світу поняття «кадри» було замінено 
терміном «персонал», а, починаючи з 1970-х рр. поширення отримало 
поняття «людські ресурси». Це обумовлено усвідомленням економічної 
доцільності інвестицій у людину, орієнтацією на розвиток її вмінь, 
здібностей та навичок [10, С. 18-21]. 

З огляду на зазначене вище людські ресурси – специфічний і 
найважливіший з усіх видів економічних ресурсів, сукупність 
соціальних, психологічних і культурних якостей працівників 
підприємства. 

Як відомо, функціонування будь-якої економічної системи є 
процесом перетворення ресурсів для задоволення потреб суспільства, 
індивідів в товарах і послугах. Всі ресурси економічної системи 
володіють як загальними, так і специфічними властивостями. 

До загальних властивостей слід віднести: обмеженість ресурсів, 
що виявляється в проблемі забезпечення якнайкращого та 
найповнішого їх використання з метою досягнення найвищого рівня 
ефективності; мобільність, полягає в здатності переміщуватись між 
галузями, регіонами, країнами тощо; взаємозамінюваність; 
взаємодоповнюваність тощо. 

Поряд з цим кожна категорія ресурсів має специфічний зміст, 
характеристики, структуру, обумовлені їх природою (середовищем), 
місцем і роллю в економічній системі. 

Так, людські ресурси від інших їх видів відрізняє ціла низка 
суттєвих особливостей, зокрема: свідома участь у виробничому чи 
будь-якому іншому процесі; неможливість встановлення граничного 
потенціалу трудової активності; потреба в постійному оновленні 
теоретичних знань і практичних навичок, навчанні, перепідготовці, 
підвищенні кваліфікації тощо; потреба в мотивації; складність та 
тривалість процесу відтворення; людські ресурси є одночасно як 
об‘єктом, так і суб‘єктом управління, організовуючи взаємодію решти 
ресурсів системи [16]. 
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З огляду на зазначене вище виникає необхідність встановлення 
основних відмінностей в концепціях «управління персоналом» та 
«управлінні людськими ресурсами» (HR-менеджмент): 

– управління людськими ресурсами (УЛР) зорієнтоване не на 
потреби в персоналі в цілому, а на потреби в конкретній робочій силі; 

– управління персоналом розглядає існуючий потенціал організації, 
в той час як УЛР розглядає персонал з точки зору наявних та нових 
робочих місць; 

– при управлінні персоналом застосовується пасивна, а при УЛР – 
активна кадрова політика; 

– при УЛР створюється інтегрована система кадрового 
менеджменту, в той час коли управління персоналом передбачає 
здійснення кадрової політики службою управління персоналом; 

– управління персоналом на відміну від УЛР не зацікавлене в 
довгострокових інвестиціях у людський капітал; 

– система кадрового менеджменту при управлінні персоналом 
зорієнтована на колективні цінності, при УЛР – на індивідуальну 
роботу з персоналом тощо. 

Необхідно відмітити, що управління людськими ресурсами 
(УЛР) є ефективним, якщо в організації дотримуються таких умов: 

1. Здійснюється індивідуальне планування кар‘єри, підготовка та 
перепідготовка персоналу, стимулювання професійного росту та 
ротації кадрів; 

2. Використовуються гнучкі системи організації робіт, автономні 
робочі групи; 

3. Система оплати праці побудована на принципах врахування 
індивідуального внеску та рівня професійної компетенції працівників; 

4. Використовується високий рівень участі працівників і робочих 
груп у розробці та прийнятті управлінських рішень; 

5. Здійснюється практика делегування повноважень підлеглим [12, 
С. 14-15]. 

Підходи до управління персоналом постійно еволюціонують і 
наразі виділяють такі: 

1. Економічний підхід (в його межах виділяють концепцію 
управління трудовими ресурсами). Особливостями концепції 
управління трудовими ресурсами є: технічна, а не управлінська 
підготовка працівників; єдність керівництва; баланс між владою і 
відповідальністю; дисципліна; чітка ієрархія; підпорядкування 
індивідуальних інтересів кожного працівника загальній справі цілої 
організації. 



 165 

2. Органічний підхід (в його межах виділяють відразу дві концепції: 
«управління персоналом» і «управління людськими ресурсами»). 
Особливостями органічного підходу до управління персоналом є те, 
що в процесі управління персоналом акцентується увага на підборі 
працівників, їх навчанні, оцінці, плануванні кар'єри персоналу. 

3. Гуманістичний підхід (в його межах виділяють концепцію 
«управління людиною»). Особливостями даного підходу є: 
акцентування уваги на організаційній культурі; вплив культурного 
контексту на управління персоналом. 

Для сучасного етапу розвитку управління персоналом у світі 
характерні такі тенденції: зміна підходів до управління персоналом 
(стають актуальними: концепція управління людськими ресурсами та 
концепція управління людиною); розвиток руху за компетентність; 
увага до підвищення ефективності управління персоналом (як 
економічної, так і соціальної); усвідомлення і підвищення значимості 
корпоративної культури. 

Нажаль, у вітчизняних підприємствах рівень використання 
концепції УЛР перед традиційним управлінням персоналом є значно 
нижчим. При цьому концепція управління людиною практично не 
застосовується. При цьому підприємства, що використовують УЛР, як 
правило, відрізняються більш високою ефективністю, більш 
удосконаленою системою мотивації, низьким рівнем плинності кадрів, 
а також більшим ступенем задоволення потреб споживачів. 

Так, управління людськими ресурсами (УЛР) розглядає 
персонал як один з найважливіших ресурсів підприємства, необхідний 
для досягнення його цілей на оперативному, тактичному і 
стратегічному рівнях. При цьому працівники виступають 
найважливішим надбанням підприємства, яке варто зберігати, 
ефективно використовувати і розвивати з метою забезпечення 
конкурентних переваг на ринку. У зв'язку з цим до персоналу 
необхідний інтегрований підхід з погляду всього підприємства як 
системи. Варто також враховувати той факт, що управлінські рішення 
у різних функціональних сферах діяльності підприємства повинні 
враховувати людський аспект; тобто можливості людей і вплив на 
персонал. 

Отже, основними особливостями УЛР є наступні: персонал 
розглядається як один з найважливіших незамінних ресурсів 
підприємства; акцентується увага на якості залучення, наймання і 
розвитку персоналу; передбачається застосування колективних, 
групових методів організації праці з метою формування сприятливого 
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клімату для делегування повноважень і відповідальності; діяльність 
організації спрямована на розвиток цілісної сильної корпоративної 
культури; передбачається інтеграція діяльності менеджерів з персоналу 
і лінійних керівників, а також системне, комплексне вирішення питань 
управління персоналом і усіх інших стратегічних задач на основі 
єдиної програми діяльності підприємства. 

У руху за компетентність, властивому сучасному етапові 
розвитку управління персоналом, простежується деяке зміщення 
акцентів. Якщо раніше основна увага приділялася, в основному, 
професійній компетентності, у даний час керівниками підприємств 
усвідомлюється значимість і важливість також соціальної 
компетентності працівників, що забезпечує можливості його 
ефективного співробітництва з іншими членами групи або команди, 
культуру його ділового спілкування й організаційної поведінки. Вона 
дозволяє: одержувати задоволення від роботи, повніше реалізувати 
свій потенціал, налагоджувати ефективні комунікації у підприємстві та 
за його межами, забезпечити кар'єрне зростання. У свою чергу, для 
підприємства соціально компетентні працівники виступають однією з 
найважливіших умов досягнення його цілей і задач. 

Управлінські рішення, що стосуються персоналу, в умовах 
ринку повинні орієнтуватися на досягнення як економічних, так і 
соціальних цілей підприємства. При цьому економічна ефективність в 
області управління персоналом означає досягнення цілей 
підприємства з мінімальними витратами на персонал. У свою чергу, 
соціальна ефективність реалізується за допомогою задоволення 
інтересів і потреб працівників (можливість особистої самореалізації, 
оплата праці, її змістовність, задоволеність спілкуванням з колегами 
тощо). Сучасні менеджери розглядають корпоративну культуру як 
стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі підрозділи та 
окремих робітників на загальні цілі, мобілізувати ініціативу робітників 
і полегшувати продуктивне спілкування між ними. Вони прагнуть 
створити власну культуру, щоб усі працівники підприємства розуміли і 
дотримувалися її [10, с. 30-34]. 

Висновки. Реалізація на практиці концепцій «управління 
людськими ресурсами» (Human Resource Management) і «управління 
людиною» (The management of the person) ускладнюється багатьма 
аспектами. Це і неготовність, що виявляється в небажанні, а подекуди 
прямій протидії впровадженню елементів зазначених концепцій, 
керівництва організацій, інертність, острах перед змінами самих 
працівників. Проте, найголовнішими чинниками, що уповільнюють 
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еволюційний процес управління персоналом, які тривалий час 
стимулювали його, як це не дивно, є посилення процесів світової 
глобалізації, що, так чи інакше, торкаються всіх сфер діяльності 
людини, а також динамічний науково-технічний розвиток. Тобто під 
дією процесів всесвітньої інтеграції та уніфікації, на нашу думку, в 
кінцевому підсумку, еволюцію управління персоналом буде повернуто 
назад до концепції управління трудовими ресурсами, що знеособлює 
людину, робить її певним «гвинтиком» в надскладному механізмі – 
організації. При цьому вказані вище суттєві особливості притаманні 
«людині» будуть зведені нанівець, внаслідок чого в програші 
залишиться тільки власне сама «людина» як індивід. В кінцевому 
підсумку людські ресурси втративши характерні лише їм специфічні 
особливості відіграватимуть роль «знаряддя» в руках власника 
організації. 
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Анотація. 
Грідін О.В. HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості 

та перспективи впровадження. 
У статті проведене дослідження процесу та визначені особливості формування 

«управління персоналом» в різних країнах світу в самостійну відокремлену науку. 
Розглянуто сучасні підходи до визначення поняття «управління персоналом» та надано 
узагальнене тлумачення зазначеного терміну. Визначені загальні та специфічні 
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властивості трудових ресурсів організації та виявлені їх відмінні особливості від інших 
видів ресурсів. Встановлені основні відмінності в концепціях «управління персоналом» та 
«управління людськими ресурсами». Вивчені умови, що визначають ефективність 
управління людськими ресурсами. Прослідковано еволюцію підходів до управління 
персоналом: від концепції «управління трудовими ресурсами» до концепції «управління 
людиною». Визначені останні світові тенденції, характерні для сучасного етапу розвитку 
управління персоналом. Виявлені специфічні особливості управління людськими ресурсами. 

Ключові слова: кадри, управління персоналом, управління трудовими 
ресурсами, управління людськими ресурсами, HR-менеджмент. 
 

Аннотация. 
Гридин А.В. HR-менеджмент в современных организациях: 

особенности и перспективы внедрения. 
В статье проведено исследование процесса и определены особенности формирования 

«управления персоналом» в разных странах мира в самостоятельную обособленную науку. 
Рассмотрены современные подходы к определению понятия «управление персоналом» и 
дано обобщенное толкование указанного термина. Определены общие и специфические 
свойства трудовых ресурсов организации и выявлены их отличительные особенности от 
других видов ресурсов. Установлены основные различия в концепциях «управление 
персоналом» и «управление человеческими ресурсами». Изучены условия, определяющие 
эффективность управления человеческими ресурсами. Прослежено эволюцию подходов к 
управлению персоналом: от концепции «управления трудовыми ресурсами» к концепции 
«управления человеком». Определены последние мировые тенденции, характерные для 
современного этапа развития управления персоналом. Выявлены специфические 
особенности управления человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: кадры, управление персоналом, управление трудовыми 
ресурсами, управление человеческими ресурсами, HR-менеджмент. 
 

Abstract. 
Gridin O.V. HR management in modern organizations: peculiarities 

and prospects of implementation. 
The article deals with the study of the process and characteristics of the formation of the 

«personnel management» in different countries of the world in an independent separate science. The 
modern approaches to the definition of «personnel management» and the General interpretation of 
the term. It identifies General and specific properties of the labor resources of the organization and 
identified their differences from other types of resources. The main differences between the concepts 
«personnel management» and «human resource management». Studied the conditions determining 
the efficiency of human resources management. Traced the evolution of approaches to human 
resource management: from the concept of «human resource management» approach to a 
«management person». Determined by latest global trends characteristic of the present stage of 
development of the personnel management. Identify specific features of human resource 
management. 

Key words: personnel, personnel management, workforce management, 
HR-management. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ РОСЛИННИЦЬКОГО НАПРЯМКУ 
 

КРАСНОРУЦЬКИЙ О.О., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
ГРИЩЕНКО В.А., АСИСТЕНТ, 

БАРЧАН К.М., ЗДОБУВАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливим 
завданням сільського господарства полягає у забезпеченні населення 
країни продовольством, а переробної промисловості – необхідною 

сільськогосподарською сировиною. Вирішення цього завдання 
пов‘язане з подальшою інтенсифікацією галузі, прискоренням 
науково-технічного прогресу, удосконаленням економічних відносин, 

розвитком різноманітних форм організаційно-економічної взаємодії 
суб‘єктів. 

Інтенсивні методи розвитку сільськогосподарського 
виробництва вимагають переходу до освоєння  принципово нових 

технологічних рішень на основі досягнень науки, впровадження 
відкриттів і винаходів, що підвищують ефективність діяльності 
господарюючих суб'єктів і дозволяють їм перейти на більш високий 

щабель розвитку економіки. Такі рішення слід віднести до розряду 
базисних інновацій, які можуть бути реалізовані тільки на основі 
використання результатів фундаментальних і прикладних досліджень. 

Для модернізації технічної та технологічної бази рослинництва 

необхідно вирішення завдань формування на селі парку 
сільськогосподарської техніки, що відповідає сучасним вимогам 
агротехнологій на основі використання енергонасичених 
високопродуктивних тракторів з комплексом комбінованих машин, 

що дозволяють за один прохід полем проводити чотири-шість і 
більше взаємопов'язаних операцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
теоретичних і методологічних аспектів розвитку інноваційного 
процесу у науково-технічній сфері і практичній діяльності найбільшу 
увагу приділили: О.І. Амоша, В.Ф. Гриньов, М.І. Долішний, 
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С.Д. Ільєнкова, О.О. Лапко, Л.І. Нейкова, Д.М. Черваньов, Є.А. Уткін, 
Й. Шумпетер, Б. Твісс, Б. Санто, М. Хучек та інші вчені. 

Найбільш актуальні проблеми розвитку сільського господарства 
в сучасних умовах розглядали у своїх наукових працях: В.Я. Амбросов, 
Л.М. Анічин, М.О. Бесєдін, П.І. Гайдуцький, М.В. Гладій, 
В.К. Горкавий, М.Я. Дем`яненко, М.В. Калінчик, М.Ю. Коденська, 
М.Ф. Кропивко, І.І. Лукінов, А.В. Македонський, М.Й. Малік, 
В.П. Мартьянов, В.Я. Месель-Веселяк, В.І. Перебийніс, 
О.М. Онищенко, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук, М.Ф. Соловйов, 
Л.О. Шепотько, В.Й. Шиян, О.В. Шкільов, О.М. Шпичак та інші 
дослідники. Проблеми ж розвитку рослинницької галузі України та 
зміцнення продовольчої безпеки з використанням досягнень НТП та 
інноваційних рішень у сфері АПК залишаються недостатньо 
вивченими. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є розробка 
теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо 
впровадження інновацій при виробництві продукції рослинництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні технології 
у рослинництві повинні здійснюватися шляхом: 

– освоєння інтенсивних і високих технологій, розробки і 
впровадження комплексів сільськогосподарської техніки підвищеної 
потужності, що забезпечують безліч сільськогосподарських операцій, 
які відповідають даним технологіям; 

– впровадження високопродуктивних тракторів і комбайнів з 
потужністю двигунів від 200 до 450-500 к. с. і низькою питомою 
витратою палива; 

– розширення застосування ресурсозберігаючих технологій, 
заснованих на принципах мінімальної і «нульової» обробки ґрунту; 

– експлуатації сучасної техніки для внесення добрив на базі 
програмування врожаю, використання елітного насіння, засобів 
захисту рослин, зниження втрат продукції і підвищення її якості; 

– переведення сільськогосподарської техніки на газове й біологічне 
моторне паливо; 

– освоєння геоінформаційних систем. 
Проведення технологічної модернізації в рослинництві та заміна 

екстенсивних методів виробництва агропродукції на інтенсивними, 
дадуть можливість за 10-15 років довести валовий збір зерна в України 
до 80 млн. т (при нормативному забезпеченні сільськогосподарською 
технікою). Тому, найважливішим напрямом у рослинництві має бути 
освоєння та використання високотехнологічних машин, необхідних 
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для впровадження принципово нових агротехнологій, які дозволяють 
не тільки підвищити продуктивність праці, але й забезпечити 
комфортність роботи механізатора, створити сприятливі умови для 
розвитку рослин, зростання врожайності сільськогосподарських 
культур [1, с. 123]. 

Слід продовжити розробку нових технологій управління 
потенціалом врожайності сільгоспкультур на основі 
диференційованого використання ресурсів, розширити дослідження 
по агротехніці з урахуванням можливих глобальних змін клімату і, 
нарешті, підійти до проблеми достатнього виробництва рослинного 
кормового білка [2, с. 12]. 

Нині галузі рослинництва особливу актуальність мають дві 
проблеми. 

Перша – постійно збільшуються витрати на виробництво 
продукції через застосування багатоопераційних технологій, 
постійного зростання цін на енергоносії, сільськогосподарську техніку, 
мінеральні добрива, засоби захисту рослин та послуги сторонніх 
організацій, що надаються сільгосптоваровиробникам при порівняно 
низьких цінах на сільгосппродукцію. 

Друга – втрата родючих ґрунтових ресурсів і погіршення 
екологічної обстановки навколишнього середовища. Через процеси 
ерозії ґрунтів і надмірної мінералізації гумусу, відведення земель під 
будівництво щорічно втрачаються значні площі 
сільськогосподарських угідь. 

До цих проблем треба додати й те, що у сільському господарстві 
нині гостро потрібні технічне переозброєння і модернізація 
виробництва. Наприклад, забезпеченість сільських товаровиробників 
тракторами становить тільки 57%, з них 75% експлуатуються за 
межами амортизаційного терміну. Використовувана система машин 
має низьку продуктивність, а на селі дедалі відчутнішими стає нестача 
механізаторських кадрів [3, с. 110]. 

У цих непростих умовах сільський товаровиробник повинен 
забезпечити: 

– зменшення виробничих витрат і зниження собівартості продукції; 
– зростання врожайності та підвищення якості виробленої 

продукції; 
– розширене відтворення родючості ґрунту; 
– збереження навколишнього середовища. 

Вирішення цих завдань можливе тільки при переході на 
ресурсозберігаючі технології, що представляють собою не тільки 
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зміна способу основного обробітку ґрунту, а цілу систему, яка 
включає: 

По-перше, впровадження безвідвальної і дрібної обробок ґрунту 
із збереженням рослинних залишків і подрібненої соломи у верхньому 
шарі або на поверхні ґрунту. Перехід на безвідвальну обробку ґрунту 
треба сприймати не як спрощенство, а як вищий рівень технології 
виробництва 
продукції рослинництва. Головна мета впровадження 
ресурсозберігаючих технологій – не рекордно високі врожаї, а 
стабільні економічно вигідні рівні врожайності культур при низькій 
собівартості; 

По-друге, освоєння сівозмін, що включають рентабельні 
ринкові культури і культури, поліпшують родючість ґрунту; 
забезпечення цілорічної мульчі з рослинних залишків не менше 
3-5 т/га за рахунок чергування культур та використання подрібненої 
соломи на добриво. 

У основі технологій зберігаючого землеробства лежить відмова 
від застосування плуга. Це комплекс прийомів, спрямованих на 
боротьбу з деградацією структури ґрунту, зниженням родючості, 
втратою вологи і падінням врожайності [4, с. 234]. Головними 
принципами ресурсозберігаючих технологій є наступні показники: 

– збереження рослинних залишків на поверхні ґрунту; 
– використання сівозмін, що включають рентабельні культури і 

культури, поліпшують родючість ґрунтів; 
– інтегрований підхід у боротьбі з шкідниками і хворобами; 
– використання якісного насіння, чуйних до даних технологій. 

Економічна ефективність роботи в сільськогосподарських 
підприємствах залежить в основному від модернізації виробництва, 
застосовуваних технологій, організації виробництва, рівня підготовки 
кадрів, фінансового забезпечення. Відомо, що в урожайні роки ціни на 
сільгосппродукцію знижуються, а у неврожайні – навпаки, 
підвищуються. Однак, якщо врахувати прибутковість у світових 
масштабах, то доход у розрахунку на гектар відносно постійний і 
складає 400-600 умовних одиниць. Таким чином, успішним 
товаровиробником буде той, хто збирає стабільний урожай з 
мінімальними витратами. 

Нині у світі зростає попит на сільськогосподарську продукцію, 
але що стосується зернових культур, то на перший план висувається 
завдання не стільки нарощування валового обсягу зерна, скільки 
підвищення його якості в умовах обмежених енергоресурсів, з 
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мінімальними виробничими витратами і без шкоди для навколишньої 
природи [5, с. 14]. 

Передовий досвід роботи в землеробстві показує, що щорічна 
глибока плужна оранка – це ресурсномісткий процес, який найчастіше 
завдає непоправної шкоди ґрунтовій мікрофлорі і підсилює ерозійні 
процеси, особливо в зоні ризикованого землеробства. 

У світовій практиці успішний розвиток сільськогосподарського 
виробництва на 80 % залежить від управління і сучасних технологій і 
тільки на 20 % від погодних умов. У нашій країні, на жаль, все – всі 
невдачі зводяться до несприятливих погодних умов і особливостям 
ризикованого землеробства. У цьому зв'язку виправити дану ситуацію, 
використовуючи передовий зарубіжний досвід, можливо лише 
переходом до ресурсозберігаючих технологій і вмінням керувати 
витратною частиною бізнесу, забезпечивши його 
конкурентоспроможність. 

Актуальність впровадження енергозберігаючих технологій 
набуває ще більшої значущості у  зв'язку з тим, що внутрішні ціни на 
енергетичні ресурси наближаються до світових ринкових цін. Тому, 
отримання максимального економічного ефекту від застосування 
ресурсозберігаючих технологій у  рослинництві пов'язано саме зі 
сферою обробки ґрунту, посіву, внесення добрив і хімічних засобів 
захисту рослин, догляду за культурами і збирання врожаю [6]. 

Перехід до ресурсозберігаючих технологій у рослинництві дає 
можливість істотно підвищити врожайність, підняти якість продукції. 
Інноваційні організаційно-технологічні методи машиновикористання 
дозволяють забезпечити ресурсозбереження цієї галузі. Так, 
наприклад, при традиційних технологіях машиновикористання 1 кг 
насіння дає 10-12 кг зерна, а при зберігаючих технологіях – 40-60 кг; 
витрата 1 кг палива при традиційному машиновикористання 
забезпечує збір 2-3 кг зерна, а при зберігаючих – 7-9 кг; віддача від 1 кг 
діючої речовини добрив по зерну становить відповідно 2-3 та 10-12 кг. 

Нині за кордоном освоюють так звані біологічні, консервуючі, 
екологічні та інші системи землеробства, які є в порівнянні з 
традиційними найбільш ефективними, дозволяють скоротити 
виробничі витрати на 50-80%, отримувати при цьому стабільні врожаї, 
забезпечувати відновлення родючості ґрунту. У числі тих, хто йде цим 
шляхом, країни, що є лідерами у сфері виробництва зерна: Австралія, 
США, Аргентина, Канада, Бразилія та ін. [7]. 

Ці технології на даний момент є найбільш «розумними» 
технологіями землеробства. Глобальне значення зазначені технології 
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придбали завдяки їх екологічним та економічним перевагам, які 
захищають ґрунт від вітрової та водної ерозії, істотно знижують 
виробничі витрати в рослинництві. 

До ресурсозберігаючих технологій відносяться мінімальна 
обробка ґрунту і нульова технологія обробітку ґрунту.  

Завдання зниження виробничих витрат в землеробстві сприяла 
вивченню технологічної схеми прямого посіву насіння (вирощуванню 
сільськогосподарських культур по системі «No-Till»), тобто повної 
відмови від механічної обробки ґрунту. В даний час у світовій практиці 
система «No-Till» застосовується більш ніж на 90 млн. га, що становить 
понад 11 % усіх сільгоспугідь. 

«No-Till» – це технологія, що виключає механічні прийоми 
впливу на ґрунт. При цьому посів проводиться по полю при 
збережених і рівномірно розподілених пожнивних залишках. 
Збережена стерня сприяє затриманню снігу та накопиченню вологи, а 
подрібнена солома, залишається після проходу зернозбирального 
комбайна, дає додаткове біологічне харчування ґрунтовим 
мікроорганізмам, а також перешкоджає випаровуванню вологи. 

Особливу увагу в землеробстві по системі «No-Till» приділяється 
сівозмінам, тобто правильному чергуванню вирощуваних культур. 
Оптимізація схем сівозмін та раціональна система обробітку ґрунту в 
сівозмінах захищають культури від бур'янів, шкідників і хвороб, 
підвищують родючість ґрунту за рахунок збереження її структури, 
запобігання ерозії, зниження втрати вологи і, в кінцевому підсумку, 
збільшують потенційну рентабельність земельних угідь. 

Перехід на технології мінімального обробітку ґрунту 
починається на етапі збирання зернових культур. Важливим моментом 
у системі зберігаючого землеробства є формування ґрунтозахисного, 
вологозберігаючого покриття. При грамотному проведенні збиральної 
кампанії пожнивні залишки повинні бути рівномірно розподілені по 
полю. Доведено, що такий розподіл буде сприяти роботі мікрофлори 
ґрунту, полегшувати боротьбу з бур'янистою рослинністю, 
забезпечувати збереження ґрунтової вологи і, у кінцевому підсумку, 
сприятиме підвищенню врожайності вирощуваних культур. Слід 
підкреслити, що ресурсозберігаючі технології можуть 
використовуватися в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Але 
при цьому необхідно враховувати щільність ґрунту, кількість опадів, 
що випадають, попередники, чуйність культури на розпушування і ряд 
інших чинників. 

Так, наприклад, в умовах посушливого землеробства 
сільськогосподарських підприємств зони Степу найбільш ефективною 
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альтернативною технологією обробки ґрунту є енергозберігаюча 
пошарова безвідвальна технологія. Її освоєння в умовах краю 
забезпечує зниження капіталоємності робіт до 30 %, витрат живої 
праці і палива – до 17 %, зменшення експлуатаційних витрат – на 
20 %. Таким чином, сучасні агротехнології істотно підвищують 
ефективність сільськогосподарського виробництва і вивільняють 
значну кількість робочої сили. 

Аналогічна картина спостерігається не тільки в зерновому 
виробництві, але також і в інших галузях аграрного виробництва: 
застосування високопродуктивної техніки, особливо у великих 
сільськогосподарських підприємствах і агрохолдингах, різко знижує 
потребу в трудових витратах, що досить важливо в даний час для 
сільського господарства. 

Прикладом цього є передовий досвід роботи компанії «Агро-
Союз» (Дніпропетровська область). Фахівці цієї компанії розробили 
власний комплексний підхід до управління сільськогосподарським 
бізнесом, а також алгоритм поступового переходу від традиційної 
обробки ґрунту через мінімальну 
обробку ґрунту до системи «No-Till». Застосовуючи дані технології, тут 
на власному досвіді переконалися, що рослинництво в умовах 
лімітованих ресурсів може бути високорентабельною галуззю. Так, 
при обробітку по системі «No-Till» «Агро-Союз» отримує врожайність 
озимої пшениці 60 ц /га, ярого ячменю 63,6 ц /га. 

Для реалізації мінімальної і нульової технологій обробки ґрунту 
та отримання найбільшого економічного ефекту в рослинництві 
компанія «Агро-Союз» освоїла власне виробництво широкозахватною 
високопродуктивної техніки (посівних комплексів, обприскувачів та 
ін.) Так, один з найважливіших елементів технології – захист рослин. 
Використання створеного широкозахватного (ширина захвату 27 м) 
самохідного обприскувача «Наgie» при обробці сільськогосподарських 
культур від бур'янів, шкідників і хвороб забезпечує обробку рослин на 
площі до 1000 га в добу. Обприскувач обладнаний електронною 
системою дозування, змішування, контролю розчину отрутохімікатів. 

Для порівняння: при проведенні робіт по захисту рослин 
традиційними обприскувачами знадобилося б 5 агрегатів ОП-2000-01 
для обробки посівів на вказаній площі. Використання 
широкозахватною універсальної техніки дозволяє економити час на 
проведенні технологічних операцій, зайвий раз не ущільнювати ґрунт, 
істотно скоротити парк машин, зменшити виробничі витрати на 
ПММ, оплату праці, допоміжні матеріали і, в кінцевому підсумку, 
знизити собівартість виробленої продукції. 
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Так, за розрахунками фахівців компанії «Агро-Союз», на 
10000 га посівних площ при обробленні зернових культур достатньо: 
1 енергонасиченого трактора; 1 посівного комплексу (ширина захвату 
агрегату 18 м, продуктивність 360 га / добу), що здійснює одночасно 
за один технологічний прохід ряд операцій: культивацію та 
вирівнювання ґрунту, посів насіння з одночасним внесенням 
мінеральних добрив і прикочуванням ґрунту; 1 самохідного 
обприскувача [8, c. 180]. 

У період збирання необхідні 3 комбайна «CLAAS» з 11-
метровими жатками «HONEY BEE» і 1 бункера-накопичувача, що 
дозволяє скоротити кількість обслуговуючого автотранспорту на 
відвезенні зерна. Такі комбайни забезпечують якісне прибирання, у 
тому числі полеглих рослин. З'являється можливість здійснювати 
досить низький зріз стебла, що особливо важливо при збиранні 
бобових культур. Наявність 11-метрової жатки збільшує ККД 
комбайна до 90%. Комбайни оснащені подрібнювачами «REDEKOP», 
які забезпечують рівномірний розподіл пожнивних залишків по всій 
площі зрізу. Розмір фрагментів подрібнених пожнивних залишків 
знаходиться в межах 4-5 см. Технічні характеристики 
зернозбирального комбайна забезпечують його продуктивність 
140 гана добу (при швидкості руху під час прибирання 7 км/год.). При 
цьому витрата палива складає 4,9 л/га, а машинний час для 
прибирання 1 га – 0,14 м-год./га. Продуктивність трьох комбайнів і 
бункера-накопичувача (40 куб. м) становить 420 га на добу. При 
використанні мінімуму техніки під час проведення польових робіт на 
10000 га посівних площ (підготовка ґрунту і посів, хім. Захист, 
прибирання зерна) забезпечується висока продуктивність: загальне 
витрачений машинний час не перевищує 0,3 м-год./га, а витрата 
палива – 15 л/га. 

Висновки. Таким чином, головними факторами економічного 
успіху ресурсозберігаючих технологій у рослинництві є зменшення 
витрат, підвищення родючості ґрунтів, а отже, і врожайності 
сільськогосподарських культур, зростання конкурентоспроможності 
аграрного бізнесу. Перехід до ресурсозберігаючих технологій у 
сільськогосподарському виробництві дає можливість істотно 
збільшити продуктивність в рослинництві, підняти якість продукції, а 
машинно-технічний комплекс як інноваційна база аграрного 
виробництва, регулює обсяги та економічні характеристики кінцевої 
сільськогосподарської продукції. 
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Анотація. 
Красноруцький О.О., Грищенко В.А., Барчан К.М. 

Організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним 
розвитком аграрних підприємств рослинницького напрямку. 

В статті досліджено проблему впровадження інновацій при виробництві продукції 
рослинництва. Розглянуті сучасні технології та шляхи їх впровадження, проблеми з 
якими керівництво підприємства може зіткнутися  при виробництві продукції 
рослинництва, а також методи вирішення цих проблем. Запропонована енергозберігаюча 
технологія «No-Till», яка використовується не лише в Україні, але й за кордоном. «No-
Till» – це технологія, що виключає механічні прийоми впливу на ґрунт. Встановлено, що 
при впровадженні «No-Till» технології у сівозміну та раціональну систему обробітку 
ґрунту вона захищає культури від бур'янів, шкідників і хвороб, підвищує родючість ґрунту 
за рахунок збереження її структури, запобігає ерозії, знижує втрати вологи і, в кінцевому 
підсумку, збільшує потенційну рентабельність земельних угідь. 

Ключові слова: управління інноваціями, технологія «No-Till», сільське 
господарство, інтенсивні методи, модернізація, технологія. 
 

Аннотация. 
Красноруцкий А.А., Грищенко В.А., Барчан К.Н Организационно-

экономический инструментарий управления инновационным развитием 
аграрных предприятий растениеводческого направления. 

В статье исследована проблема внедрения инноваций при производстве продукции 
растениеводства. Рассмотрены современные технологии и пути их внедрения, проблемы с 
которыми руководство предприятия может столкнуться при производстве продукции 
растениеводства, а также методы решения этих проблем. Предложена 
энергосберегающая технология «No-Till», которая используется не только в Украине, но и 
за рубежом. «No-Till» – это технология, исключающая механические приемы воздействия 
на почву. Установлено, что при внедрении «No-Till» технологии в севооборот и 
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рациональную систему обработки почвы она защищает культуры от сорняков, 
вредителей и болезней, повышает плодородие почвы за счет сохранения ее структуры, 
предотвращает эрозию, снижает потери влаги и, в конечном итоге, увеличивает 
потенциальную рентабельность земельных угодий.  

Ключевые слова: управление инновациями, технология «No-Till», сельское 
хозяйство, интенсивные методы, модернизация, технология. 
 

Abstract. 

Krasnorutskyy O.O., Hrischenko V.A., Barchan K.N. Organizational-
economic toolkit for managing the innovative development of agrarian 
enterprises in the crop sector. 

In the article the problem of introducing innovations in the production of plant growing 

products is investigated. Modern technologies and ways of their introduction are considered, 

problems with which the enterprise management can collide in the production of plant growing 

products, as well as methods for solving these problems. The energy-saving technology «No-Till» is 
proposed, which is used not only in Ukraine, but also abroad. «No-Till» is a technology that 

excludes mechanical methods of influencing the soil. It has been established that when the «No-

Till» technology is introduced into a crop rotation and a rational soil cultivation system, it protects 

crops from weeds, pests and diseases, improves soil fertility by preserving its structure, prevents 
erosion, reduces moisture loss and, ultimately, increases Potential profitability of land. 

Key words: innovation management, No-Till technology, agriculture, intensive 

methods, modernization, technology. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
КАДРОВИМИ РИЗИКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
ДУДНЄВА Ю.Е., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, СОТНІКОВА Л.В., 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед широкого 

спектру ризиків, з якими стикається сучасна організація, найважливіше 

місце займають кадрові ризики. Будучи ключовим ресурсом будь-якої 
організації, персонал є і потенційним джерелом різноманітних 
ризиків, об'єднаних поняттям кадрові ризики. Це обумовлює 

необхідність розробки ефективних методів управління кадровими 
ризиками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та 
методологічні аспекти управління ризиками в організації висвітлені у 
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працях науковців В.В. Вітлінського [1], С.Л. Ілляшенкa [2], 
І.Ю. Івченко [3], К. Фроста, Д. Аллена, Д. Портера [4]. Питання 
сутності та класифікації кадрового ризику та особливості його 
виникнення розглядають у своїх роботах Цвігун Т.В. [5], Хитра О.В. 
Андрушко Л.М. [6], Мішина С.В. [7]. Через призму ризик-менеджменту 
виникнення ризиків у підсистемі управління персоналом викладені в 
дослідженнях А.Г. Бадалової, К.П. Москвітіна [8], І. Горбачової [9]. 
Незважаючи на значну кількість публікацій з питань ризик-
менежменту проблематика управління саме кадровими ризиками не 
набула широкого висвітлення у спеціальній літературі. Це обумовлено, 
перш за все, високим рівнем інформаційної та поведінкової 
невизначеності, яка притаманна людині, як найскладнішому об‘єкту 
управління. Враховуючи центральне місце персоналу у діяльності 
будь-якої організації розробка методів мінімізації негативного впливу 
кадрових ризиків набуває першочергового значення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є удосконалення 
методів управління кадровими ризиками та конкретизації їх змісту у 
залежності від етапу управління персоналом організації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Класифікація 
кадрових ризиків у залежності від етапу управління персоналом 
дозволяє виділити ризики, що пов‘язані з набором, підбором та 
відбором персоналу; ризики адаптації; ризики оцінки та атестації 
персоналу; ризики розвитку персоналу; ризики неефективного 
використання та мотивації персоналу та ризики, пов‘язані із 
звільненням працівників. Відповідно можна виокремити найбільш 
дієві методи мінімізації негативних наслідків кожного з зазначених 
видів кадрових ризиків на певному етапі процесу управління 
персоналом. 

Для зниження ризиків на етапі набору, підбору та відбору 
персоналу підрозділи управління персоналом та служби безпеки 
повинні реалізовувати наступні функції: 

– визначення ступеня ймовірності формування у кандидата 
злочинних нахилів у випадках виникнення в його оточенні певних 
сприятливих обставин (персональне розпорядження кредитно-
фінансовими ресурсами, можливість контролю за рухом готівки і 
цінних паперів,  доступ до матеріально-технічних цінностей, робота з 
конфіденційною інформацією тощо); 

– виявлення злочинних нахилів, судимостей, зв'язків з 
кримінальним середовищем. Для отримання подібної інформації 
використовуються можливості різних підрозділів комерційних 
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структур, в першу чергу служби безпеки, відділу кадрів, юридичного 
відділу, а також деяких сторонніх організацій, наприклад, детективних 
агентств та ін. Для збору відомостей такого характеру застосовуються 
такі методи як опитування, анкетування, цільові бесіди з особами за 
місцем проживання кандидатів і на попередніх місцях навчання або 
роботи, наведення довідок через медичні установи, аналіз сторінок у 
соціальних мережах тощо. 

Особи, які приймаються на відповідальні вакантні посади в 
комерційних структурах (члени правлінь, головні бухгалтери, 
консультанти, начальники служб безпеки і охорони, керівники 
комп'ютерних центрів, помічники  і секретарі перших осіб), сьогодні 
піддаються, як правило, стандартній перевірці, яка включає: збір і 
верифікація біографічних відомостей з їх подальшою аналітичною 
обробкою; надання рекомендаційних листів від відомих 
підприємницьких структур з їх подальшою перевіркою; перевірки за 
обліками правоохоронних органів; перевірки за місцем проживання і 
за попередніми місцями роботи; серії співбесід і тестів з подальшою 
психоаналітичною обробкою результатів [10, с. 77]. 

Ризики адаптації пов'язані з можливою дезадаптацією нового 
працівника, формуванням позиції нелояльності до організації, 
закладанням потенційних причин конфліктів та опору нововведенням. 
В процесі адаптації працівник проходить кілька стадій: стадія 
ознайомлення з організацією, колективом і виробничою функцією; 
стадія пристосування (поступове звикання і засвоєння стереотипів); 
стадія асиміляції (повне пристосування до середовища); стадія 
ідентифікації (ототожнення особистих цілей з цілями колективу, 
організації). 

Єдиної методики, яка обов'язково повинна використовуватися в 
програмі адаптації нового співробітника, немає. Серед найбільш дієвих 
методів адаптації відзначимо неформалізований супровід, метод 
корпоративного PR, командний тренінг, організаційну адаптацію, 
інструктаж у підрозділах. 

Метод неформалізованого супроводу реалізується шляхом 
закріплення за новим співробітником куратора, який забезпечує 
«входження» новачка до трудового колективу та ознайомлення його з 
особливостями внутрішньо корпоративних взаємовідносин. 

Метод корпоративного PR передбачає складання довідника, в 
якому перераховані рекомендовані правила поведінки в колективі, 
інформація про дрес-код, технічні перерви в режимі роботи, 
розпорядок робочого дня, а також регламенти щодо оформлення 
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робочого місця. У кожної організації буде свій довідник, складений з 
урахуванням її діяльності і прийнятої моделі поведінки співробітників. 

Командний тренінг організують для того, щоб новий керівник 
або цінний фахівець якнайшвидше ознайомився з існуючою 
системою міжособистісних відносин. Проводяться подібні заходи у 
вигляді ділової гри або методом кейсів..  

Метод організаційної адаптації передбачає ознайомлення 
нового співробітника з детальною структурою організації, а також 
особисте знайомство зі співробітниками інших підрозділів, з якими він 
може стикатися для вирішення різноманітних виробничих питань. 

Інструктаж в підрозділах нового співробітника має на увазі 
доведення до працівника інформації про ключові вимоги кожного 
підрозділу, ознайомлення з посадовими інструкціями та регламентами 
діяльності.  

Джерелом ризиків оцінки та атестації персоналу є: 
– різні стандарти для працівників, що виконують однакову роботу; 
– подібність переконань і поглядів менеджера та працівника, який 

підлягає атестації, як фактор, що впливає на її результати; 
– упередження особи, яка проводить атестацію. Цей фактор 

частіше проявляється, коли атестацію проводить тільки оперативний 
керівник без служби управління персоналом; 

– оцінка не в цілому, а по одній характеристиці, по одному 
показнику. Відсутність досвіду оцінювання персоналу може призвести 
до «перекосу» у вагомості показників та викривити підсумкові 
результати; 

– зміна стандартів в ході атестації; 
– надання більшого значення поведінці працівника в період, що 

безпосередньо передує атестації, в порівнянні з поведінкою протягом 
всього оцінюваного періоду; 

– використання вузького діапазону оцінок. Іноді може проявитися 
тенденція строгих керівників занижувати оцінку, а м'яких – 
завищувати. Завищення оцінки, крім того, може сприйматися 
керівником як елемент мотивації; 

– порівняння працівників один з одним, а не зі стандартами 
діяльності; 

– відсутність висновків атестації, управлінських рішень за 
результатами атестації. 

Щоб знизити кадровий ризик при атестації необхідно: 
1. Сформулювати цілі проведення атестації та можливі 

альтернативи управлінських рішень по результатам її проведення. 
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2. Визначити ключові та другорядні (бажані, але не обов‘язкові) 
фактори для кожної посади та критерії їх оцінювання.  

3. Визначити значимість кожного ключового фактора шляхом 
ранжування за ступенем значущості. 

4. Сформувати стандарти діяльності для кожної посади. 
Ризики при навчанні та розвитку персоналу є загрозою 

зниження трудового потенціалу і як наслідок фінансових втрат 
організації. Прямі фінансові втрати можуть виникнути у випадку 
неякісного навчання, наприклад через неактуальні навчальні програми, 
застарілі методи навчання, формальний підхід до організації та 
контролю процесу тощо. 

Ризики, пов'язані з низькою якістю навчання, можна знизити 
(або виключити) шляхом дотримання принципів навчання дорослих 
людей, вибору відповідних форм навчання, розробки навчальних 
модулів та дотримання їх послідовності, дотримання сучасних 
стандартів навчання, а так само відповідної системи моніторингу і 
контролю. 

Окрім ризиків неякісного навчання, важливо серед ризиків, що 
виникають у процесі навчання та розвитку персоналу, виокремити 
наступні: 

1. Ризик втрати кваліфікованих працівників, у результаті чого 
організація стає джерелом кваліфікованих кадрів для компаній-
конкурентів. Цей ризик зростає, якщо в компанії не опрацьована 
система мотивації, що співвідносяться з рівнем кваліфікації працівника 
та його стажем роботи в компанії. 

2. Ризик неотримання економічного ефекту від проведеного 
навчання або підвищення кваліфікації через загальну неефективну 
побудови бізнес-процесів, коли виконання працівником власної 
функції на більш високому рівня не призводить до підвищення 
загальної ефективності функціонування бізнес-системи. 

3. Ризик помилок у визначенні пріоритетів навчання та підвищення 
кваліфікації через неузгодження системи розвитку персоналу з 
загальними корпоративними цілями та стратегіями.  

Створення системи оцінки впливу проведеного навчання на 
діяльність компанії, дозволить не тільки оцінювати його ефективність, 
але і вносити необхідні корективи. 

Група ризиків, що пов‘язані зі звільненням працівників, містить 
у собі ризик розголошення комерційної таємниці, ризик погіршення 
іміджу компанії, ризик зниження конкурентоспроможності, втрати 
динаміки розвитку, унікальних знань через звільнення співробітників – 
носіїв ключових компетенцій тощо. 
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В основі діагностики ризиків звільнення лежить комплексне 
дослідження задоволеності персоналу. Загальний параметр 
«задоволеність» може включати в себе наступні аспекти: якість 
управління - на локальному рівні (безпосередній керівник) і в компанії 
в цілому; зміст виконуваної роботи; робоче навантаження; оплата 
праці та система мотивації; фізичні умови праці; якість і корисність 
навчання; можливості для професійного розвитку та кар'єрного 
зростання; взаємини в колективі тощо. 

Ефективними інструментами впливу на ризики, що виникають 
на етапі звільнення працівників, є розробка плану скорочення 
чисельності, виконання всіх вимог трудового законодавства щодо 
звільнення, формування кадрового резерву, створення ефективної 
системи мотивації та сприятливого внутрішньо-організаційного 
клімату. 

Висновки. На кожному етапі управління персоналом мають 
бути розроблені та впроваджені специфічні інструменту впливу на 
кадрові ризики. Такий підхід спрямовано на формування ризик-
орієнтованої стратегії управління персоналом організації. 
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Анотація. 
Дуднєва Ю.Е., Сотнікова Л.В. Удосконалення управління 

кадровими ризиками організації. 
У статті розглянуті питання адаптації та конкретизації загальних методів 

ризик-менеджменту відносно кадрових ризиків. Авторами використано класифікацію 
кадрових ризиків відповідно до етапів управління персоналом, виділено ризики набору 
персоналу, оцінки та атестації, розвитку персоналу, ризики, пов’язані зі звільненням 
працівників. Доведено, що кожен етап управління персоналом породжує певні ризики, для 
яких запропоновані конкретні інструменти зниження можливого негативного впливу. 
Деталізовано зміст кожної групи методів управління ризиком, що дозволить сформувати 
ризик-орієнтовану стратегію управління персоналом. 

Ключові слова: ризик-менеджмент, персонал, ризик, кадровий ризик, метод 
управління, адаптація, оцінка, розвиток персоналу. 
 

Аннотация. 
Дуднева Ю.Э., Сотникова Л.В. Совершенствование управления 

кадровыми рисками организации. 
В статье рассмотрены вопросы адаптации и конкретизации общих методов 

риск-менеджмента применительно к кадровым рискам. Авторами использована 
классификация кадровых рисков в соответствии с этапами управления персоналом, на 
которых они возникают. Выделены риски набора персонала, оценки и аттестации, 
развития персонала, риски, связанные с увольнением работников. Доказано, что каждый 
этап управления персоналом порождает определенные риски, для которых предложены 
конкретные инструменты снижения возможного негативного воздействия. 
Детализировано содержание каждой группы методов управления риском, что позволит 
сформировать риск-ориентированную стратегию управления персоналом. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, персонал, риск, кадровый риск, метод 
управления, адаптация, оценка, развитие персонала. 
 

Abstract. 
Dudnieva Y.E., Sotnikova L.V.  Improving the management of 

personnel risks of organizations. 
The issues of adaptation and concretization of general risk management methods in 

relation to personnel risks are considered. The authors used the classification of personnel risks in 
accordance with the stages of personnel management, on which they arise. The risks of recruitment, 
assessment and performance appraisal, development of personnel, risks connected with the 
dismissal of employees are identified. In the article it was proved that every stage of personnel 
management generates certain risks for which specific instruments for reducing the possible negative 
impact are proposed. The content of each group of risk management methods are detailed. 
Furthermore this allows to form a risk-oriented personnel management strategy. 

Keywords: risk management, personnel, risk, personnel risk, method of management, 
adaptation, assessment, staff development. 
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УДК 338.45 
 

СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 
ДУДНИК О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

СМІГУНОВА О.В, К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
БОГОМОЛОВА К.С., К.Е.Н, СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ринкова 
економіка за своєю природою створює динамічно змінювані  умови 
функціонування для всіх суб‘єктів, в тому числі і державних структур, 
формуючи при цьому певну невизначеність майбутніх подій, що в 
свою чергу призводить до високої можливості настання ризикових 
ситуацій. Наразі велика кількість підприємств не просто відчувають 
тимчасові складнощі, а вже давно потребують підготовки та реалізації 
програми оздоровлення. Тому для успішного функціонування є  
необхідним не тільки вчасна адаптація до нових умов в середовищі, а й 
уміння вірно спрогнозувати можливі зміни через виявлення 
першочергових факторів формування ризикової ситуації та розробити 
обґрунтовані функціональні стратегії мінімізації ризиків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
стратегій мінімізації ризиків та формування антикризового управління 
на підприємствах присвячені праці багатьох вчених-класиків 
економічної науки, зокрема Е. Альтмана, Р. Гильфердинга, 
Дж.М. Кейнса, Г. Мура, Б. Піджненбург, Дж. Робінсона, Ю. Розенталь, 
П. Самуельсона, Ф. фон Хайека, Й. Шумпетера, та інших. Серед 
вітчизняних науковців, які приділили увагу дослідженню проблеми 
попередження банкрутства підприємств і вибору стратегії уникнення 
кризових явищ через вдосконалення механізму антикризового 
управління необхідно відмітити праці О. Ю. Амосова [1], І. О. Бланка 
[6], Е. М. Короткова [3], О.М. Скібіцького [8], А.Д. Чернявського [9] та 
інших. 

Водночас, незважаючи на значну кількість наукових праць, 
потребує розробки комплексна система антикризового стратегічного 
управління та її деталізація, яка спрямована на подолання кризових 
ситуацій, зниження негативних наслідків у фінансовому становищі 
підприємства, акомодація стратегій мінімізації ризиків до постійних 
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змін в зовнішньому середовищі організацій, що обумовлює 
актуальність теми дослідження. Крім того, сутність поняття 
«антикризового управління» та його складові розглядає в своїх 
дослідженнях значна кількість науковців, а таким чином, відсутня 
одностайність при визначенні даного поняття, сформувалися кілька 
підходів до його розуміння.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування 
видів стратегій мінімізації ризиків та визначення їх характерних 
особливостей в системі антикризового управління, а також 
ідентифікація головних чинників впливу на даний процес.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Література з 
антикризового управління, що з'явилася в великій кількості, останнім 
часом в своїй більшості зорієнтована на швидкі фінансові заходи, що 
забезпечують короткострокову економічну ефективність 
підприємства. 

Даний вектор в своїх дослідженнях підтримує вчений 
І.О. Бланк, зазначаючи, що антикризове управління – це розробка та 
реалізація заходів, спрямованих на швидке відновлення 
платоспроможності і відновлення достатнього рівня фінансової 
стійкості підприємства, яка забезпечує його вихід з кризового 
фінансового стану [6]. Основним проблемним питанням в кризовому 
стані підприємства є фінансування [4, с. 93].  

Під антикризовим, на думку А.Д. Чернявського, треба розуміти 
управління, здатне запобігати або пом‘якшувати кризові ситуації у 
виробничо-господарській діяльності, а також утримувати 
функціонування підприємства в режимі виживання в період кризи і 
виходити з кризового стану з мінімальними втратами [9, с. 16]. 

Відповідно до праці Е.М. Короткова антикризове управління - 
це управління, в якому поставлено певним чином передбачення 
небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів для зниження негативних 
наслідків кризи і використання її факторів для наступного стійкого 
розвитку організації [3, с. 128].  

Деякі вчені вважають, що сутність антикризового управління 
підприємством полягає в здатності керівництва до аналізу і 
регулювання механізму планування і розподілу прибутку. Також 
зазначається, що важлива роль в антикризовому управлінні належить 
державі [4]. 

На нашу ж думку, управління організацією завжди має бути 
антикризовим, тобто менеджери повинні бути готовими вчасно 
відреагувати на можливий ризик  та небезпеку кризових ситуацій. 
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Під ризиком прийнято розуміти імовірність (загрозу) втрати 
частини своїх ресурсів, недоотримання доходів, надходжень або поява 
додаткових витрат у результаті здійснення організацією конкретної 
стратегії та внаслідок впливу випадкових неконтрольованих факторів, 
а поняття «криза» вченими Ю.Розенталь та  Б.Піджненбург 
визначається ситуація, позначена високою небезпекою, станом 
непевності, відчуття невідкладності [1, с. 3]. 

Під економічною категорією «управління ризиком»  розуміємо  
процес прийняття управлінських рішень, спрямованих на зниження 
ймовірності виникнення незапланованого негативного результату та 
мінімізації можливих втрат внаслідок  їх реалізації.  в процесі 
управління спочатку визначають ризик, здійснюють оцінку 
ймовірності його реалізації та масштабів наслідків, визначають методи 
і інструменти управління ризиком, розробляють ризик-стратегії щодо 
зниження ймовірності реалізації ризику та мінімізації можливих 
негативних наслідків, здійснюють їх імплементацію, оцінку досягнутих 
результатів та коректування бізнес-стратегій. 

Як правило, за міру ризику фінансового рішення або операції 
використовують середньоквадратичне відхилення (квадрат із 
показника варіації результатів (дисперсії). Оскільки ризик 
обумовлений невизначеністю результату, то чим менше розсіювання 
значень результату (дисперсія), тим більше він передбачуваний, тобто 
менший ризик. Якщо варіація (дисперсія) результату дорівнює нулю, 
ризик відсутній. 

Задачі прийняття рішень в умовах визначеності 
характеризуються наявністю повної і достовірної інформації про 
проблемну ситуацію, цілі, обмеження і послідовність рішень, що 
приймаються. У таких задачах до початку операції відомо, до якого 
результату призведе кожна із стратегій.  

У випадку прийняття рішень в умовах ризику кожній стратегії 
відповідає деяка множина результатів, причому кожен результат має 
обчислену або експертно оцінену імовірність його настання.  

Функція щільності розподілу імовірності збитків та методи 
оцінювання її параметрів відіграють особливу роль при оцінюванні 
ризику. 

Невизначеність, пов‘язану з повною відсутністю інформації про 
імовірності значень результату прийнято вважати «безнадійною». 

У таких випадках для вибору найкращих рішень 
використовують критерії: максімакса, максимінний критерій Вальда, 
мінімаксний критерій Севіджа, критерій песимізму – оптимізму Гурвіца 
тощо. 
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При оцінці придатності стратегій до поточних умов оцінюють 
всі можливі фактори ризику (таблиця 1). При цьому, фактори ризику 
можемо поділити на контрольовані та неконтрольовані, останні в 
свою чергу поділяються на випадкові та невизначені. 

Важливе місце у системі антикризового управління 
підприємством займає методичне та нормативно-правове 
забезпечення. Основою останнього є  законодавство про банкрутство, 
податкове законодавство, а також  окремі нормативні акти, які 
регулюють фінансові відносини між підприємствами та іншими 
суб‘єктами господарювання [2]. 

Ризик-менеджмент дуже динамічний. Ефективність його 
функцій багато в чому залежить від швидкості реакції на зміну умов 
ринку, від економічної ситуації і фінансового стану об‘єкта керування 
(рис.1) [7, с. 129]: 

Таблиця 1 
Головні чинники впливу на 

процес адаптації стратегій мінімізації ризиків 
 

Сфера 
Позитивні зміни в 

зовнішньому середовищі 
(можливості) 

Можливі загрози 

Загальна політична 
ситуація 

- поліпшення правового і 
інституційного середовища, 
сприятливі умови для 
зовнішніх і внутрішніх 
інвестицій 

- обмеження імпорту 
- формування моделі ринку із 
злиттям державних і крупних 
корпоративних інтересів 

Демографічна і 
соціальна ситуація 

– збільшення мобільності 
населення 
– зростання рівня професійної 
підготовки населення 
– збільшення кількості 
працездатного населення 

– від‘ємний приріст 
населення 
– зниження державних 
гарантій та соціальної 
допомоги 
– міжнаціональні конфлікти 

Економічне 
становище 

– Розвиток та поліпшення 
 нормативно-правової бази 
– залучення зовнішніх 
інвестицій та кредитів 
– пом‘якшення візових і 
митних бар‘єрів 
– стабільність національної 
грошової одиниці 
– приватизація та кооперація 

– поява нових конкурентів на 
внутрішньому і зовнішніх 
ринках 
– падіння попиту на 
продукцію і послуги галузі 
– посилення митної політики 
– зростання тіньової 
економіки 

Зміни в 
регіональному 

управління 

Децентралізація розподілу 
коштів 

Нестабільне фінансування 
регіональних програм 
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1. Інформаційна – постійне інформування управлінських суб‘єктів 
про фінансовий стан підприємства і стан навколишнього середовища; 
про реальні і потенційні загрози. 

2. Попереджувальна – використання комплексу заходів, 
спрямованих на попередження необґрунтованого збільшення 
фінансових витрат і погіршення фінансового стану 
сільськогосподарського підприємства. 

3. Стратегічна – розробка і використання наукового стратегічного 
мислення,  прогнозування розвитку фінансових загроз підприємства в 
майбутньому періоді (методика сильних і слабких сигналів ). 

4. Регулююча – припускає посилення взаємозв'язку менеджменту 
організації  основної діяльності та фінансового управління: контроль 
за кількістю і доцільністю використання ресурсів підприємства. 

5. Захисна – гарантування внутрішньої та зовнішньої фінансової 
безпеки  підприємства. 

6. Контролююча – контроль якості прийнятих рішень щодо 
мінімізації ризиків, вибору фінансових методів і важелів впливу в 
конкретній ситуації з метою захисту економічної безпеки 
підприємства. 
 

 

Управління ризиком 

Інформаційна 

функція 

Попереджуюча 

функція 

Стратегічна 

функція 

 

Захисна функція 

 

Регулююча функція 
Контролююча 

функція 

 
Рис. 1. Функції управління ризиками 

 
Система управління фінансовими ризиками підприємств 

неможлива без узгодженого використання кожної функції. Їх 
сукупність в змозі забезпечити стабільність в системі управління 
фінансовими ресурсами. Тому ризик-менеджмент повинен 
ґрунтуватися на знанні стандартних прийомів управління ризиком, 
умінні швидко і правильно оцінювати конкретну економічну 
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ситуацію, на здатності швидко знайти вдалий, якщо не єдиний, вихід з 
даної ситуації. 

Стратегія управління ризиком – це мистецтво управління 
діяльністю підприємством у невизначеній господарській ситуації, що 
ґрунтується на прогнозуванні ризику і прийомах його зниження. 

При виборі стратегії і прийомів управління ризиком часто 
використовується якийсь певний стереотип, який складається з досвіду 
і знань фінансового менеджера в процесі його роботи і є основою 
навичок у роботі.  

Наявність стереотипних дій дає менеджеру можливість діяти у 
визначених типових ситуаціях оперативно і найбільш оптимально. За 
відсутності типових ситуацій фінансовий менеджер повинен 
переходити від стереотипних рішень до пошуків оптимальних для 
себе ризикових рішень. 

Оскільки підходи до рішення управлінських завдань можуть 
бути найрізноманітнішими, тому управлінню ризиками (ризик-
менеджменту) притаманна багатоваріантність. Багатоваріантність 
ризик-менеджменту означає стан стандарту і неординарності 
фінансових коливань, гнучкість і неповторність тих чи інших способів 
дій у конкретній господарській ситуації. Головне в ризик-менеджменті 
– правильно поставити мету, що відповідає економічним інтересам 
об‘єкта управління. 

Для подолання кризових явищ в системі антикризового 
управління виділяють наступні стратегії управління ризиками: 

– стратегія уникнення ризику – є ефективним засобом уникнення 
негативних наслідків бізнес-діяльності підприємства чи організації в 
тому випадку, коли ймовірність ризику і його наслідки мають значний 
вплив на активи компанії; 

– стратегія прийняття ризику – застосовується у тому разі, коли 
компанія не передбачає будь-яких спеціальних дій щодо певного типу 
(класу) ризику. У цьому випадку керівництво підприємства свідомо йде 
на ризик і розвиває бізнес доти, поки збитки від наслідків, що 
наступили ризиків не призведуть до непоправних втрат. Подібна 
стратегія також не є оптимальною в силу того, що ймовірний кінцевий 
результат - негативний прибуток - не співвідноситься з основною 
метою бізнесу. Основні прорахунки в даному випадку - відсутність 
системного аналізу стану ринку і його динаміки, факторів ризиків, а 
також гнучкого реагування на умови, що змінилися. 

– стратегія превентивного впливу на ризики – здійснюється з 
метою створення умов, що виключають появу причин і факторів 
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ризиків. У процесі реалізації стратегії розробляються заходи, 
спрямовані на зменшення ймовірності збитків (втрат), а також 
мінімізації їх наслідків. 

– стратегія подальшого впливу на ризики – розробляється з метою 
створення умов для зменшення (мінімізації) впливу наслідків настання 
ризикової події на діяльність компанії. 

Окремо хочемо зупинитися на стратегії диверсифікації ризику, 
яка здійснюється за напрямки: 

– диверсифікація видів господарської діяльності. Вона передбачає 
використання альтернативних можливостей отримання доходів від 
різноманітних господарських операцій. диверсифікація 
постачальників товарів. Вона передбачає забезпечення розмаїття 
комерційних партнерів на постачання основних груп товарів; 

– диверсифікація асортименту виробництва та реалізації продукції 
(послуг). Вона передбачає включення в асортимент підприємства 
товарів з протилежною направленістю попиту в рамках окремих 
товарних груп, що дозволить мінімізувати економічний ризик в період 
несприятливої кон'юнктури окремого товарного ризику. 

На практиці диверсифікація може не тільки зменшити, але і 
збільшити ризик. Збільшення ризику відбувається у випадку, біли 
підприємець вкладає кошти в область діяльності, в якій його знання й 
управлінські здатності обмежені. У цьому випадку необхідно 
утримуватися від спокуси підтримувати невдалий бізнес за рахунок 
прибутків, одержуваних в інших областях діяльності, тому що подібна 
практика може призвести до того, що весь прибуток буде витрачено 
на збиткову галузь. 

Однак не кожний ризик можна зменшити за допомогою 
диверсифікації. Ризики, які не можна зменшити за даним підходом 
такі: 

– ризик, зв'язаний з очікуванням кризи або підйому економіки в 
цілому; 

– ризик, зв'язаний із рухом банківського відсотка; 
– політичний ризик тощо. 

Висновок. Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити 
висновок, що антикризове управління є системою управління, що має 
комплексний характер та спрямована на попередження, запобігання 
ризикових ситуацій та кризових явищ і виявлення причин кризи, виду, 
стадії та закономірностей її протікання, можливих сценаріїв розвитку, 
інструментів виходу з неї, з метою подальшого функціонування 
підприємства.  
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Акомодацію процесу управління ризиком часто доцільно 
розпочати із реорганізації організаційної структури управління 
(оскільки існуючі можуть не відповідати концепції управління 
ризиком), інформаційних потоків та схем взаємовідносин між 
працівниками. 

Отже, що б вижити в конкурентному ринковому середовищі, 
підприємству необхідно приймати сміливі, обґрунтовані ризикові 
рішення, спрямовані на формування стійких конкурентних переваг у 
поєднанні з ефективним управлінням, яке за ринкових умов та в 
нестійкому оточуючому середовищі має характеризуватися та постійно 
виконувати функції антикризового. Для подолання кризових явищ 
варто завчасно застосовувати стратегії управління ризиками: стратегію 
уникнення ризику, стратегію прийняття ризику, стратегію 
превентивного впливу на ризики, стратегію подальшого впливу на 
ризики, стратегію диверсифікації ризику. 
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Анотація. 
Дудник О.В., Смігунова О.В., Богомолова К.С. Стратегії 

мінімізації ризиків в системі антикризового управління. 
В статті розглянуто види стратегій мінімізації ризиків та визначення їх 

характерних особливостей в системі антикризового управління, а саме стратегія 
уникнення ризику, стратегія прийняття ризику, стратегія превентивного впливу на 
ризики, стратегія подальшого впливу на ризики, стратегія диверсифікації ризику. 
Визначені функції управління ризиками та виокремленні головні чинники впливу на 
процес адаптації стратегій мінімізації ризиків в розрізі таких сфер: загальна політична 
ситуація, демографічна і соціальна ситуація, економічне становище, зміни в 
регіональному управління. В подальших дослідженнях варто приділити увагу акомодації 
розглянутих стратегій до сучасних умов господарювання. 

Ключові слова: антикризове управління, криза, ризик, стратегії, 
диверсифікація. 
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Анатация. 
Дудник Е.В., Смигунова Е.В., Богомолова Е.С. Стратегии 

минимизации рисков в системе антикризисного управления. 
В статье рассмотрены виды стратегий минимизации рисков в системе 

антикризисного управления и определены их характерные особенности, а именно: 
стратегия избегания риска, стратегия принятия риска, стратегия превентивного 
воздействия на риски, стратегия последующего воздействия на риски, стратегия 
диверсификации риска. Определены функции управления рисками и выделены главные 
факторы влияния на процесс адаптации стратегий минимизации рисков в разрезе таких 
сфер: общая политическая ситуация, демографическая и социальная ситуация, 
экономическое положение, изменения в региональном управления. В дальнейших 
исследованиях следует уделить внимание аккомодации рассмотренных стратегий к 
современным условиям хозяйствования. 

Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, риск, стратегии, 
диверсификация. 
 

Abstract. 
Dudnуk O.V., Smigunova O.V., Bohomolova K.S. The strategy of risk 

minimization in system of crisis management. 
In article types of strategy of risk minimization in system of crisis management are 

considered and their characteristics are determined, namely: the strategy of avoiding of risk, the 
strategy of acceptance of risk, the strategy of preventive impact on risks, the strategy of the 
subsequent impact on risks, the strategy of risk diversification. Risk management functions are 
determined and the main factors of influence on process of adaptation of strategy of risk 
minimization by such spheres are allocated: a general political situation, a demographic and social 
situation, an economic situation, changes in regional managements. In further researches it is 
necessary to pay attention to accommodation of the considered strategy to modern conditions of 
managing. 

Key words: crisis management, crisis, risk, strategy, diversification. 
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РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НА ЙОГО ЗМІСТ І ФОРМУ 

 

ЄРМОЛАЄВА М.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
СКИДАНЕНКО Ю.Д., К.ФІЛОЛ. Н., ДОЦЕНТ, 

ТРУШИНА А.Ю., АСИСТЕНТ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Закон України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» у п. 1 ст. 2 
зазначає, що всі юридичні особи, створені згідно законодавства 
України, незалежно від їх організаційно–правових форм і форм 
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власності, зобов‘язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову 
звітність, складену на підставі даних бухгалтерського обліку. Метою 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є 
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства [1]. 

Інформація про фінансове становище підприємства міститься у 
формі фінансової звітності № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 
та у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)». Баланс як форма бухгалтерської  звітності надає користувачу 
загальну інформацію про конкретне підприємство – розмір його 
активів, джерела їх походження, фінансове становище і формує 
уявлення про діяльність цього підприємства. Слід зазначити, що 
форма балансу  перебуває у стані постійних змін і вдосконалення. Це 
пов‘язане з періодичним введенням в дію нових стандартів 
бухгалтерського обліку та нових об‘єктів обліку, із змінами 
методологічних підходів до трактування сутності тих чи інших 
об‘єктів. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) надає 
користувачам інформацію про розмір отриманих доходів і понесених 
витрат в залежності від видів діяльності, що здійснює підприємство, 
демонструє порядок формування прибутків або збитків, характеризує 
сукупний дохід, елементи операційних витрат и прибуток на акцію. З 
переходом України на міжнародні стандарти обліку і звітності форма 
Звіту суттєво змінилася, але до останнього часту залишалася більш-
менш стабільною. Зміни законодавства призвели до  зміни форми і 
змісту цього звіту. 

Відбуваються зміни у змісті решти форм фінансової звітності. 
Так, форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» тепер існує у двох 
форматах і, відповідно, у двох таблицях. Складається або за прямим 
методом або за непрямим за вибором підприємства. Форма № 4 «Звіт 
про власний капітал» характеризує причини змін у капіталі 
підприємства. 

Неможливо вважати, що форми фінансової звітності  є сталими 
і незмінними. До сьогоднішнього часу виникають спірні питання 
щодо формування інформації у балансі, змісту активу і пасиву та 
окремих балансових статей. Крім того, порядок відображення 
інформації про сукупний дохід у Звіті про фінансові результати 
суперечить прийнятій методиці обліку доходів та  власного капіталу. 
Ці проблеми потребують подальшого вивчення та вдосконалення. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення  
історії розвитку  форм фінансової звітності, порядок формування 
інформації у розділах балансу та інших форм  досліджуються у 
наукових доробках вітчизняних та іноземних вчених – Ю.А. Вериги, 
В.Я. Плаксієнка, О.А. Боярової, М.М. Зюкової, Б.О. Гриніва, 
Т.Г. Китайчук, О.В. Леги, І. Дерун. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження змін, 
які відбуваються у бухгалтерській звітності, критичне оцінювання  
змісту статей звітності, розробка пропозицій, втілення яких сприятиме 
формуванню об‘єктивної думки про діяльність підприємства у 
користувача фінансової звітності для прийняття ним управлінських 
рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завершальним 
етапом будь якого облікового процесу на підприємстві є складання 
бухгалтерської звітності. Дані бухгалтерських звітів є засобом вивчення 
діяльності суб‘єктів господарювання, джерелом інформації для 
проведення фінансового аналізу. Вивчення показників, що містяться у 
бухгалтерській, зокрема у фінансовій звітності, надає користувачам 
цінну інформацію про активи, капітал і зобов‘язання підприємства, 
його доходи і витрати, фінансові результати, напрями руху грошових 
коштів, зміни у власному капіталі. 

Крім того, узагальнені дані фінансового звіту надають керівнику 
і власнику підприємства інформацію про результати роботи 
колективу, що дає можливість спланувати необхідні організаційно–
господарські заходи для усунення виявлених недоліків і вдосконалення 
існуючих умов господарювання з метою оптимізації витрат і 
збільшення прибутків. 

Важливою звітність є і для широкого кола державних органів. 
На основі її даних проводять аналіз діяльності галузей економіки 
України, розробляються планові показники державного бюджету на 
наступні звітні періоди. 

Форма фінансових звітів, мета та зміст їх статей визначається 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Згідно з п.1 ч.2 
НП(С)БО 1 фінансова звітність складається з: балансу (звіту про 
фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 
дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і 
приміток до фінансової звітності. Форма і склад статей фінансової 
звітності наводяться у додатках 1 та 2 до НП(С)БО 1 [2]. 

До переходу України на міжнародні стандарти обліку і звітності 
і запровадження П(С)БО суб‘єкти підприємницької діяльності 
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подавали річний фінансовий звіт у наступних формах: баланс 
підприємства –  форма № 1; звіт про фінансові результати та їх 
використання – форма № 2; звіт про фінансово-майновий стан 
підприємства – форма № 5; звіт про наявність коштів підприємства – 
форма № 10. До звіту додавалась пояснювальна записка, в якій 
характеризувались фактори, що вплинули на результати діяльності у 
звітному році. При складанні річного фінансового звіту керувалися 
Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського 
звіту підприємства № 139 від 18 серпня 1995 року зі змінами і 
доповненнями [3]. 

Проаналізуємо зміст річного фінансового звіту за 1999 рік і 
порівняймо його з чинними формами фінансової звітності, які містять 
в собі вимоги міжнародних стандартів. Так, форма № 1 «Баланс» 
містила в собі інформацію про активи підприємства та джерела їх 
формування. Актив балансу складався з трьох розділів: 

– Розділ Ι «Основні засоби та інші необоротні активи»; 
– Розділ ΙΙ «Запаси і витрати»; 
– Розділ ΙΙΙ «Грошові кошти, розрахунки та інші активи». 

Пасив балансу також містив три розділи: 
– Розділ Ι «Джерела власних та прирівняних до них засобів»; 
– Розділ ΙΙ «Довгострокові пасиви»; 
– Розділ ΙΙΙ «Розрахунки та інші короткострокові пасиви». 

Актив балансу заповнювався за балансовими рахунками 
1 розділу Плану рахунків «Основні засоби», 2 розділу «Виробничі 
запаси», 3 розділу «Виробництво», 5 розділу «Грошові кошти», 
6 розділу «Розрахунки». У першому розділі активу наводилась 
інформація про основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні 
активи та їх знос. Для відображення цієї інформації використовувались 
сальдо синтетичних балансових рахунків 01 «Основні засоби», 04 
«Нематеріальні активи», 02 «Знос (амортизація) майна», 33 «Капітальні 
вкладення», 35 «Формування основного стада», 61 «Розрахунки за 
авансами», 07 «Будівельні матеріали та обладнання до встановлення», 
58 «Фінансові вкладення», 11 «Майно в оренді». Як бачимо, для 
заповнення цього розділу активу балансу необхідно було 
проаналізувати сальдо по бухгалтерських рахунках, які відносились до 
різних розділів Плану рахунків. 

Другий розділ активу відображав інформацію про запаси і 
витрати підприємства. Для заповнення цього розділу необхідно було 
проаналізувати сальдо по рахункам другого, третього и четвертого 
розділів Плану рахунків.  По статті «Виробничі запаси» наводилось 
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сальдо по рахункам 05 «Матеріали», 06 «Паливо», 08 «Запасні частини», 
10 «Насіння і корми». Окремі статті відводились для відображення 
тварин на вирощуванні і відгодівлі (рахунок 09), МШП (рахунок 12), 
незавершеного виробництва, витрат майбутнього періоду (рахунок 31), 
готової продукції (рахунок 40) та товарів (рахунок 41). 

Третій розділ активу відображав наявність грошових коштів 
підприємства, його дебіторську заборгованість та інші активи. Для 
його заповнення використовувалось сальдо наступних бухгалтерських 
рахунків: 45 «Товари відвантажені», 62 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», 
67 «Податкові розрахунки», 68 «Розрахунки з бюджетом», 
73 «Розрахунки з працівниками і службовцями за іншими операціями». 
Залишки грошових коштів відображались за їх видами на підставі 
рахунків 50 «Каса», 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний 
рахунок», 54 «Рахунки в банку по коштам на капітальні вкладення», 
55 «Інші рахунки в банках», 56 «Інші кошти». 

Пасив балансу надає інформацію про джерела формування 
активів підприємства. Згідно інструкції № 139 для заповнення пасиву 
балансу необхідно було використовувати сальдо по синтетичних 
балансових рахунках 6, 7, 8, та 9 розділів Плану рахунків. Так, у 
першому розділі пасиву  «Джерела власних та прирівняних до них 
засобів» відображалась інформація про розмір статутного капіталу 
(рахунок 85), додаткового капіталу та резервного фонду (рахунок 88), 
фінансування капітальних вкладень (рахунки 93 та 94), розрахунки за 
майно (рахунок 76), спеціальні фонди та цільове фінансування 
(рахунки 87, 88, 96), амортизаційний фонд (рахунок 86), прострочена 
податкова заборгованість (рахунок 95), доходи майбутніх періодів 
(рахунок 83), прибуток і збиток минулого і звітного періодів (рахунки 
98, 80, 81). 

У другому розділі пасиву відображалися довгострокові пасиви у 
вигляді довгострокових кредитів банку (рахунок 92) та запозичених 
коштів (рахунок 95). Третій розділ пасиву наводив інформацію про 
розрахунки та інші короткострокові пасиви. В цьому розділі можна 
було побачити інформацію про наявність короткострокових кредитів 
банків (рахунок 90), розрахунки з кредиторами за товари (рахунки 60, 
76), розрахунки з бюджетом (рахунок 68), по заробітній платі (рахунок 
70), зі страхування (рахунок 69), інші поточні розрахунки (рахунки 66, 
61, 67,65, 75, 78,97). 

Аналізуючи форму і зміст Балансу можна зробити декілька 
висновків: 
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– актив і пасив Балансу логічно був поділений на відповідні 
розділи. В активі чітко виділялися необоротні та оборотні активи, 
дебіторська заборгованість і грошові кошти за їх видами. В пасиві 
окремим розділом характеризувався власний капітал підприємства і 
відображались довгострокові та поточні зобов‘язання; 

– діючий на той час План рахунків був поділений на 9 розділів, 
в яких бухгалтерські рахунки були згруповані  за економічною 
сутністю об‘єктів обліку. При заповненні розділів Балансу необхідно 
було проаналізувати сальдо по бухгалтерським рахункам, які 
відносились  до різних розділів Плану рахунків, що було досить 
незручно. 

Діюча на сьогодні форма Балансу визначена НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності». Згідно НП(С)БО 1  баланс 
(звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, 
який відображає на певну дату його активи, зобов‘язання і власний 
капітал [2]. Актив балансу містить три розділи: 

– Розділ 1 «Необоротні активи»; 
– Розділ 2 «Оборотні активи»; 
– Розділ 3 «Необоротні активи, утримувані для продажу та групи 

вибуття». 
Пасив балансу складається з чотирьох розділів: 

– Розділ 1 «Власний капітал»; 
– Розділ 2 «Довгострокові зобов‘язання і забезпечення»; 
– Розділ 3 «Поточні зобов‘язання і забезпечення»; 
– Розділ 4 «Зобовязання, пов‘язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу та групами вибуття». 
З переходом України на міжнародні стандарти обліку і звітності 

і запровадженням Національних П(С)БО було прийнято новий План 
рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає вимогам цих 
нормативних документів. Незважаючи на те, що бухгалтерські рахунки 
розподілені в Плані рахунків також на 9 класів, як і в попередній його 
редакції, зміст і наповнення кожного класу суттєво змінилися. В першу 
чергу, в Україні з‘явились нові об‘єкти обліку і, відповідно, нові 
бухгалтерські рахунки, яких не передбачалось раніше. Наприклад, 
«Інвестиційна нерухомість», «Довгострокові біологічні активи», 
«Поточні біологічні активи», «Необоротні активи та групи вибуття, 
утримувані для продажу».  Крім того, окремі класи в Плані рахунків 
тепер виділені для обліку отриманих доходів і понесених витрат. 

Виходячи з цього, заповнення розділів активу і пасиву балансу 
тепер чітко підпорядковано Плану рахунків. Так, перший розділ 
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активу заповнюється за сальдо по синтетичних рахунках першого 
класу, другий розділ – за сальдо по синтетичних рахунках другого та 
третього класів, а третій розділ заповнюється за сальдо по 
субрахунку 286. 

Пасив заповнюється за рахунками четвертого, п‘ятого та 
шостого класів Плану рахунків. Перший розділ пасиву заповнюють за 
сальдо по рахунках четвертого класу, крім рахунків 47 та 48, другий 
розділ – за сальдо рахунків п‘ятого класу та рахунків 47 та 48, третій 
розділ – за рахунками шостого класу, четвертий – за сальдо по 
субрахунку 680 «Розрахунки, пов‘язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу». 

З точки зору техніки, заповнення Балансу стало простішим і 
зрозумілішим як для бухгалтера, так і для користувача інформації. Але 
чинна форма Балансу не є досконалою. На думку авторів, попередній 
поділ активу на розділи краще структурував інформацію. Ми 
вважаємо, що в діючий формі Балансу недоцільно об‘єднувати в 
одному розділі запаси підприємства та його розрахунки і грошові 
кошти, оскільки дебіторська заборгованість не може бути віднесена до  
запасів підприємства. 

Тому, на нашу думку слід повернутися до попередньої форми 
активу, в якій окремими розділами відображатимуться необоротні 
активи, запаси та розрахунки і грошові кошти. З точки зору 
зовнішнього користувача звітності, такий поділ на розділи більш 
зручний для отримання інформації щодо активів підприємства, 
оскільки підсумок кожного розділу буде відображати суму економічно 
однорідних об‘єктів обліку. Користуючись чинною формою Балансу, 
для визначення суми запасів підприємства необхідно провести 
додаткові розрахунки в межах другого розділу, що не завжди зручно 
зробити особі, яка отримала Баланс для ознайомлення (наприклад під 
час підписання договорів з контрагентами). 

До дискусійних питань щодо побудови активу Балансу сьогодні 
можна віднести питання виділення окремого розділу  для 
відображення необоротних активів, утримуваних для продажу та груп 
вибуття. Так, І. Дерун [4] та Т. Китайчук [5] вважають, що виділення 
окремого розділу в активі для відображення необоротних активів, 
призначених для реалізації, порушує принципи класифікації статей 
Балансу і пропонують наводити цю інформацію у першому та 
другому розділах активу. 

Ми погоджуємось із тезою В.Я. Плаксієнка, який зазначає, що 
при відображенні в балансі основних засобів, щодо яких прийнято 
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рішення про їх продаж, слід проаналізувати причини продажу. Якщо 
має місце припинення діяльності, то їх доцільно відображати у 
другому розділі активу по статті «Інші оборотні активи», якщо для 
продажу були інші причини, не пов‘язані з припиненням діяльності, 
то такі об‘єкти слід відображати у першому розділі активу по статті 
«Інші основні засоби» [6]. При цьому доречно буде наводити 
розшифровку цієї інформації у Примітках до річної фінансової 
звітності. 

О. Лега зазначає, що національна форма Балансу не в повній 
мірі відповідає МСФЗ. Так, згідно МСФЗ не виділяється окремого 
об‘єкта обліку «Незавершені капітальні інвестиції», що означає 
необов‘язковість наведення цієї інформації у балансі [7]. Слід 
зазначити, що згідно Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку основних засобів, затверджених Наказом  № 561 від 30.09.2003 
р. (зі змінами і доповненнями) затрати з будівництва (виготовлення), 
придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до 
закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію 
визнаються незавершеними капітальними інвестиціями 
(незавершеним будівництвом) [8]. Тобто, в національному обліку 
такий об‘єкт обліку існує. Такі витрати відображаються на 
синтетичному рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Ми вважаємо, що 
вони мають бути відображені у першому розділі активу Балансу. Ця 
інформація є суттєвою для користувача, оскільки дає йому можливість 
зробити висновки про обсяги і зміни капітальних інвестицій 
досліджуваного підприємства. 

Аналізуючи  пасив Балансу, можна запропонувати групування 
інформації про капітал і зобов‘язання підприємства у трьох розділах – 
«Власний капітал», «Довгострокові зобов‘язання і забезпечення», 
«Поточні зобов‘язання і забезпечення». Виділення окремого розділу 
для відображення поточних зобов‘язань, пов‘язаних з необоротними 
активами, утримуваними для продажу і груп вибуття на нашу думку, не 
доречна. Такі зобов‘язання можуть бути відображені  по статті «Інші 
поточні зобов‘язання»  з подальшою розшифровкою у Примітках до 
річної фінансової звітності. 

Така побудова бухгалтерського балансу, на наш погляд, буде 
мати більш логічну форму з точки зору зовнішнього користувача і 
відповідатиме його інформаційним запитам. 

Крім Балансу до складу річної та квартальної фінансової 
звітності входить Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний 
дохід) ф. № 2. Ця форма звітності також не стала новиною після 
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переходу на міжнародні стандарти обліку і звітності. До 2000 року у 
складі фінансової звітності підприємства подавали Звіт про фінансові 
результати та їх використання ф. № 2. Цей звіт складався з п‘яти  
розділів: 

– Розділ 1 «Фінансові результати»; 
– Розділ 2 «Використання прибутку»; 
– Розділ 3 «Витрати на виробництво»; 
– Розділ 4 «Розшифровка окремих прибутків та збитків»; 
– Розділ 5 «Платежі до бюджету». 

У першому розділі відображалась інформація про формування 
фінансових результатів діяльності підприємства за звітний період. У 
другому розділі наводились дані про використання отриманого 
прибутку за напрямами: платежі до бюджету, відрахування до 
резервних фондів, поповнення статутного фонду, виробничий і 
соціальний розвиток підприємства, премії, дивіденди та інші напрямки 
використання прибутку. 

Третій розділ містив інформацію про витрати на виробництво – 
матеріальні витрати, оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 
інші витрати. Крім того в цьому розділі наводилась інформація про 
фактичний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг). 

У четвертому розділі Звіту наводилась розшифровка окремих 
прибутків і збитків, пов‘язаних з отриманням або сплатою штрафів та 
пені, надзвичайними подіями, курсовими різницями, продажем 
основних засобів, цінних паперів, наданням майна в оренду та іншими 
операціями. Останній розділ Звіту відображав суми нарахованих і 
сплачених податків та платежів до державного бюджету. Заповнення 
Звіту проводилось на підставі даних аналітичного обліку по рахунках 
обліку витрат, доходів, розрахунків з бюджетом та грошових коштів. 

В цілому, користувач міг отримати достатню інформацію про 
діяльність підприємства і про формування його фінансових 
результатів, але вимоги міжнародних стандартів обліку і звітності 
викликали необхідність внесення  суттєвих змін до форми цього звіту 
у відповідності до зміни методології обліку. 

Діюча форма Звіту про фінансові результати визначена 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, 
витрати, фінансові результати та сукупний дохід [2]. Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) складається з чотирьох 
розділів: 

– Розділ 1 «Фінансові результати»; 
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– Розділ 2 «Сукупний дохід»; 
– Розділ 3 «Елементи операційних витрат»; 
– Розділ 4 «Розрахунок показників прибутковості акцій». 

Заповнення Звіту проводиться на підставі оборотів по рахункам 
обліку доходів (7 клас) та обліку витрат (8 та 9 класи). Крім того, 
проводиться аналіз регістрів  обліку по рахунку 23 «Виробництво», 
10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 
12 «Нематеріальні активи», 16 «Довгострокові біологічні активи» та 
рахунка 41 «Капітал у дооцінках». 

При формуванні фінансових результатів слід керуватися 
П(С)БО 15 «Дохід» з точки зору визнання доходів та П(С)БО 16 
«Витрати» з точки зору визнання витрат. Визначення фінансових 
результатів здійснюється шляхом порівняння отриманих доходів з 
понесеними витратами. При цьому слід дотримуватись принципу 
нарахування і відповідності доходів і витрат. Слід зазначити, що 
заповнення першого розділу Звіту в загальному не змінилося з 
прийняттям НП(С)БО, але в Звіті тепер формування фінансових 
результатів підпорядковано видам діяльності, що здійснювало 
підприємство у звітному періоді. Це дає можливість користувачу 
отримати інформацію про те, який вид діяльності приніс 
підприємству прибуток, а який – збиток. 

До принципових новацій у Звіті можна віднести запровадження 
другого розділу «Сукупний дохід». НП(С)БО 1 дає визначення цього 
терміну як зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 
внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 
капіталу за рахунок операцій з власниками) [2]. Якщо проаналізувати 
показники, що наводяться у другому розділі і формують  сукупний 
дохід підприємства, то до них віднесені: дооцінка (уцінка) 
необоротних активів, дооцінка (уцінка) фінансових інструментів, 
накопичені курсові різниці, інший сукупний дохід. Якщо стосовно 
віднесення накопичених позитивних курсових різниць до складу 
доходу заперечень не виникає, то відносно переоцінки необоротних 
активів є певні заперечення. 

Так, згідно § 39 МСБО 16 «Основні засоби» [9] та п. 19 П(С)БО 
7 «Основні засоби» сума дооцінки залишкової вартості об‘єкта 
основних засобів включається до складу капіталу у дооцінках та 
відображається в іншому сукупному доході, а сума уцінки  - до складу 
витрат [10]. При проведенні дооцінки об‘єкта основних засобів згідно 
Методичних рекомендацій № 561 проводять бухгалтерський запис: 
Дебет 10 «Основні засоби», Кредит 41 «Капітал у дооцінках», на суму 
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дооцінки нарахованого зносу Дебет 41, Кредит 13. Тому, виходячи з 
Методичних рекомендацій та проведених бухгалтерських записів сума 
дооцінки не є доходом, а є збільшенням капіталу підприємства. Тому 
на нашу думку, якщо у звітному періоді на підприємстві відбулась 
перша дооцінка основних засобів, то її суму необхідно відобразити у 
Звіті про власний капітал ф. № 4, а не у Звіті про фінансові результати 
(Звіті про сукупний дохід) ф. № 2. 

З іншого боку, основні засоби можуть підпадати під повторну 
переоцінку. Згідно п. 20 П(С)БО 7 за наявності (на дату проведення 
чергової/останньої дооцінки об‘єкта ОЗ) перевищення суми 
попередніх уцінок об‘єкта й втрат від зменшення його корисності над 
сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об‘єкта й вигід 
від відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, 
але не більш ніж зазначене перевищення, включається до складу 
доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової/останньої 
дооцінки більша, ніж указане перевищення) спрямовується на 
збільшення іншого додаткового капіталу. 

За наявності (на дату проведення чергової/останньої уцінки 
об‘єкта ОЗ) перевищення суми попередніх дооцінок об‘єкта і вигід від 
відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової 
вартості цього об‘єкта й втрат від зменшення його корисності сума 
уцінки, але не більше, ніж зазначене перевищення, спрямовується на 
зменшення капіталу в дооцінках і відображається в іншому сукупному 
прибутку, а різниця (якщо сума уцінки більша, ніж зазначене 
перевищення) включається до витрат звітного періоду [10]. 

При цьому в обліку слід здійснити наступні записи: при 
дооцінці раніше уцінених об‘єктів Дебет 10, Кредит 13 – на суму 
дооцінки зносу; Дебет 10, Кредит 746 –  на суму дооцінки залишкової 
вартості (у межах попередніх уцінок, що були включені до складу 
витрат), Дебет 10, Кредит 41 - на суму перевищення дооцінки 
залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені 
до складу витрат. 

При уцінці раніше дооцінених об‘єктів проводять такі записи: 
Дебет 13, Кредит 10 – на суму уцінки зносу; Дебет 41, Кредит 10 – на 
суму уцінки залишкової вартості (в межах попередніх дооцінок); Дебет 
975, Кредит 10 – на суму перевищення уцінки залишкової вартості 
об‘єкта над попередніми дооцінками цього об‘єкта [8]. 

Згідно Податкового кодексу України, фінансовий результат до 
оподаткування: 

– збільшується на суму уцінки й втрат від зменшення корисності 
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основних засобів , включених до витрат звітного періоду згідно з 
П(С)БО чи МСФЗ; 

– зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності 
основних засобів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки й 
втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних 
активів згідно з П(С)БО чи МСФЗ [11]. 

Водночас фінансовий результат до оподаткування на суму 
дооцінок не збільшується, якщо в попередніх звітних періодах уцінка 
не проводилася. Тому, на нашу думку, у Звіті про фінансові результати 
сукупний дохід доречно відображати в тому випадку, коли на 
підприємстві відбулася дооцінка раніше уцінених об‘єктів. 

Третій розділ Звіту про фінансові результати відображає 
елементи операційних витрат і схожий за своїм змістом на третій 
розділ попередньої форми цього звіту. Але на відміну від даної 
форми, в чинному Звіті не відображається обсяг виробленої продукції. 
У четвертому розділі Звіту відображається інформація про суму 
прибутку і дивідендів, нарахованих на одну просту акцію. Цю частку 
Звіту складають акціонерні товариства відкритого типу. Чинна форма 
Звіту не передбачає наведення інформації про напрями використання 
прибутку і платежі до бюджету. 

В цілому, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) надає користувачу достатню інформацію про порядок 
формування прибутку або збитку і може слугувати надійним джерелом 
для прийняття управлінських рішень. 

Висновки. Порівнявши зміст окремих форм річної фінансової 
звітності до і після реформування системи бухгалтерського обліку в 
Україні, проаналізувавши зміни, що відбулися внаслідок 
запровадження НП(С)БО в практичну діяльність бухгалтерської 
служби суб‘єктів господарювання в Україні, можна сказати, що чинні 
форми Балансу і Звіту про фінансові результати на сьогодні в цілому 
відповідають вимогам міжнародних стандартів обліку.  

З іншого боку, методологія обліку перебуває в стані постійних 
змін і вдосконалення, що призводить до виникнення нових об‘єктів 
обліку, що в свою чергу потребує внесення змін до відповідних 
П(С)БО та методичних рекомендацій. Форми фінансової звітності 
повинні відповідати вимогам користувачів і містити правдиву і доречну 
інформацію. Подальший розвиток системи бухгалтерського обліку 
сприятиме вдосконаленню змісту і форми фінансової звітності в 
Україні. 
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Анотація. 
Єрмолаєва М.В., Скиданенко Ю.Д., Трушина А.Ю. Річний 

фінансовий звіт підприємства: вплив міжнародних стандартів на його 
зміст і форму. 

У статті розглянуто зміни, які відбулися у формі і змісті  фінансової звітності 
підприємств під впливом міжнародних стандартів обліку і звітності. Форми фінансової 
звітності не є сталими і незмінними.  До сьогоднішнього часу виникають спірні питання 
щодо формування інформації у Балансі, змісту активу і пасиву та окремих балансових 
статей. Крім того, порядок відображення інформації про сукупний дохід у Звіті про 
фінансові результати суперечить прийнятій методиці обліку доходів та  власного 
капіталу. Ці проблеми потребують подальшого вивчення та вдосконалення. Метою 
статті є дослідження змін, які відбуваються у бухгалтерській звітності, критичне 
оцінювання  змісту статей звітності, розробка пропозицій, втілення яких сприятиме 
формуванню об’єктивної думки про діяльність підприємства у користувача фінансової 
звітності для прийняття ним управлінських рішень. При роботі над статтею вивчались 
нормативні  документи, які регламентували порядок відображення інформації у 
фінансовій звітності до переходу України на міжнародні стандарти обліку і звітності, 
зміст статей і порядок складання річної фінансової звітності, здійснювався критичний 
аналіз змін, що відбулися у методології та методиці обліку активів, капіталу та 
зобов’язань, порядку визначення фінансових результатів діяльності підприємств.В статті 
висвітлені проблемні питання  відображення інформації про окремі види активів у 
балансі та сформульовані пропозиції щодо вдосконалення розподілу активів та пасивів за 
розділами. Крім того, проведено порівняльний аналіз змісту статей окремих форм 
фінансової звітності, виявлені позитивні та дискусійні моменти. Розглянуто методику 
обліку процесу переоцінки основних засобів згідно норм діючого законодавства і внесені 
пропозиції щодо вдосконалення порядку відображення інформації про сукупний дохід у Звіті 
про фінансові результати. 

Ключові слова: фінансова звітність, баланс, статті фінансової звітності, 
звіт про фінансові результати. 
 

Аннотация. 
Ермолаева М.В., Скиданенко Ю.Д., Трушина А.Ю. Годовой 

финансовый отчет предприятия: влияние международных стандартов 
на его содержание и форму. 

В статье рассмотрены изменения, которые произошли в форме и содержании 
финансовой отчетности предприятия под  влиянием международных стандартов учета и 
отчетности. Формы финансовой отчетности не являются постоянными и неизменными. 
До настоящего момента возникают спорные вопросы относительно порядка 
формирования информации на отдельных балансовых статьях, содержания разделов 
актива и пассива. Кроме того, порядок отображения информации о  совокупном доходе в 
Отчете о финансовых результатах противоречит принятой методике учета доходов и 
капитала.  Эти проблемы требуют дальнейшего изучения и совершенствования. Целью 
написания статьи является изучение изменений, которые происходят в бухгалтерской 
отчетности, критическая оценка содержания статей отчетности, разработка 
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предложений, внедрение которых будет способствовать формированию объективного 
мнения о деятельности предприятия у пользователя финансовой отчетности для 
принятия им управленческих решений. Во время работы над статей изучались 
нормативные документы, регламентирующие порядок отображения информации в 
финансовой отчетности до момента перехода Украины на международные стандарты 
учета и отчетности и после их внедрения,  критически проанализированы   изменения, 
которые произошли в методологии и методике учета активов, капитала и обязательств, 
в порядке определения финансовых результатов деятельности предприятий. В статье 
рассмотрены проблемные вопросы отображения информации об отдельных видах 
активов в Балансе и сформулированы предложения по усовершенствованию распределения 
активов и пассивов по разделам. Кроме того, проведен сравнительный анализ содержания 
отдельных статей финансовой отчетности, выявлены позитивные и дискуссионные 
моменты. Рассмотрена методика учета процесса переоценки основных средств и внесены 
предложения по усовершенствованию порядка отображения информации о совокупном 
доходе в Отчете о финансовых результатах. 

Ключевые слова: финансовая  отчетность, баланс, статьи финансовой 
отчетности, отчет о финансовых результатах.  
 

Abstract. 
Yermolayeva M.V., Skydanenko Y.D., Trushyna A.Y. The annual 

financial report of the enterprise: the impact of international standards in its 
content and form. 

The article deals with the changes that have occurred in the form and content of financial 
statements under the influence of international standards of accounting and reporting. Forms of 
financial statements is not constant and unchanged. Until this time, there are disputes about the 
formation of the information in the balance sheet, the content assets and liabilities and certain 
balance sheet items. In addition, the order of the information on the total income in the Income 
statement contradicts the accepted methods of income and equity. These issues require further study 
and improvement. The purpose of the article is to study the changes that occur in the financial 
statements, the critical evaluation of the contents of the reporting articles, the development of 
proposals, the implementation of which will help to form an objective opinion about the activities of 
the enterprise from the user of financial statements for making managerial decisions. When 
working on the article studied normative documents regulating the order of the information in the 
financial statements for Ukraine's transition to international accounting standards and reporting, 
content of the articles and order preparation of annual financial statements, conducted a critical 
analysis of the changes in methodology and technique of assets, capital and liability procedures for 
determining the financial performance of companies. The article highlights the issues displaying 
information on certain types of assets in the balance sheet and formulated proposals on improving 
the allocation of assets and liabilities sections. In addition, a comparative analysis of the content of 
articles of certain forms of financial reporting, found positive and discussion points. The method of 
accounting revaluation process according to the norms of current legislation and the proposals for 
improving the display order information on the total income in the Income Statement. 

Key words: financial statements, balance sheet, financial statement items, financial 
results report. 



 216 

УДК 604.6:338.433 
 

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНА ПРОДУКЦІЯ 
НА РИНКУ УКРАЇНИ 

 
КІРЕЙЦЕВА О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Широке 
застосування сучасних методів біотехнології, в першу чергу, генної 
інженерії, багатьма вченими сьогодні визнається перспективним 
напрямком в збільшенні виробництва продовольства. Деякі науковці 
вважають вирощування генно-модифікованих організмів, які мають 
стійкість до пестицидів, шкідників, кліматичних стресів, вигідним і 
економічним, оскільки воно вимагає значно менших витрат 
ресурсів [1]. 

Однак, в цілому думки вчених всього світу про безпеку 
генетично модифікованих організмів (ГМО) розходяться. Одні 
дослідники вважають, що вони нешкідливі, на думку інших, вони є 
джерелом біологічних і екологічних ризиків для населення, тварин і 
навколишнього середовища. Деякі фахівці вважають: введення в 
харчовий ланцюжок людини або тварини трансгенних структур може 
призвести до непередбачуваного впливу на їхнє здоров'я. 
Потенційний вплив ГМО на навколишнє середовище та здоров'я 
людини є однією з найбільш суперечливих проблем у суспільстві на 
сьогоднішній день [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особлива увага 
вчених прикута сьогодні до досліджень у сфері генної інженерії та 
використання генетично модифікованих організмів для виготовлення 
продуктів харчування. Саме цим питанням присвячені праці 
Б.Б. Баласиновича, Ю. Ярошевської, Г.О. Бірти, Р. Гірак, 
Т.В. Дрянних, Т.М. Димань, Б. Левенко, П.Х. Пономарьова, 
І. Поліщук, О.І. Ситнік, К. Джеймс. Саме ці роботи слугували 
фундаментальною базою для подальшого дослідження. Незважаючи 
на значну кількість наукових публікацій, подальших досліджень та 
вдосконалення потребують аналіз генетично модифікована продукція 
на ринку України. 

Формулювання цілей статті. На підставі наукових та 
статистичних матеріалів проаналізувати тенденції розвитку 
українського ринку генетично модифікованої продукції. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Вчені відзначають 
ще одну нову екологічну проблему сільськогосподарського 
виробництва – використання генетично-модифікованих продуктів. 

Генну інженерію використовують для створення нових сортів 
рослин, стійких до несприятливих умов середовища, гербіцидів та 
шкідників або рослин, що мають покращені ростові та смакові якості. 
Згідно з Міжнародною службою з придбання агробіотехнічних 
розробок (ISAAA) [9], у 2010-му приблизно 15 мільйонів фермерів 
вирощували генетично модифіковані культури у 29 країнах. Загальна 
комерційна цінність біотехнологічних культур, вирощених у 
2008 році, була оцінена у 130 мільярдів доларів США. Найбільше 
вирощують генетично модифіковану сою, кукурудзу та бавовну. Не 
менш широко використовують трансгенних тварин. У лютому 
2009 FDA схвалила перші біологічні ліки з ГМ тварини кози[9].  

У виробництві харчових продуктів використовується: ГМ-сої –
70 %, ГМ-кукурудзи – 25 %, а також картопля, рис, ріпак, томати, 
цукровий буряк [11]. 

У 2015 році генетично модифіковані культури склали 99 % 
зібраного в США врожаю цукрових буряків, 94 % соєвих бобів, 94 % 
бавовни і 92 % кормової кукурудзи. При цьому в світі 12 % всіх орних 
земель зайнято ГМ-культурами [4]. 

Серед країн ЄС найбільша кількість зареєстрованих повідомлень 
про використання ГМО належить Франції (28 % від загальної кількості 
по країнах ЄС), Італії (15 %), Іспанії (14 %) та Великобританії 
(12 %) [11]. 

Останнім часом до цього процесу приєдналися інші країни, в 
тому числі Росія та Україна [8]. 

На думку фахівців, впровадження ГМО має бути зваженим. З 
одного боку, потрібно враховувати переваги, які може забезпечити їх 
промислове використання, тоді як з іншого – необхідно гарантувати 
суспільству, що ці технології не завдаватимуть шкоди здоров'ю 
людини та довкіллю. 

Встановлено, що можливими наслідками вживання людиною 
генетично модифікованих продуктів можуть бути:алергічні 
прояви;безпосередня токсична дія;поява стійкості мікрофлори до 
антибіотиків;потрапляння в організм людини гербіцидів. 

При створенні ГМО використовуються маркерні гени стійкості 
до антибіотиків, які, потрапляючи в організм людини, можуть перейти 
у кишкову мікрофлору. Наслідком може стати неможливість лікування 
багатьохінфекційних захворювань. У країнах ЄС з грудня 2004 року 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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заборонено використання ГМО, що мають гени стійкості до 
антибіотиків [11]. 

Усі країни Європейського Союзу у своїй діяльності, яка 
пов'язана зі створенням та використанням ГМО, керуються 
Директивою 2001/18/ЕС про навмисне вивільнення ГМО у довкілля. 
Цей документ слугує основою всіх законів щодо ГМО. Всі питання, 
що не регулюються іншими законами, підпадають під його дію. 
Згідно з цією Директивою харчові продукти, вміст ГМО в яких 
перевищує 0,9%, підлягають обов'язковому маркуванню [10]. 

Останнім часом Україна привертає особливу увагу провідних 
біотехнологічних компаній, що зацікавлені у просуванні своєї 
продукції на нові ринки збуту. Так, за неофіційними даними, тільки за 
останні роки було засіяно генетично модифікованою соєю 45% 
посівних площ цієї культури в Україні, а також картоплі та кукурудзи. 
Насіння, харчові продукти та продовольча сировина, що ввозиться в 
Україну, не реєструється та не перевіряється на вміст ГМО, а це, у 
свою чергу, має ризик неконтрольованої появи на продовольчому 
ринку продуктів харчування, що містять ГМО. Такий перебіг подій 
потребує від України встановлення правил біобезпеки, розробки 
нормативно-правових актів та державного контролю.  

Багато експертів стверджують, що такі продукти завдають не 
виправити шкоду здоров‘ю людини. На сьогодні є країни, які 
усвідомили всю шкоду ГМО і повністю від нього відмовилися: 
Австрія, Швейцарія, Німеччина, Польща, Греція. 

Саме незалежні вчені виявили негативний вплив генетично 
модифікованої сої на тварин, які проявляються в онкологічних 
захворюваннях, безплідді та патології внутрішніх органів [5]. 

З 1970-х років вчені вивчають потенційні ризики, пов'язані з 
використанням ГМО. Але в 2014 році вони вирішили проаналізувати 
об'ємний масив даних про вплив ГМО на людське здоров'я, і через два 
роки комітет з 50 вчених, дослідників і фахівців від сільського 
господарства і біотехнологій виніс свій вердикт. 17 травня 2016 року 
було опубліковано у відкритому доступі 400-сторінковий звіт, а всі 
супровідні документи - на спеціально створеному сайті [4]. 

За підсумками дослідження в сотнях наукових робіт не знайдено 
ніяких ознак негативного впливу продуктів з ГМ-культур на здоров'я 
людини. Вживання продуктів з ГМ-культур ніяк не корелює із 
захворюваннями на рак, ожиріння, діабет, хвороби шлунково-
кишкового тракту, захворюваннями нирок, аутизмом та алергіями. Чи 
не встановлено довготривалого підвищення захворюваності після 
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масового поширення продуктів харчування з ГМ-культур в США і 
Канаді в 90-і роки. 

Більш того, виявлені певні свідоцтва позитивного впливу ГМО 
на здоров'я людей через скорочення кількості інсектицидних отруєнь і 
підвищення рівня вітамінів у населення країн, що розвиваються. 

Крім впливу на здоров'я, були ретельно проаналізовані ще два 
важливих аспекти застосування ГМО-культур: це вплив на 
навколишнє середовище і значення для фермерських господарств. 

Використання стійких до комах і гербіцидів культур не зменшує 
загальне різноманітність флори і фауни, а стійкі до комах культури 
іноді збільшують її - такий висновок дослідження в частині впливу 
ГМО на навколишнє середовище. 

Одне з поширених побоювань щодо ГМО, що штучні гени 
проникнуть в дику природу, теж виявилося безпідставним. Хоча 
дослідження показало, що цей процес можливий, але не вдалося 
виявити ніяких несприятливих наслідків від перенесення генів. 

Зрештою, вивчення врожайності і прибутковості фермерських 
господарств теж не виявило будь-яких тривожних тенденцій. 
Корпорації продають фермерам ГМ-культури за підвищеною ціною і 
забороняють розводити їх самостійно, оскільки вони захищені 
патентами. Але збитки з лишком компенсуються підвищеною 
врожайністю та іншими перевагами, які отримують фермерські 
господарства. 

За висновками даного дослідження  не знайдено ознак шкоди 
ГМО, але громадська думка все одно негативно сприймає генну 
інженерію [5]. Більшість населення США, ЄС, Росії та інших країн 
побоюються, що продукти з ГМО становлять загрозу здоров'ю. Цим 
користуються виробники продуктів харчування, які просувають свої 
товари з позначкою «Без ГМО», у тому числі кухонну сіль та інші 
продукти, які не мають відношення до генетично модифікованих 
культур. Така позначка стала маркетинговим інструментом 
диференціації на ринку. 

Висновки. Звіт «Genetically Engineered Crops: Experiences and 
Prospects (2016)» не поставить остаточну крапку в суперечці 
прихильників і противників ГМО так як з 500 вчених, які працюють в 
біотехнологічної області Великобританії третина повідомили, що 
були змушені змінити дані результатів своїх досліджень ГМО, на 
прохання спонсорів. Відповідно до українського законодавства, 
продукція, що містить 5 % компонентів ГМО і більше, повинна мати 
відповідне маркування, але, як показав аналіз, багато виробників 
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нехтують законодавством. Одна з основних причин такого положення 
справ – відсутність системи контролю за використанням ГМО в 
продуктах харчування. У Україні немає лабораторій, здатних у 
необхідному обсязі проводити кількісні оцінки вмісту ГМО в харчових 
продуктах; немає затверджених методик, немає і засобів для здійснення 
постійного моніторингу. Як наслідок, споживачі не мають всієї 
необхідної інформації про продукти харчування, які споживають і які 
купують в Україні. При цьому склався нонсенс - уся продукція містить 
зелене маркування без ГМО навіть та, яка не має відношення до 
генетично модифікованих культур. 
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Аннотация. 
Кирейцева А.В. Генетически модифицированная продукция на 

рынке Украины. 
В статье проанализирован рынок генетически модифицированной продукции в 

Украине. Проанализированы мнения ученых о безопасности генетически 
модифицированных организмов (ГМО), которые расходятся. Автор отмечает, что 
некоторые специалисты считают введение в пищевую цепочку человека или животного 
трансгенных структур может привести к непредсказуемому воздействию на их здоровье. 
Потенциальное влияние ГМО на окружающую среду и здоровье человека является одной из 
самых противоречивых проблем в обществе на сегодняшний день. На основании научных 
и статистических материалов в статье проанализированы тенденции развития 
украинского рынка генетически модифицированной продукции. В процессе данного 
исследования используются такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и 
дедукция. А также: статистический метод, балансовый метод, сравнительный метод. 

Ключевые слова: ГМО, генетически модифицированная продукция, рынок 
Украины, сельскохозяйственные продукты, экологические риски. 
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Abstract. 
Kireytseva OV Genetically modified products in Ukraine. 
The article analyzes the market of genetically modified products in Ukraine. Analyzed 

the opinions of scientists about the safety of genetically modified organisms (GMOs) are diverging. 
The author notes that some experts believe: enter the food chain of the human or animal transgenic 
structures can lead to unpredictable effects on their health. The potential impact of GMOs on the 
environment and human health is one of the most controversial issues in society today. On the 
basis of scientific and statistical data in the article the trends of Ukrainian market of genetically 
modified products. During this study, the following general scientific methods as analysis and 
synthesis, induction and deduction. Also: a statistical method, the balance sheet method, 
comparative method, etc. 

Key words: GMO, genetically modified products market in Ukraine, agricultural 
products, environmental risks. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТ ОЦІНКИ 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ОСНОВИ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

КОЛОМІЄЦЬ Н.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ, 

ПАВЛІЧЕНКО В.М., К.Ю.Н., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ УДУФМТ, 

КОЛОМІЄЦЬ О.П., АСПІРАНТКА*, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ринкова 
економіка визначає конкретні вимоги до системи керування 
підприємствами. Необхідним стає більш швидке реагування на зміну 
господарської ситуації  з метою підтримки стійкого фінансового стану 
і постійного удосконалення виробництва відповідно до зміни 
кон‘юнктури ринку. 

Визначення  фінансового стану підприємства є досить 
актуальною проблемою в наш час. Залежність стабільності пов‘язане з 
використанням певної системи показників, які повинні чітко 
відображати надходження, використання фінансових ресурсів. 
Дослідження фінансової діяльності на основі фактичної інформації 
дає кількісну та якісну характеристику змін, що відбулися на 
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виробничому підприємстві відносно заданої програми. З  його 
допомогою  вибираються варіанти управлінських рішень, які 
спрямовані на відвернення причин негативних відхилень і створення 
сприятливих умов для розвитку прогресивних явищ. Розкриваються 
невикористані можливості, реалізація яких дозволяє або прискорити 
розвиток підприємства в цілому, або перевести його на більш 
ефективний  режим функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досягнення стійкого 
фінансового стану і конкурентоздатності вимагає глибокого, науково – 
обґрунтованого аналізу фінансових і господарських відносин. 
Дослідженню основних теоретичних категорій комплексної оцінки 
фінансово – економічного стану підприємств присвячені праці 
закордонних і вітчизняних економістів: І. Бланка, Р. Брейлі, 
О. Заруби, В. Ковальова, О. Пилипченка, Е. Стоянової, Е. Хелферта, 
О. Шеремета, А. Пельтек та ін. Всі автори дослідили чимало проблем 
стосовно фінансового стану підприємства, і велику увагу приділяли 
показникам фінансового аналізу. 

При всій  значимості  проведення наукових досліджень  окремі 
питання формування ефективної фінансової діяльності підприємства 
вивчені недостатньо. Вимагають подальшого розвитку питання 
розробки конкретних механізмів  пошуку  і реалізації внутрішніх 
резервів підвищення результативності функціонування суб‘єктів 
господарювання. Істотна практична значимість даної проблеми для 
розвитку підприємств підкреслює об‘єктивний характер актуальності 
теми статті. 

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є дослідження 
методологічних аспектів фінансового стану  підприємства. Завданням 
дослідження є  визначення змісту фінансового стану, що складаються 
в процесі комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства в 
ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах 
кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному 
лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та 
економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий 
стан як свого підприємства так і підприємств – партнерів. 

Фінансовий стан – це здатність ( спроможність) підприємства 
фінансувати свою діяльність. Він характеризується  забезпеченістю 
фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального 
функціонування підприємства, доцільністю їх  розміщення та 
ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з 
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іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та 
фінансовою стійкістю. 

Аналізувати фінансовий стан будь – якого підприємства є 
нагальною необхідністю. Фінансовий аналіз - це засіб оцінки і 
прогнозування фінансового стану підприємства на основі його 
бухгалтерської звітності. Фінансовий аналіз може виконуватися як 
управлінським персоналом самого підприємства, так і будь – яким  
зовнішнім аналітиком.  

Результати  фінансового аналізу використовуються  для 
планування, контролю та прогнозування фінансового стану 
підприємства. Його мета встановити планомірне надходження 
грошових коштів і розмістити власні та позичені  кошти таким чином, 
щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, 
одержання максимального прибутку  та ефективного управління ним, 
а також запобігання банкрутства. 

Головна мета аналізу фінансового  стану – своєчасно виявити й 
усувати недоліки у фінансові діяльності та знаходити  резерви 
поліпшення фінансового стану підприємства і його 
платоспроможності. 

При цьому необхідно вирішити такі завдання: 
1. На підставі вивчення взаємозв‘язку між різними показниками 

виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку 
виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх 
використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства. 

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, тобто 
прибутку та рентабельності, виходячи з реальних умов господарської 
діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розроблення 
моделей фінансового стану за різних варіантів використання ресурсів. 

3. Розроблення конкретних заходів, які спрямовані на 
ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення 
фінансового стану підприємства. 

Аналіз фінансового стану має допомогти фінансовим 
аналітикам обґрунтувати свої фінансові плани, виявити слабкі місця у 
фінансових операціях підприємства, вжити відповідних заходів, які 
допоможуть виправити становище, прийняти рішення про 
ефективніше вкладання коштів і ресурсів, скоригувати напрями 
майбутньої діяльності підприємства. 

Успішна діяльність підприємства в умовах ринку значною 
мірою залежить від того як здійснюється комплексний і складний 
процес управління підприємством, суть якого зводиться до пошуку і 



 226 

прийняття найбільш ефективних рішень  і їх практичного здійснення. 
У процесі розвитку економіки  України все більшої значущості 
набуває системний підхід до управління підприємствами. Тут виникає 
потреба аналізу об‘єкта дослідження – суб‘єкта господарювання – як 
складної економічної системи. Економічна система вимагає тісного 
взаємозв‘язку всіх її елементів і частин. Отже, системний підхід 
дозволяє розробити умови оптимізації роботи підприємства в цілому. 

Обґрунтування оптимальних  управлінських рішень як функції 
регулювання, так і інших основних функцій управління. Тут 
дослідження фінансової діяльності допомагає встановити і оцінити 
вплив позитивних факторів на прийняття рішення. 

В ході виконання оцінки результатів діяльності підприємства з 
допомогою її дослідження  максимально виявляються і вимірюються 
внутрішньо – господарські резерви підвищення її економічної і 
соціальної ефективності, встановлюються шляхи їх реалізації. В 
процесі такої роботи виділяють дві складові, що формують цільову 
орієнтацію комплексного дослідження фінансової діяльності 
підприємства: 

1. Дослідження , спрямоване на обґрунтування управлінських 
рішень на різних рівнях і для різних суб‘єктів обумовлених часових 
параметрах. Це означає, що при прийнятті рішень у ринковій 
економіці повинна бути повна відповідальність за прийняте рішення і 
результати його дії. 

2. Вибір і обґрунтування  механізмів реалізації управлінських 
рішень( вибір механізму, впровадження впливу на економічне 
середовище). 

Для реалізації поставлених завдань в умовах ринкових відносин 
завдання дослідження фінансової діяльності підприємства орієнтується 
на вирішення таких груп завдань: 

– об‘єктивна оцінка роботи підприємства та її місце і стан на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; 

– система завдань з пошуку ринкової ніші підприємства, оцінка 
ємкості ринку і динаміки його насичення. Кожне підприємство має 
знайти оптимальний для себе план виробничої діяльності; 

– оцінка діяльності всіх контрагентів ринку; 
– оцінка діяльності підприємства за критеріями кінцевих 

виробничо-фінансових результатів та за рівнем 
конкурентоспроможності продукції; 

– оцінка ефективності організаційно – технічних заходів та діючих 
систем менеджменту. 
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В умовах ринкових відносин виділяють три комплекси задач 
дослідження фінансової діяльності підприємства: 

1. Вивчення потенційних можливостей і системи регулювання в 
економічній діяльності підприємства; 

2. Дослідження виробничих та фінансових результатів діяльності 
підприємства; 

3. Аналіз наслідків фінансової діяльності підприємства та 
ефективності менеджменту. 

У процесі комплексного дослідження фінансової діяльності 
найбільш важливим є етап моделювання комплексного аналітичного 
процесу. Загальна модель комплексного дослідження фінансової 
діяльності включає в себе десять аналітичних блоків: 

1. Попередній огляд показників роботи підприємства. 
2. Аналіз організаційно – технічного рівня виробництва. 
3. Аналіз соціально – екологічних аспектів виробництва. 
4. Аналіз виробничої потужності основних засобів. 
5. Аналіз використання матеріалів. 
6. Аналіз використання трудових ресурсів. 
7. Аналіз виробничих програм. 
8. Аналіз собівартості продукції. 
9. Аналіз фінансових результатів  і фінансового стану 

підприємства. 
10. Аналіз ефективності систем управління і форм 

господарювання. 
Методика комплексного дослідження фінансової діяльності 

передбачає певну структуризацію її елементів, що забезпечує її 
науковість і можливість організації. 

Методику дослідження фінансової діяльності підприємства 
розуміють як послідовність певних прийомів обробки інформації з 
виділенням структурних елементів методики у двох площинах:  

– за соціально-економічними аспектами ( системних об‘єктів 
дослідження, системних цілей, системних техніко – економічних 
показників і системи факторів); 

– за організаційно-технічними аспектами ( сім системних способів і 
прийомів, системи інформаційного забезпечення, системи машинного 
забезпечення). 

Комплексне дослідження фінансової діяльності підприємства, 
що охоплює моніторинг, фіксування фактичних (очікуваних) значень 
у динаміці й аналітичну оцінку певної сукупності показників 
підприємницької  роботи, варто проводити за наперед визначеною 
схемою, декілька етапів: 
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1. Складання плану дослідження фінансової діяльності; 
2. Підготовка матеріалів; 
3. Попередня оцінка результатів комплексного дослідження 

фінансової діяльності підприємства; 
4. Аналіз причин динамічних змін показників діяльності 

підприємства; 
5. Остаточна оцінка результатів комплексного дослідження 

фінансової діяльності підприємства. 
Висновки. Показники оцінки фінансового стану підприємства 

мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із  підприємством 
економічними відносинами,могли одержати відповідь на запитання, 
наскільки надійне підприємство як партнер з фінансового погляду, а 
отже, прийняти рішення про економічну доцільність установлення 
таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів  підприємства 
– акціонерів, банкірів, податкових адміністрацій – свій критерій 
економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану 
мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, 
виходячи з власних інтересів. 

Дослідження фінансової діяльності на основі фактичної 
інформації дає кількісну та якісну характеристику змін, що відбулися 
на підприємстві відносно заданої програми. З його допомогою 
вибираються варіанти управлінських рішень, які спрямовані на 
запобігання причин негативних відхилень і створення сприятливих 
умов для розвитку прогресивних явищ. Розкриваються невикористані 
можливості, реалізація яких дозволяє або прискорити розвиток 
підприємства в цілому, або перевести його на більш ефективний 
режим функціонування. 
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Анотація. 

Коломієць Н.О., Павліченко В.М., Коломієць О.П. 
Методологічні аспекти оцінки фінансового стану як основи 
ефективного управління підприємством. 

У статті визначено, що аналіз фінансового стану підприємства є одним з 
головних питань в економічних науках. В процесі аналізу задіяні  багато економічних 

показників, які можуть взаємодіяти і доповнювати один одного. Вихідним етапом 

методики комплексного дослідження фінансової діяльності є формування цілей і задач. В 

умовах ринку цілі і задачі формуються у невизначеному внутрішньому і зовнішньому 
середовищі, тому вони складаються за багатоваріантними оцінками. В економічній 

теорії пропонують і на практиці використовують два основні методи комплексного 

дослідження фінансової діяльності підприємства: перший – порівняльне аналітичне 
дослідження підприємницької діяльності даного підприємства, другий – дослідження 

господарської діяльності та фінансової результативності з використанням еталонної 

моделі підприємства, тобто визначення еталонних( найкращих за даних умов 
виробництва) значень певних показників і порівняння з ними фактично досягнутих у 

тому або іншому розрахунковому періоді. 
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Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансовий стан, управлінські рішення, 
конкурентоздатність, результативність функціонування підприємств. 
 

Аннотация. 
Коломиец Н.А., Павличенко В.М., Коломиец О.П. 

Методологический аспек оценки финансового состояния как основы 
ефективного управления предприятием. 

В статье определено, что анализ финансового состояния предприятия является 
одним из главных вопросов в экономических науках. В процессе анализа задействованы 
многие экономических показателей, которые могут взаимодействовать и дополнять друг 
друга. Исходным этапом методики комплексного исследования финансовой деятельности 
является формирование целей и задач. В условиях рынка цели и задачи формируются в 
неопределенном внутренней и внешней среде, поэтому они составляются по 
многовариантными оценками. В экономической теории предлагают и на практике 
используют два основных метода комплексного исследования финансовой деятельности 
предприятия: первый – сравнительное аналитическое исследование предпринимательской 
деятельности данного предприятие, второй - исследование хозяйственной деятельности и 
финансовой результативности с использованием эталонной модели предприятия, т.е. 
определение эталонных (лучших в данных условиях производства) значений определенных 
показателей и сравнение с ними фактически достигнутых в том или ином расчетном 
периоде. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, управленческие 
решения, конкурентоспособность, результативность функционирования предприятий. 
 

Abstract. 
Kolomіiets N.О., Pavlіchenko V.M., Kolomіiets О.P. Methodological 

Aspects of the Financial Sector Fundamentals of the Foundation of Effective 
Governance. 

In statti it is known that the analysis of the financial institution is a part of one's head 
nourishment in economical sciences. In the process of analyzing the background of the economy, it 
is possible to get one and the same. Vihіdnym etap method of integrated dosloshdzhennya 
fіnansovoї діяльності і formvaniya tsіle i і tasks. In the minds of the market, the goals and tasks 
are formed in an unrecognized internal and mediocre medium, that stink of storing oneself behind 
the bogatovariantnymi otsinki. In ekonomіchnіy teorії proponuyut i on praktitsі vikoristovuyut 
two osnovnі method of complex doslіdzhennya fіnansovoї dіyalnostі pіdpriєmstva: Purshia – 
porіvnyalne analіtichne doslіdzhennya pіdpriєmnitskoї dіyalnostі danogo pіdpriєmstva, others - 
doslіdzhennya gospodarskoї dіyalnostі that fіnansovoї rezultativnostі s vikoristannyam etalonnoї 
modelі pіdpriєmstva, tobto viznachennya Etalon (naykraschih for danih minds virobnitstva) The 
meaning of the singing shows and portraits of them actually actually reached out to the author of 
the rozraunka period. 

Key words: financial analysis, financial condition, management decisions, 
competitiveness, efficiency operation of enterprises. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК: ОСОБЛИВОСТІ 
ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН 
 

ЛЕГА О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ЯЛОВЕГА Л.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ПРИЙДАК Т.Б., К.Е.Н., ВИКЛАДАЧ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Із введенням у 
дію Податкового кодексу України Податкова система зазнала істотних 
змін щодо складу та змістового навантаження сутності податків і 
зборів. Прийняття даного реформаторського документа зумовило 

трансформацію збору за забруднення довкілля в екологічний податок. 
Наразі екологічний податок має як фіскальне, так і регулятивне 
значення, адже, насамперед, забезпечує надходження до державного 

бюджету, а також сприяє досягненню цілей і завдань екологічної 
політики.  

Система екологічного оподаткування відбиває взаємозалежність 
негативного впливу на довкілля (обсяги, види, категорія викидів та 

скидів) і ставок оподаткування (система диференційованих ставок), що 
сприяє прогресивності екологічного оподаткування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 

теоретичних принципів екологічних податків присвячено праці як 
зарубіжних учених А. Пігу, У. Баумоля, Н.В. Пахомової, так і 
вітчизняних учених Т.П. Галушкіної, О.Л. Кашенко, 
В.А. Лукьянихина. Питанням практичного впровадження ефективного 

екологічного регулювання у сфері екологічних податків присвячені 
праці науковців сучасності: О.О. Веклич, О.Н. Гаркушенко, 
О.П. Маслюківської, В.С. Міщенко, С.М. Козьменко [11]. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є дослідження 

сутності екологічного податку, порядку складання та подання 
податкової декларації з екологічного податку, а також додатків до неї. 
Ознайомлення з системою обліку та бухгалтерськими рахунками 

зобов‘язань з екологічного податку. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Екологічний 

податок – це загальнодержавний обов‘язковий платіж, що 
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справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, 

скидів у водні об‘єкти забруднювальних речовин; розміщення відходів; 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються 

їх виробниками; фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів 

та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 

квітня 2009 року [7].  

Досвід країн ЄС свідчить, що активне застосування екологічного 

податку сприяє зниженню загального рівня забруднення природного 

середовища [4]. 

Платниками податку є суб‘єкти господарювання, юридичні 

особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, 

бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та 

організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які 

виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких 

нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких 

на території України і в межах її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони здійснюються (табл. 1): 

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення; 

– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об‘єкти; 

– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) 

відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних 

територіях (об‘єктах) суб`єктів господарювання); 

– утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

– тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 

понад установлений особливими умовами ліцензії строк [7]. 

Об‘єкт та база оподаткування екологічним податком включають: 

обсяги та види забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами; обсяги та види 

забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні 

об‘єкти; обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та 

видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на 

власних територіях (об‘єктах) суб‘єктів господарювання; обсяги та 

категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок 

діяльності суб‘єктів господарювання або тимчасово зберігаються їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; 

обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями 

ядерних установок (атомних електростанцій). 
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Таблиця 1 
Платники екологічного податку 

 

Платники екологічного податку 
(згідно з ст. 240 ПКУ) 

Звітність 

Суб‘єкти, що здійснюють викиди забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

Декларація, 
Додаток 1 

Суб‘єкти, що здійснюють скиди забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об‘єкти 

Декларація, 
Додаток 2 

Суб‘єкти, що здійснюють розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об‘єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як вторинної сировини  (виняток 
становлять суб‘єкти, що надають послуги зі збору й заготівлі 
відходів як вторинної сировини та мають відповідну ліцензію) 

Декларація, 
Додаток 3 

Суб‘єкти, що здійснюють утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже накопичені), крім суб‘єктів 
господарювання, які: 
– до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, 
у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, 
уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого 
джерела іонізуючого випромінювання за межі України до 
підприємства – виробника такого джерела; 
– здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що 
утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині 
діяльності, пов‘язаної з такими відходами; 
– є державними спеціалізованими підприємствами з 
поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю 
яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних 
відходів, що знаходяться у власності держави, а також 
дезактивація радіаційно-забруднених об‘єктів 

Декларація, 
Додаток 4 

Суб‘єкти, що здійснюють тимчасове зберігання радіоактивних 
відходів понад установлений особливими умовами ліцензії 
строку (за винятком державних спеціалізованих підприємств по 
обігу з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є 
зберігання, переробка й поховання тих радіоактивних відходів, 
що перебувають у власності держави, а також дезактивація 
радіаційно-забруднених об‘єктів) 

Декларація, 
Додаток 6 

 

Відповідно до п. 250.2 ПКУ платники екологічного податку: 
– складають податкові декларації за формою, встановленою у 

порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ; 
– подають їх до контролюючих органів, протягом 40 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем податкового 
(звітного) кварталу; 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.134?Page=29#st240
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.137?article=250
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.137?article=46
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– сплачують екологічний податок протягом 10 календарних днів, 
що настають за останнім днем граничного строку подання податкової 
декларації; 

– за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих 
речовин у водні об‘єкти, розміщення протягом звітного кварталу 
відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об‘єктах – за 
місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для 
цього місць чи об‘єктів; 

– за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами 
ліцензії строк;  

– за місцем перебування платника на податковому обліку у 
контролюючих органах [7]. 

Із 1 січня 2017 р. Законом № 1791 було збільшено ставки 
екологічного податку на 12 % порівняно з 2016 роком [2]. За ст. 250 
ПКУ базовим (звітнім) періодом для екологічного податку є 
календарний квартал, відповідно граничні терміни подання та сплати 
екологічного податку (за кварталами) представлено у табл. 2 [3]. 
 

Таблиця 2 
Граничні терміни подання та сплати екологічного податку 

 

Період Подання декларації 
Сплата податкових 

зобов’язань 

IV квартал 2016 р. 9 лютого 2017 р. 17 лютого 2017 р. 

I  квартал 2017 р. 10 травня 2017 р. 19 травня 2017 р. 

II  квартал 2017 р. 9 серпня 2017 р. 18 серпня 2017 р. 

III  квартал 2017 р. 9 листопада 2017 р. 17 листопада 2017 р. 

IV квартал 2017 р. 9 лютого 2018 р. 19 лютого 2018 р. 

 
Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не 

планує здійснювати господарську діяльність, що передбачає викиди 
шкідливих речовин, то він має повідомити про це органи ДФС за 
місцем реєстрації. Для цього необхідно за місцем реєстрації платника 
податків написати заяву довільної форми, у якій необхідно зазначити, 
що протягом звітного року у підприємця не буде об‘єкта для 
обчислення екологічного податку [7]. 

Порядок розрахунку екологічного податку представлено в 
табл. 3. 
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Таблиця 3 
Порядок розрахунку екологічного податку 

 

Показник Формула 

за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (Пвс), 

Пвс = Сума (Мі х Нпі),  
і=1, 

Пояснення до формули: 
де Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); 
Нпі - ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях з 
копійками. 

скиди забруднюючих речовин у водні 
об‘єкти (Пс) Пс = Сума (Млі х Нпі х Кос), і=1, 

Пояснення до формули: 
де Млі - обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); 
Нпі - ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини у 
гривнях з копійками; 
Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих 
речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1). 

розміщення відходів (Прв) Прв = Сума (Нпі х Млі х Кт х Ко), і=1, 

Пояснення до формули: 
де Нпі - ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів у гривнях з 
копійками; 
Млі - обсяг відходів і-того виду в тоннах (т); 
Кт - коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і 
який наведено у пункті 246.5 статті 246 цього Кодексу; 

за тимчасове зберігання радіоактивних 
відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії 
строк 

S зберігання = N х V х T зберігання 

Пояснення до формули: 
де S зберігання - сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних 
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, 
обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, у гривнях з 
копійками; 
N - ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведена у пункті 
248.1 статті 248 цього Кодексу; 
V - фактичний об‘єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів 
понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів - 
для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого 
випромінювання); 
T зберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні 
відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії. 

за утворення радіоактивних відходів 
(включаючи вже накопичені) 

АЕС = On х Н + (рнс х С1нс х V1нс + рв х 
С1в х V1в) + 1/32 (рнс х С2нс х х V2нс + рв 

х С2в х V2в), 

Пояснення до формули: 
де АЕС - сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів 
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Показник Формула 

(включаючи вже накопичені) за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з 
копійками; 
On - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) 
період експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт-год 
(для дослідницьких реакторів дорівнює 0); 
Н - ставка податку, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими 
організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби 
один раз на рік, визначена у пункті 247.1 статті 247 цього Кодексу, у гривнях за 1 кВт-год; 
1/32 - коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 року 
радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 01.04.2011 р. до 01.04.2019 р., протягом іншого 
періоду дорівнює 0); 
рв - коригуючий коефіцієнт для високоактивних відходів, наведений у пункті 247.2 статті 
247 цього Кодексу; 
рнс - коригуючий коефіцієнт для середньоактивних та низькоактивних відходів, 
наведений у пп. 247.2 ПКУ; 
С1нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, 
представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і 
середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий 
податковий (звітний) період, у гривнях з копійками; 
С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, 
представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних 
радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) 
період, у гривнях з копійками; 
С2нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, 
представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і 
середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 
року, у гривнях з копійками; 
С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, 
представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних 
радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 01.04.2009 р., у гривнях з 
копійками; 
V1нс - фактичний об‘єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, 
прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій 
за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних 
відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); 
V1в - фактичний об‘єм високоактивних радіоактивних від ходів, прийнятих до сховища 
експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий 
(звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених 
у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); 
V2нс - фактичний об‘єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, 
накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних 
електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних 
відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); 
V2в - фактичний об‘єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах 
експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, 
куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел 
іонізуючого випромінювання). 
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Відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і 

організацій для обліку екологічного податку застосовують рахунок 

64 «Розрахунки за податками і платежами» субрахунок 641 – 

екологічний податок. За кредитом субрахунку відображають 

нарахування екологічного податку, а за дебетом – його перерахування 

до бюджету [6]. 

Аналітичний облік податку ведуть за видами платежів (основний 

платіж, штрафи, пені) із виділенням аналітичних рахунків згідно із 

переліком екологічних платежів: податок за розміщення відходів у 

навколишньому природному середовищі; податок за викиди в 

атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення [6]. 

Розглянемо нарахування екологічного податку на конкретному 

прикладі. Металургійне підприємство у I кварталі поточного року 

здійснило викиди в атмосферне повітря: марганцю та його сполуки у 

розмірі 1,5 тонни і окислу вуглецю у розмірі 40,5 тонни [1]. 

Ставки екологічного податку за викид в атмосферу 

стаціонарними джерелами забруднення встановлені п. 243.1 ПКУ і 

становлять – 17451,37 грн/т марганцю, 83,07 грн/т окислу вуглецю. 

Таким чином, сума екологічного податку за I квартал 2016 р. 

щодо металургійного підприємства (Пвс) становитиме: Пвс = 1,5 х 

17451,37 + 40,5 х 83,07 = 26177,055 + 3364,335 = 29541,39 грн. 

Кореспонденцію рахунків з відображення нарахування 

екологічного податку наведено у табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Відображення в обліку операцій з нарахування 
екологічного податку 

 

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн. 

Нараховано екологічний податок 92 641 29541,39 

Сплачено екологічний податок до бюджету 641 311 29541,39 

 
Форма податкової декларації екологічного податку, затверджена 

наказом Мінфіну № 715 від 17.08.2015 р., використовується для 

складання звітності за ІV квартал 2015 року та наступні звітні періоди, 

у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у 

податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди [3]. 
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Невід‘ємною частиною податкової декларації є дев‘ять типів 
додатків, з них шість – розрахунків. Відповідний тип розрахунку 
забезпечує обчислення податкового зобов‘язання за відповідним 
видом об‘єкта оподаткування та, зокрема, додатки 1-3 – для кожного 

джерела забруднення (за кожним КОАТУУ місця розміщення 
стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи 
об‘єктів). 

Отже, суб‘єкт господарювання, який має кілька стаціонарних 
джерел забруднення що здійснюють викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин, об‘єктів за місцем здійснення скидів 
забруднюючих речовин у водні об‘єкти або спеціально відведених для 

розміщення відходів місць чи об‘єктів в межах кількох населених 
пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди КОАТУУ різні), 
зобов‘язаний подати до відповідного контролюючого органу (за 
кожним КОАТУУ контролюючого органу) за місцем розташування 

стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для 
розміщення відходів місць чи об‘єктів податкову декларацію 
екологічного податку. 

До податкової декларації екологічного податку такий суб‘єкт 
складає відповідний розрахунок (додаток) щодо кожного: 
стаціонарного джерела забруднення, що здійснює викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин, об‘єкту за місцем 

здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об‘єкти, спеціально 
відведеного для розміщення відходів місця чи об‘єкту (за кожним 
КОАТУУ) окремо. 

Податкова декларація екологічного податку містить такі додатки: 
– додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»; 
– додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об‘єкти»; 
– додаток 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об‘єктах»; 
– додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені)»; 
– додаток 5 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і 

сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання»;  

– додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних 
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами 
ліцензії строк» [1]. 
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Аналізуючи наявну вітчизняну систему екологічного 
оподаткування, можна дійти висновку про необхідність у її 
подальшому розвитку для підвищення впливу держави на виробничі 
процеси в економіці з метою отримання відповідного еколого – 
економічного ефекту. 

Висновки. Платниками екологічного податку за викиди є всі 
суб‘єкти господарювання, які в процесі своєї діяльності здійснюють 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Право здійснювати 
викиди підприємство отримує лише після отримання дозволу із 
зазначеними в ньому нормативами викидів. Проте відсутність дозволу 
не звільняє платника податків від обов‘язку сплачувати екологічний 
податок. У такому разі підприємство зобов‘язане самостійно 
розрахувати суму викидів, що здійснюються стаціонарним джерелом 
забруднення, і подати декларацію. Для удосконалення системи 
екологічного оподаткування в підвищенні рівня екологічної безпеки 
потрібно збільшити кількість видів податків, зокрема як найскоріше 
ввести податок на продукцію, яка негативно впливає на довкілля, і 
щорічний податок на транспорт як один із важливих чинників 
забруднення атмосферного повітря, а також збільшити ставки на 
наявні види податків до європейського рівня. 
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Анотація. 

Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Екологічний податок: 
особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових 

змін. 
В статті розглянуто сутність екологічного податку. Автором обґрунтовано 

значення екологічного податку як складової, що сприяє досягненню цілей і завдань 

екологічної політики. Визначено взаємозалежність  негативного впливу на довкілля і 

ставок оподаткування, що сприяє прогресивності екологічного оподаткування. Досліджено, 

що досвід країн ЄС який показує, що активне застосування екологічного податку сприяє 

зниженню загального рівня забруднення природного середовища. В статті наголошується, 

що суб’єкт господарювання, який має кілька стаціонарних джерел забруднення які 

здійснюють викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, об’єктів за місцем 

здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти або спеціально відведених для 

розміщення відходів місць чи об’єктів в межах кількох населених пунктів або за їх 

межами, зобов’язані подати до відповідного контролюючого органу за місцем 

розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для 

розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію екологічного податку. 

Автором проаналізовано форму податкової декларації екологічного податку та додатки 

до неї. Проаналізовано та визначено синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського 

обліку щодо обліку екологічного податку. 

Ключові слова: екологічний податок, облік податкового податку, податкова 

декларація, забруднюючі речовини. 
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Аннотация. 

Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Экологический налог: 
особенности учета и налогообложения в контексте нормативно-

правовых изменений. 
В статье рассмотрены сущность экологического налога. Автором обосновано 

значение экологического налога как составляющей, способствующей достижению целей и 

задач экологической политики. Определены взаимозависимость негативного воздействия 

на окружающую среду и ставок налогообложения, способствует прогрессивности 

экологического налогообложения. Доказано, что опыт стран ЕС показывающий, что 

активное применение экологического налога способствует снижению общего уровня 

загрязнения природной среды. В статье отмечается, что субъект хозяйствования, 

который имеет несколько стационарных источников загрязнения осуществляющих 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, объектов по месту осуществления 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты или специально отведенных для 

размещения отходов мест или объектов в пределах нескольких населенных пунктов или 

за их пределами, обязаны подать в соответствующий орган по месту нахождения 

стационарного источника загрязнения или специально отведенных для размещения 

отходов мест или объектов налоговую декларацию экологического налога. Автором 

проанализированы форму налоговой декларации экологического налога и приложения к 

ней. Проанализированы и определены синтетические и аналитические счета 

бухгалтерского учета по учету экологического налога. 

Ключевые слова: экологический налог, учет налогового налога, налоговая 

декларация, загрязняющие вещества. 

 

Abstract. 

Leha О., Yaloveha L., Pryidak T. Environmental tax: features of 

accounting and taxation in the context of regulatory and legal changes. 
In the article the essence of the environmental tax. The author proved important 

environmental tax as part of promoting the goals and objectives of environmental policy. 

Determined interdependence of environmental impact and tax rates, which contributes to 

environmental tax progressivity. Studied the experience of the EU which shows that active use of 

environmental tax reduces the overall level of environmental pollution. The article states that an 

entity that has multiple stationary pollution sources that carry air emissions of pollutants facilities 

at the place of discharge of pollutants into water bodies or specially designated waste disposal sites 

or facilities within a few localities or beyond, shall submit to the appropriate supervisory authority 

at the location of a stationary source of pollution or specially designated waste disposal sites or 

facilities environmental tax tax return. The author analyzes the form of environmental tax tax 

return and annexes. Analyzed and defined synthetic and analytical accounts of accounting on 

accounting for environmental tax. 
Key words: environmental tax, registration tax, tax declaration, contaminants. 
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УДК 332.36 
 

РАЦІОНАЛЬНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
ЛИТВИНОВА О.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  
БІЛОУСЬКО Т.Ю., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
СИНЯВІНА Ю.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

НЕПРАН І.В., К.С.-Г. НАУК, ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Головним 
стратегічним завданням державної політики у сфері 
сільськогосподарського землекористування є забезпечення 
раціонального землекористування на основі його екологізації, 
охорони земель і захисту ґрунтів від деградації, збереження та 
відтворення їх родючості [1, с. 5]. Недосконалість механізмів 
формування раціонального землекористування, системні порушення 
екологічних норм в процесі ведення сільськогосподарського 
виробництва спричинюють еколого-економічну кризи, зниження 
ресурсного потенціалу підприємств, уповільнюють процеси інтеграції 
українського аграрного виробництва до системи міжнародної 
економічної кооперації, стримують експорт на ринки 
сільськогосподарської продукції ЄС та світу, що обумовлює 
актуальність обраної теми. 

Раціональне землекористування передбачає одержання сталих 
високих урожаїв вирощуваних культур за умов зменшення витрат на 
одиницю продукції, збереження і примноження продуктивної сили 
землі як найважливішого аграрного виробничого ресурсу [2]. Серед 
пріоритетних напрямів раціонального землекористування, 
впровадження раціональної системи землеробства є головним і 
включає до свого складу ґрунтозахисний обробіток, удобрення; 
удосконалення системи сівозмін, впровадження новітніх екологічно 
збалансованих технологій вирощування сільськогосподарських 
культур. Метою раціоналізації землекористування є підвищення 
ефективності підприємства при одночасному забезпеченні виконанні 
екологічних вимог та збереженні родючості ґрунтів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
формування  ефективного раціонального землекористування, зокрема 
його еколого-економічним аспектам приділяли значну увагу вчені: 
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О.Ф. Балацький, О.М. Бородіна, Г.Д. Гуцуляк, І.К. Бистряков, 
З.Ф. Бриндзя, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, О.І. Фурдичко, М.А. Хвесик, 
Г.В. Черевко, М.Х. Шершун та інші дослідники. Незважаючи на вагомі 
напрацювання, незадовільний стан сучасного сільськогосподарського 
землекористування, відсутність чіткої програми його розвитку в 
процесі земельної реформи, свідчить про необхідність подальшого 
обґрунтування підходів до вирішення поставленої проблеми. 

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є аналіз стану та 
обґрунтування підходів до вирішення проблеми землекористування, 
яке було б раціональним як в економічному, так і в екологічному 
аспектах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Земельний кодекс 
України серед обов‘язків, землевласників, землекористувачів передусім 
називає їх обов‘язком ефективно використовувати землю відповідно 
до цільового призначення, підвищувати її родючість, застосовувати 
природоохоронні технології аграрного виробництва, не допускати 
погіршення екологічної обстановки на території в результаті 
господарської діяльності [3, 4]. 

На думку науковців, еколого-економічна криза, є характерною 
ознакою сучасності і викликана низкою причин [5, с. 120]: 

– застарілою технологією виробництва та матеріально-технічної 
бази; 

– відсутністю економічно-правового механізму стимулювання 
розвитку раціональних, еколого-безпечних технологій 
ресурсокористування; 

– домінуванням підходу отримання максимального ефекту при 
мінімальних затратах, з неврахуванням вимог екологічної безпеки. 

Підвищення ефективності використання земель досягається 
послідовним виконанням заходів, направлених на підвищення 
родючості ґрунту та покращення екологічного стану земель, зростання 
позитивних результатів господарювання, поліпшення існуючих 
технологій землеробства [6]. 

Основою підвищення ефективності землекористування на 
сьогоднішній день залишаються заходи, спрямовані на 
інтенсифікацію виробництва, які потребують додаткових інвестицій та 
контролю за якісними факторами, спрямованими на забезпечення 
зростання продуктивності земель. 

Іноземний досвід також свідчить про наявність позитивного 
впливу заходів із раціоналізації землекористування і на економічну 
ефективність, і на екологічні параметри. Особливо – для господарств 
із обсягом землекористування понад 12 тис. га [7]. 
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Тому в практичній діяльності сільськогосподарських 
підприємств в контексті раціоналізації землекористування значної 
актуальності також набуває питання узгодження економічних інтересів 
товаровиробника (максимізації прибутку) з необхідністю дотримання 
екологічних норм, а також балансування при прийнятті рішень щодо 
доцільності фінансування виробничих витрат між тими витратами, що 
дають негайний ефект і тими, що сприяють відновленню родючості 
ґрунтів, але ефект забезпечують лише в довгостроковій перспективі.  

Характерним прикладом сільськогосподарського підприємства, 
здатного вивільнити додатковий потенціал підвищення ефективності в 
процесі вирішення даної проблеми є приватне підприємство 
«Дружба 6» Білопільського району Сумської області. Воно має 
зерновий напрямок спеціалізації, входить до складу Агрохолдингу 
«Українські аграрні інвестиції», який на сьогодні орендує 240 тис. га 
сільськогосподарських земель у 16-ти областях України.  

Особливості землекористування в ПП «Дружба 6» зумовлюються 
сукупністю передумов та чинників, серед яких ключовими є: придатність  
клімату і погодних умов для вирощування сільськогосподарських культур, 
їх ринковий потенціал, ресурсний потенціал підприємства. Важливо 
відмітити, що результати економічної оцінки діяльності ПП «Дружба 6» 
за 2011-2015 рр., навіть в умовах потужного негативного впливу на 
макроекономічному рівні, в цілому залишаються високими. Зокрема, в 
господарстві за цей період відбулося значне розширення площі 
сільськогосподарських угідь – до 13,9 тис. га, що зумовило зростання 
матеріально-грошових і трудових витрат. А дане зростання було 
профінансоване. Аналізуючи наявність взаємозв‘язку між додатковими 
вкладеннями і якісними факторами із змінами в продуктивності земель 
підприємства відзначимо, що протягом 2011-2015 рр. відбулися суттєві 
зміни – в 3,1 рази зросли виробничі витрати на 1 га 
сільськогосподарських угідь і у 2015 р. становили 8,3 тис. грн. Як 
позитивний чинник, слід відмітити факт зростання інтенсивності 
матеріальних вкладень, яке супроводжувалось зростанням 
ефективності їх використання. Так, у 2015 р. в розрахунку на 100 га. с.-
г. угідь отримано 716,6 тис. грн. прибутку, а також 1,7 млн. грн. та 
1,1 млн. грн. товарної та чистої продукції відповідно. Крім кукурудзи 
на зерно та сої, підвищилась врожайність всіх сільськогосподарських 
культур. Темп зростання валового виробництва зерна у розрахунку на 
100 га ріллі у середньому за рік становив 488,66 ц. 

Проведення кореляційно-регресійного аналізу ефективності 
фінансування витрат в діяльність підприємства та під окремі культури 
(рис. 1) дозволило дійти до висновку, що за даних виробничих умов, 
які склалися в ПП «Дружба» в 2011-2015 рр. витрати понад 



 246 

6033 грн. /га не супроводжувались бажаною прибавкою валового 
збору рослинницької продукції.  

Зв‘язок між рівнем виробничих витрат та обсягом валової продукції 
є в достатній мірі тісним R2 = 0,835. Характер біноміальної кривої 
свідчить про те, що точкою екстремуму є точка максимуму. А відповідно 
на сучасному етапі розвитку ПП «Дружба», зростання виробничих витрат 
вище за 6033,44 грн./га не буде супроводжуватись відповідним 
нарощуванням обсягів виробництва валової продукції. 

Визначення похідної від другого рівняння, дозволило отримати 
значення розміру виробничих витрат, яке у розрахунку на 100 га с.-г. угідь 
становить 366,02 тис. грн. (3660,19 грн. /га), що є мінімальним з точки 
зору нарощування прибутку на одиницю земельної площі підприємства.  

Характер біноміальної кривої, який видно з графіка, свідчить про 
те, що точкою екстремуму є точка мінімуму. Як видно з рисунка, зв‘язок за 
біноміальним рівнянням є в достатній мірі тісним R2 = 0,8557. Тобто у 
2011-2015 рр.  зростання виробничих витрат вище ніж 3660,19 грн. /га за 
умов господарювання, що склалися в ПП «Дружба 6» дозволило 
отримувати зростаючі прибавки прибутку з кожного гектара земельних 
угідь. 

Отже, зрозуміло, що в даному господарстві проблема збільшення 
валового виробництва продукції полягає не в тому, щоб збільшувати 
виробничі затрати, а в тому, щоб оптимізувати виробництво, технологію 
вирощування культур, сівозміни, підвищити дисципліну, продуктивність 
праці. При цьому резерви нарощування валового виробництва продукції 
криються не в площині збільшення виробничих витрат на одиницю 
сільськогосподарських угідь, а в оптимізації виробничої програми 
підприємства, системи менеджменту, ресурсозбереження – внутрішніх 
чинників господарства. Це означає наявність значних резервів 
підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь, які 
криються також в удосконаленні системи землеробства ПП «Дружба 6». 

І хоча на сьогодні найголовнішим критерієм ефективності 
землекористування в сільськогосподарських підприємствах, зокрема 
ПП «Дружба 6», залишається розмір отриманого прибутку на одиницю 
площі, але дедалі більшої ваги набуватимуть пріоритети раціоналізації 
землекористування, інтересів охорони природи й екологічної безпеки в 
земельних відносинах сільськогосподарських підприємств. При цьому 
важливо досягти їх узгодження із економічними цілями підприємства 
через механізми забезпечення економічної віддачі від довгострокових 
проектів, пов‘язаних із екологізацією сільського господарства, збереження 
та відновлення родючості ґрунтів, механізми державної підтримки 
відповідних заходів. 
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Рис. 1. Вплив розміру виробничих витрат на обсяг виробництва 
валової продукції сільського господарства та прибуток в ПП «Дружба 6» у 2011-2015 рр. 
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До чинників, що на сьогодні найбільше дестабілізують 
екологічно безпечний стан земель, відносять порушення 
природоохоронного та земельного законодавства [8], а також 
призупинення державної підтримки програм підвищення родючості 
ґрунтів та ін. Така ситуація спричинила посилення розвитку 
деградаційних процесів ґрунтів, зниження потенціалу їх родючості та 
відповідному зменшенню економічної віддачі та ефективності. 

Таким чином, вирішення проблеми ефективного 
землекористування має і економічний, і екологічний аспекти, які тісно 
пов‘язані між собою. Нехтування екологічною складовою сприяє 
підвищенню економічної ефективності в короткостроковому плані. 
Але спричинює деградацію ґрунтів і зниження їх родючості, що є 
потужною загрозою для ефективного землекористування в 
довгостроковому плані. До інших негативних наслідків та загроз також 
слід включити забруднення середовища, повітря, джерел питної води, 
руйнацію біогеоценозів та інші чинники, які загрожують життю і 
здоров‘ю місцевого населення, погіршують якість його життя. Разом із 
тим, заходи із екологізації виробництва потребують витрат і інколи – 
дуже значних. Тому важливо знайти баланс за якого досягається 
узгодження екологічних вимог і економічних цілей 
сільськогосподарського підприємства. 

Висновки. Проблема ефективного землекористування має 
комплексний характер і нерозривно пов‘язана із своїм екологічним 
аспектом. Її системне вирішення полягає в забезпеченні балансу 
економічних цілей сільськогосподарського підприємства і екологічних 
вимог. Такий баланс є можливим і досягається посередництвом 
механізмів забезпечення віддачі довгострокових проектів, пов‘язаних із 
екологізацією сільського господарства, збереження та відновлення 
родючості ґрунтів, механізмів державної підтримки відповідних 
заходів. При цьому нарощування інтенсифікації проваджується на 
основі ресурсоощадних технологій, обмеженого використання 
хімічних засобів захисту і підвищення родючості, контролю 
антропогенного та техногенного навантаження. 
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Анотація. 
Литвинова О.М., Білоусько Т.Ю., Синявіна Ю.В., Непран І.В. 

Раціональне землекористування: еколого-економічний аспект. 
Статтю присвячено питанням обґрунтування підходів до раціоналізації 

землекористування з позицій і екологічних вимог, і вимог економічної ефективності. 
Традиційно вважається, що забезпечення екологічних вимог пов’язане із додатковими 
витратами, а отже суперечить вимогам економічної ефективності сільськогосподарського 
підприємства. Показано, що дана теза є сумнівною в довгостроковій перспективі, адже 
деградація ґрунтів та інші негативні ефекти нівелюють можливе підвищення 
ефективності. В короткостроковому плані баланс економічних цілей 
сільськогосподарського підприємства і екологічних обмежень може бути скоригований за 
допомогою дієвих державних програм фінансування здійснення сільськогосподарськими 
підприємствами заходів екологічного спрямування.  

Ключові слова: раціональне землекористування, економічна ефективність, 
інтенсифікація, екологічні вимоги, сільське господарство, сільськогосподарське 
підприємство. 
 

Аннотация. 
Литвинова Е.Н., Билоусько Т.Ю., Синявина Ю.В., Непран И.В. 

Рациональное землепользование: эколого-экономический аспект. 
Статья посвящена вопросам обоснования подходов к рационализации 

землепользования с учетом и экологических требований, и требований экономической 
эффективности. Традиционно считается, что обеспечение экологических требований 
связано с дополнительными затратами и поэтому находится в противоречии с 
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требованиями экономической эффективности сельскохозяйственного предприятия. 
Показано, что данный тезис является сомнительным в долгосрочной перспективе, 
поскольку деградация почв и прочие негативные эффекты нивелируют возможное 
повышение эффективности. В краткосрочном плане баланс экономических целей 
сельскохозяйственного предприятия и экологических ограничений может быть 
скорректирован с помощью действенных государственных программ финансирования 
осуществления сельскохозяйственными предприятиями мероприятий экологической 
направленности. 

Ключевые слова: рациональное землепользование, экономическая 
эффективность, интенсификация, экологические требования, сельское хозяйство, 
сельскохозяйственное предприятие. 
 

Abstract. 
Litvinova O., Bilousko T., Sinyavina Y., Nepran I. The rational land 

use: ecological and economical aspect. 
The paper is devoted to the issues of substantiating the approaches to rationalization the 

land use according to the ecology requirements and demand for the economic efficiency. It is 
traditionally thought that securing the ecology requirements tied to the additional expenses and 
thus disconfirms the demand for the economic efficiency. It has been shown that such thesis is 
questionable from the point of view of long term perspective due to that fact that soil degradation 
and other negative effects recoups possible gain of efficiency. In the short term the balance of 
economic goals of the agricultural enterprise and ecology requirements could be corrected with 
efficacious state programs of financing ecologically aimed measures administered by agricultural 
enterprises. 

Key words: rational land use, economic efficiency, intensification, ecology requirements, 
agriculture, agricultural enterprise. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

ЛОЗОВА О.А., К.Е.Н., 
МАМОТЕНКО Д.Ю., К.Е.Н., 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Туристична 
галузь має велике значення для розвитку економіки та соціальної 
сфери в Україні і відіграє ключову роль у створенні нових робочих 
місць, поповненні валютних запасів держави та посиленні її престижу 
і значення у світі. Уся територія України характеризується виключно 
сприятливими умовами для проведення різних видів туристичної 
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діяльності та наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів для 
відпочинку і лікування населення. Але щоб задовольнити всі потреби 
туриста, відпочиваючого, бізнесмена, потрібно забезпечити 
комфортність його проживання, високу якість обслуговування, тобто 
створити атмосферу гостинності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов‘язані з 
проблемами функціонування, аналізом діяльності та тенденціями 
розвитку готельних підприємств досліджено у наукових працях таких 
вчених, як: О.Л. Горіна, А.М. Расулова, В.Г. Герасимчук, 
В.О. Василенко, А.Г. Охріменко, М.Г. Бойко, Г.О. Кравчук, 
Р.С. Ладиженська, Г.А. Яковлєв, І.О. Бланк, О.М. Гаранін, 
К.П. Максимець, М.П. Мальська, П.Р. Пуцентейло. Але, незважаючи 
на глибину розробок, у публікаціях недостатньо висвітлено 
комплексний підхід щодо сучасного розвитку готельного господарства 
в Україні. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – аналіз сучасного 
стану готельного господарства в Україні та виявлення перспектив 
щодо ефективного його розвитку.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Готель – це 
візитна картка міста або країни, він може бути як місцем для 
прихильників відпочинку і подорожей, так і центром активних ділових 
контактів. Головна мета діяльності підприємств готельного 
господарства – надавати бездоганне обслуговування, перевершуючи 
очікування споживачів; бути визнаним лідером в своєму сегменті на 
своєму ринку [1]. 

В даний час світове готельне господарство нараховує близько 
350 тис. комфортабельних готелів, що мають більш, ніж 14 млн. 
номерів (26 млн. місць). При цьому кількість номерів за останні 
20 років щорічно в середньому збільшується на 3 – 4 %, що свідчить 
про значну динаміку зростання засобів розміщення туристів [2]. 

Сучасний стан і тенденції розвитку готельного господарства 
країни можна охарактеризувати наступними положеннями: досягнення 
готельної індустрії України є дуже скромними на тлі загальносвітової 
тенденції зростання сфери послуг, процвітання і розвитку даної сфери 
діяльності; основний готельний фонд країни не відповідає 
міжнародним стандартам; високо комфортабельні готелі в Україні 
введені в експлуатацію за участю іноземних компаній [3]. 

Слабка підтримка готельної діяльності з боку держави, проблема 
інвестиційної активності, сезонність наповненості, а також 
нерівномірність завантаження по регіонах України, виникнення 
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конкуренції на готельному ринку між готельними підприємствами та 
індивідуальними засобами не готельного типу, використання готелів 
не за призначенням, відсутність надійної та достовірної інформації 
про стан ринку готельних послуг та відповідної конкуренції на цьому 
ринку ще більше погіршує стан і затримує вихід України на світовий 
туристичний ринок [4]. 

За даними Державної служби статистики України динаміка 
кількості готелів та аналогічних засобів розміщування свідчить про те, 
що з 2013 р. по 2015 р. відбувається поступове зменшення основних 
показників діяльності підприємств готельного господарства. Так у 
2014 р. в порівнянні з 2013 р. відбулося зменшення кількості 
підприємств готельного господарства та аналогічних засобів 
розміщення на 26,2 % і склала 2644 од. Кількість номерів зменшилась 
на 22,8 % (69237 од.), місткість номерів – на 24,3 % (135,5 тис. місць), а 
кількість розміщених в колективних засобах  – на 30,2 % і склала 
3814,2 тис. осіб (табл. 1). 

У 2015 р. в порівнянні з 2014 р. кількість підприємств 
готельного господарства зменшилась на 6,3 % (2478 од.), кількість 
номерів – на 1,4 % (68241 од.), місткість номерів – на 2,2 % 
(132,5 тис. місць). Незважаючи на зменшення кількості готелів та 
інших аналогічних засобів розміщення, показник кількості 
розміщених у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. зріс на 12,7 % і становить 
4297,2 тис. осіб. 
 

Таблиця 1 
Динаміка розвитку готельного господарства України 

за 2011-2015 рр. [5] 
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2011 3162 76986 154,2 4656,8 4459754 3841767,8 

2012 3144 81441 162,8 4983,9 - - 

2013 3582 89685 179,1 5467,8 - - 

2014 2644 69237 135,5 3814,2 3404439,0 4334237,0 

2015 2478 68241 132,5 4297,2 5112138,8 6389408,7 
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Також треба відзначити, що загальна сума доходів від наданих 
послуг у 2014 р. склала 3404439,0 тис. грн., а в 2015 р. – 5112138,8 тис. 
грн. Але, як видно з табл. 1, операційні витрати перевищують доходи і 
можна зробити висновок, що підприємства готельного господарства 
працюють у збиток.  

Виходячи з даних, наведених у табл. 1, можна стверджувати, що 
на зменшення показників вплинули такі чинники, як економіко-
політична та фінансова нестабільність країни, проведення воєнних дій 
на частині території держави у зв‘язку з чим зменшився туристичний 
потік в Україну. Якщо, згідно даних Державної статистичної служби, у 
2013 р. Україну відвідали 24,67 млн. осіб, то у 2014 р. туристичний 
потік зменшився на 48,5 % і становить 12,71 млн. осіб. У 2015 р. в 
порівнянні з 2014 р. туристичний потік ще зменшився на 2,2 %. Але 
зменшилася кількість не тільки іноземних туристів, а й самі українці 
стали менше подорожувати всередині країни. Так у 2015 р. в 
порівнянні з 2013 р. потік внутрішніх туристів зменшився на 345,6 тис. 
осіб, або на 49,2 % [5]. 

Таким чином перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні 
тісно переплітаються з туристичним бізнесом. Експерти кажуть, що 
Україна має високі оцінки і позитивні відгуки міжнародних 
рейтингових агентств: Globe Spots, National Geographic, Trip Advisor, 
The Lonely Planet, які після проведення «Євро-2012» підняли 
туристичні прогнози країни з "аутсайдер" до "це необхідно 
побачити", змінили сприйняття України до рівня затребуваних 
туристичних напрямків. Залучити туристів допоможе відновлення 
історичної цінності багатьох міст, а також реконструкція оздоровчих 
комплексів. Ще одним важливим моментом вважають проведення 
різних міжнародних заходів, які зайвий раз заявляють про Україну у 
світі [6]. 

Найбільше підприємств готельного господарства знаходиться у 
Львівській (0,33 %), Одеській (8,89 %), Закарпатській (8,86 %), Івано-
Франківській (8,08 %) областях та м. Київ (5,94 %). Найменше 
готельних підприємств розташовано в Луганській області: 0,49 % від 
загальної кількості готелів та аналогічних засобів розміщення. Цікавим 
є те, що завантаження готелів є сезонним (в областях, що не належать 
до активних туристичних зон, влітку вона найнижча, в курортних же 
зонах – влітку та взимку вона найвища). Також завантаження готелів 
протягом року, як правило, ще нерівномірне і за днями тижня – на 
вихідних воно знижується, зростаючи в будні за рахунок тих осіб, яких 
перебувають у відрядженні [7]. 
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Забезпеченість міст готелями в Україні становить 3,9 місць у 
розрахунку на 1000 жителів, що набагато менше, ніж у переважній 
більшості розвинених країн світу. Наприклад, у Болгарії, Угорщині, 
Польщі, Великобританії, США, Франції, Німеччині кількість 
готельних місць у розрахунку на 1000 жителів становить 10-20, в Італії, 
Іспанії та Канаді – 23-25. Про можливості і перспективність 
подальшого розвитку готельного бізнесу в Україні свідчать і такі 
порівняння: на Кіпрі питома вага валового продукту готельного 
господарства у валовому національному продукті становить 25%, в 
Італії – 5-6%, Австрії – 4%, Данії – 3-4%, в Україні – лише 0,2 % [8]. 

Однією з головних передумов подальшого розвитку готельного 
господарства є приток інвестиційних ресурсів та пошук джерел 
фінансування для будівництва нових підприємств і оновлення 
матеріально-технічної бази, яка зношена більше, ніж наполовину. 
Забезпеченість України місцями в готелях – найнижча в Європі. У 
середньому не більше, ніж кожний двадцятий український готель може 
претендувати на клас вищий однієї зірки [8]. Але при існуючих 
економічних і політичних проблемах в Україні погіршується 
інвестиційна привабливість готельної галузі. Так у 2014 р. капітальні 
інвестиції у підприємств тимчасового розміщення склали 867,1 млн. 
грн. або 0,4% до загального обсягу та 890,2 млн. грн. або 0,3 % до 
загального обсягу у 2015 р. Це означає, що низка інвесторів не мають 
гарантій стабільності та безпеки вкладень свого капіталу в об‘єкти 
нерухомості в Україні і змушує їх дотримуватися обережної 
інвестиційної політики, яка передбачає мінімізацію ризиків втрати 
капіталу. 

Другим шляхом задоволення потреб в інвестиціях у готельне 
господарство є забезпечення рентабельної діяльності готелів і 
накопичення власних коштів для розвитку. В сучасних економічних 
умовах цей шлях може бути реалізований лише при застосуванні 
податкових пільг. У готельному господарстві такі пільги практично 
відсутні [8]. 

Сьогодні в світі все більшої популярності набуває рух за 
охорону навколишнього середовища і готелі теж залучені в цей 
процес, намагаючись в міру можливостей відповідати поняттю «еко-
готель». Однією із перспективних тенденцій розвитку готельного 
господарства нашої держави є орієнтація на екологічність, тобто 
створення та розвиток еко-готелів (або «зелених» готелів). Найбільш 
поширені вони на рекреаційних або туристично привабливих 
територіях. Світове господарство налічує понад 124 готелі, відзначених 
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сертифікацією програми Green Key. Україна знаходиться на 
четвертому місці за кількістю «зелених» готелів світу, що становить 
майже 11% від загальної кількості таких готелів [7]. 

Висновки. Проведений аналіз розвитку готельного 
господарства в Україні дозволяє зробити висновок, що дана галузь 
економічної діяльності є матеріально-технічною базою, основою для 
освоєння туристично-рекреаційного потенціалу та розвитку туризму в 
країні. Тому для забезпечення сталого розвитку туристичної сфери 
необхідне підвищення якості готельної пропозиції, що відповідає 
європейським стандартам. Але економіко-політична та фінансова 
нестабільність країни, проведення воєнних дій на частині території 
держави призвели до значного сповільнення темпів розвитку 
готельного ринку. Без стабілізації політичної та соціально-економічної 
ситуації, припинення військових дій, вкрай складно утриматися на 
ринку та отримувати позитивний економічний результат 
господарської діяльності. Але при існуючих економічних і політичних 
проблемах в Україні, готельне господарство та ринок готельних 
послуг продовжує функціонувати, трансформуючись під реалії 
сьогодення. 

Для ефективного розвитку готельного господарства в Україні 
необхідні розробка програми розвитку готельного та туристичного 
бізнесу, розробка та реалізація комплексу заходів, що сприяють 
створенню умов для активізації інвестиційної діяльності, виявлення 
інвестиційних ресурсів, а також створення передумов та можливостей 
розвитку механізму інвестування господарюючих суб'єктів готельного 
бізнесу. 
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Анотація. 
Лозова О.А., Мамотенко Д.Ю. Сучасний розвиток готельного 

господарства в Україні. 
Метою статті є аналіз сучасного стану готельного господарства в Україні та 

виявлення перспектив щодо ефективного його розвитку. Встановлено, що дана галузь 
економічної діяльності є матеріально-технічною базою, основою для освоєння туристично-
рекреаційного потенціалу та розвитку туризму в країні. Тому для забезпечення сталого 
розвитку туристичної сфери необхідне підвищення якості готельної пропозиції, що 
відповідає європейським стандартам.  

Для ефективного розвитку готельного господарства в Україні необхідні розробка 
програми розвитку готельного та туристичного бізнесу, розробка та реалізація комплексу 
заходів, що сприяють створенню умов для активізації інвестиційної діяльності, виявлення 
інвестиційних ресурсів, а також створення передумов та можливостей розвитку 
механізму інвестування господарюючих суб'єктів готельного бізнесу. 

Ключові слова: готельне господарство, розвиток, показники, чинники, засоби 
розміщування, туристичний потік, інвестиційні ресурси. 
 

Аннотация. 
Лозовая Е.А., Мамотенко Д.Ю. Современное развитие 

гостиничного хозяйства в Украине. 
Целью статьи является анализ современного состояния гостиничного хозяйства в 

Украине и выявление перспектив эффективного его развития. Установлено, что данная 
отрасль экономической деятельности является материально-технической базой, основой 
для освоения туристско-рекреационного потенциала и развития туризма в стране. 
Поэтому для обеспечения устойчивого развития туристической сферы необходимо 
повышение качества гостиничного предложения, отвечающего европейским стандартам. 

Для эффективного развития гостиничного хозяйства в Украине необходимы 
разработка программы развития гостиничного и туристического бизнеса, разработка и 
реализация комплекса мер, способствующих созданию условий для активизации 
инвестиционной деятельности, выявление инвестиционных ресурсов, а также создание 
предпосылок и возможностей развития механизма инвестирования хозяйствующих 
субъектов гостиничного бизнеса. 

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, развитие, показатели, факторы, 
средства размещения, туристический поток, инвестиционные ресурсы. 
 

Annotation. 
Lozova O., Mamotenko D. The modern development of the hotel 

industry in Ukraine. 
The article is an analysis of the current state of the hotel industry in Ukraine and identify 

prospects for effective development. It is established that this branch of economic activity is a 
material and technical base, the basis for developing the tourist and recreational potential and the 
development of tourism in the country. Therefore, in order to ensure sustainable development of the 
tourism sector, it is necessary to improve the quality of the hotel offer that meets European 
standards. 
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For the effective development of the hotel industry in Ukraine, it is necessary to develop a 
program for the development of the hotel and tourist business, develop and implement a set of 
measures that facilitate the creation of conditions for activating investment activities, identify 
investment resources, and create prerequisites and opportunities for the development of a mechanism 
for investing economic entities in the hotel business. 

Key words: hotel industry, development, indicators, factors, accommodation facilities, 
tourist flow, investment resources. 
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ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО 
ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ 
ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
МАЛІЙ О.Г., К.Е.Н, ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Оцінка 
кредитоспроможності є важливим напрямом аналізу в процесі 
обґрунтування кредитних відносин як для кредитора, так і для 
позичальника. З позиції позичальника вона дозволяє виявити 
можливості ефективного використання позикових ресурсів для 
підвищення ефективності діяльності. Для кредитора на основі оцінки 
кредитоспроможності забезпечується зниження кредитного ризику, 
пов‘язаного з неповерненням або неповним поверненням 
заборгованості за наданими позиками. Сучасний стан більшості 
сільськогосподарських підприємств вимагає постійного пошуку 
зовнішніх джерел фінансового забезпечення. Але, нажаль умови 
доступу їх до кредитних ресурсів залишаються обмеженими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам 
ефективності кредитних відносин приділяється постійна увага як 
науковців, так і спеціалістів-практиків. Значний вклад у вирішення 
фінансових проблем підприємств внесли відомі вітчизняні вчені 
О. Гудзь [1], М. Дем‘яненко [1], О. Дзюблюк [2], В. Лагутін [3], 
Л. Примостка [9], П. Стецюк [1, 10] та багато інших дослідників. 
Поряд з тим, питання оцінювання кредитоспроможності 
сільськогосподарських підприємств, залишаються актуальними. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасних 
методик оцінювання кредитоспроможності позичальників та оцінка 
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впливу кредитоспроможності позичальників на формування 
кредитних відносин сільськогосподарських підприємств та 
комерційних банків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна література 
приділяє велику увагу питанням визначення кредитоспроможності 
клієнта, прогнозуванню своєчасного повернення кредиту. 

Положення про порядок формування та використання банками 
України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими операціями дає таке визначення: «Кредитоспроможність 
– наявність у боржника (контрагента банку) передумов для проведення 
кредитної операції і його спроможність повернути борг у повному 
обсязі та в обумовлені договором строки» [8]. 

Як свідчить сучасний досвід, в процесі проведення оцінки 
кредитоспроможності клієнтів комерційні банки спираються, в 
основному, на результати діяльності в попередньому періоді. В той же 
час забезпечення повернення кредиту значною мірою пов‘язане з 
діяльністю і фінансовим станом клієнтів у наступному періоді, що 
вимагає відповідної перспективної оцінки окремих показників. 

Забезпечення такої оцінки можливе при проведенні аналізу 
грошових потоків клієнта [2], які є первинним джерелом погашення 
кредиту. 

Зміст подібного аналізу передбачає визначення чистого сальдо 
різних надходжень і витрат за певний період, тобто свого роду 
«припливу»  і «відпливу» коштів, що загалом характеризує їх оборот у 
клієнта, вказуючи на його можливості за рахунок поточних доходів 
погасити позику. Аналіз грошового потоку при цьому здійснюється, 
як правило, за період не менший за строк, на який видається кредит. 
Оцінка певних тенденцій з оборотом позичальника, які склалися в 
минулі періоди, і їх екстраполяція на перспективу може надати банку 
уяву про майбутні можливості позичальника з використання наданих 
йому кредитів. 

Для реалізації власної кредитної політики кожен банк 
розроблює внутрішнє положення про порядок оцінки фінансового 
стану юридичної особи, в якому зобов‘язаний врахувати основні 
показники, встановлені Положенням НБУ, обґрунтовує і визначає 
методику врахування додаткових, суб‘єктивних показників в оцінці 
кредитоспроможності позичальників, необхідних при формуванні 
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, 
мінімізації кредитних ризиків від неповернення боргу через 
неплатоспроможність позичальників. 
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У вітчизняній практиці оцінки кредитоспроможності 
позичальників реалізовується уніфікований підхід щодо формування 
інтегрального показника фінансового стану позичальника із 
застосуванням дискримінантних моделей для різних видів діяльності у 
розрізі специфіки формування фінансових показників суб‘єктів 
підприємницької діяльності у різних системах бухгалтерського обліку 
та звітності. 

Базовий інтегральний показник фінансового стану 
позичальника – юридичної особи обчислюється в результаті 
зважування визначеної комбінації фінансових коефіцієнтів із 
застосуванням багатофакторної дискримінантної моделі за наступною 
формулою [11]: 
 

 
 

де Z – інтегральний показник; 
К1, К2…Кn – фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі 

даних фінансової звітності позичальника – юридичної особи; 
а1, а2…аn – параметри, що визначаються з урахуванням вагомості 

фінансових коефіцієнтів і щорічно актуалізуються Національним 
банком України; 

а0 – вільний член дискримінантної моделі, значення якого щорічно 
актуалізуються Національним банком України. 

Використання багатофакторного дискримінантного аналізу в 
процесі оцінювання кредитоспроможності передбачає безпосередньо 
побудову моделі розрахунку інтегрального показника фінансового 
стану та його розрахунок для конкретного підприємства, що виступає 
об‘єктом фінансової діагностики. 

Положення передбачає різні моделі розрахунку інтегрального 
показника для підприємств з урахуванням  виду економічної 
діяльності. 

Модель розрахунку інтегрального показника позичальника – 
юридичної особи для підприємств сільського господарства, що 
використовують загальну систему бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності має такий вигляд [11]: 
 

, 
 

де К1 – коефіцієнт фінансової незалежності, який показує ступінь 
залежності підприємства від позикових джерел фінансування; 
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К2 – коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом, 
який відображає рівень фінансування необоротних  активів за рахунок 
власного капіталу підприємства; 

К3 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу, який 
характеризує ефективність використання капіталу підприємства, 
інвестованого власниками; 

К4 – коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими 
результатами від операційної діяльності до оподаткування та 
здійснення витрат, пов‘язаних із запозиченнями; 

К5 – коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими 
результатами від звичайної діяльності до оподаткування, здійснення 
фінансових витрат та нарахування амортизації; 

К6 – коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком; 
К7 – коефіцієнт оборотності оборотних активів, який характеризує 

ефективність використання оборотних активів підприємства. 
Клас позичальника – юридичної особи визначається залежно 

від значення інтегрального показника за останній звітний період. 
Положенням передбачено вісім рейтингових класів позичальника. 

Інтегральний показник позичальників-підприємств виробників 
харчових продуктів та напоїв включає дещо інший набір показників: 
коефіцієнт покриття, проміжний коефіцієнт покриття, коефіцієнт 
фінансової незалежності, коефіцієнт рентабельності продукту, 
коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт оборотності оборотних 
активів. 

Показник підприємств галузі будівництва враховує такий набір 
показників: коефіцієнт покриття, коефіцієнт фінансової незалежності, 
коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом, 
коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від 
операційної діяльності до оподаткування, коефіцієнт рентабельності 
продажу за фінансовими результатами до оподаткування, коефіцієнт 
рентабельності активів за чистим прибутком. 

При цьому до підприємств кожної галузі до кожного 
коефіцієнту використовується свій вагомий параметр. Так, якщо до 
підприємств сільського господарства до коефіцієнту фінансової 
незалежності використовується параметр 1,3, то до підприємств 
переробної промисловості до того ж коефіцієнта – 0,95, до 
коефіцієнту рентабельності продажу за фінансовими результатами від 
звичайної діяльності до оподаткування до підприємств сільського 
господарства використовується параметр 0,61, то до підприємств 
торгівлі – 0,16. 
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З урахуванням того, що процес кредитування вимагає 
врахування зміни платіжних можливостей підприємства протягом 
всього періоду існування заборгованості, рівень кредитоспроможності 
є динамічною інтегральною характеристикою фінансового стану 
позичальника.  

З початку 2017 року набуває чинності нова постанова  про 
оцінку кредитного ризику. Нею запроваджується ряд нововведень [7]: 

Для розрахунку ризику кредитної заборгованості запроваджено 
«Базельску» формулу: 
 

CR=PD*[EAD-(ColVAdj+RG)], 
 

де PD – ймовірність дефолту боржника, 
EAD – заборгованість позичальника, 
ColVAdj – вартість забезпечення, скоригована на коефіцієнти 

ліквідності, 
RG – інші надходження. 

Раніше використовувалась формула: 
 

CR=PD*EAD-ColVAdj, 
 

Що призводило до заниження показника ризику кредитної 
заборгованості, оскільки у випадку перевищення вартості застави над 
заборгованістю, зваженої на вірогідність дефолту , резерв взагалі не 
формувався. 

Положення надає право банкам використання власного 
судження під час оцінки рівня ризику кредитної заборгованості. 

Традиційний алгоритм формування інтегральної оцінки щодо 
впливу додаткових факторів на ризик кредитної заборгованості 
позичальника передбачає розрахунок зваженої або простої суми з 
індивідуальних балів, встановлених для позичальника за кожним з цих 
факторів відповідно до критеріїв, передбачених внутрішньою 
методикою оцінки кредитоспроможності. У цьому випадку загальна 
кількість балів визначається за однією з таких формул: 
 

; 
 

, 
 

де В – фактична кількість балів за додатковими показниками; 
Ві – фактична кількість балів за і-им фактором; 
аі – ваговий коефіцієнт, встановлений для і-ого фактору; 
і – порядковий номер фактору в сукупності. 
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Аналіз існуючих вітчизняних методик оцінки 
кредитоспроможності дозволяє виділити ряд характерних недоліків:  

По-перше, особливістю сучасних методик українських банків є 
орієнтація, як правило, на проведення ретроспективного аналізу 
фінансово-господарської діяльності позичальника,при цьому пильна 
увага приділяється показникам періоду, який вже минув. 
Інформаційною базою такого аналізу є фінансова звітність 
підприємства за декілька попередніх звітних періодів. Розглянуті 
методики вітчизняних банків не розраховують такий важливий 
показник, як очікуваний грошовий потік, який дає можливість оцінити 
майбутню платоспроможність позичальника [4]. Таким чином в 
методиках відсутній фінансовий прогноз. 

Одним із способів оцінювання очікуваного грошового потоку 
підприємства вважається зіставлення загального обсягу доходу 
(виручки ) від реалізації продукції  із розміром наявної в підприємства 
кредиторської заборгованості, що дає можливість розрахувати 
величину грошових надходжень(грошовий потік). Аналіз грошового 
потоку здійснюється, як правило, за період, не менший за строк, на 
який надається кредит. Далі порівнюється динаміка поточних 
надходжень коштів з обсягами поточних зобов‘язань, знаходиться 
середній темп зростання грошового потоку, який екстраполюється на 
найближчий майбутній період. Таким чином визначається сума 
кредиту, яку може бути надано підприємству з огляду на середні темпи 
зростання його грошового потоку. 

По-друге, дані фінансової звітності, яка складається чотири рази 
на рік, характеризуючи фінансове становище підприємства в ті 
періоди, які вже залишилися в минулому, не дають відповіді не тільки 
про майбутній, а й про сучасний стан кредитоспроможності. Так, 
коефіцієнти ліквідності при зміні залишків на рахунку клієнта 
змінюються миттєво. Разом з тим, показники звітності, яка складається 
на визначену дату, є моментними і не відображають повністю 
процесів, які відбуваються за період між датами складання звітності. 
Так, високе або низьке значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 
може бути випадковістю, пов‘язаною з надходженням або вибуттям 
значної суми коштів з поточного рахунку клієнта на визначену дату. 

По-третє, методики вітчизняних банків, направлені на аналіз 
фінансових показників (платоспроможність, ліквідність, 
рентабельність) не завжди враховують нефінансову інформацію 
(кредитна історія позичальника, рівень менеджменту, відповідальність 
та репутація керівника) та її вплив на якість потенційної позики [5]. 
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Висновки. Таким чином, основним критерієм у формуванні 
кредитних відносин між комерційним банком і позичальником є 
кредитоспроможність останнього. Цілком зрозуміло, що кредити 
доцільно надавати лише тим претендентам, котрі в змозі їх своєчасно 

повернути. У той же час невідпрацьованість методичних підходів 
щодо оцінювання кредитоспроможності позичальників знижує 
ефективність кредитної діяльності. Фінансова нестабільність і 

збитковість багатьох сільськогосподарських підприємств, низька 
кредитоспроможність підприємств галузі перешкоджають розвитку 
кредитних відносин [6]. 

Відтак, подальші дослідження мають бути спрямовані на 

вдосконалення методик оцінки кредитоспроможності позичальників, 
які б враховували специфічні особливості сільськогосподарської 
галузі, включення додаткових критеріїв оцінки, таких як не фінансові 
(якісні) чинники, а також оцінювання майбутньої 

кредитоспроможності позичальника. 
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Анотація. 

Малій О.Г. Використання багатофакторного дискримінантного 
аналізу в процесі оцінювання кредитоспроможності. 

Метою статті є дослідження впливу кредитоспроможності на формування 
кредитних відносин сільськогосподарських підприємств та комерційних банків. Основним 

критерієм у формуванні кредитних відносин  є кредитоспроможність позичальника. У 

той же час невідпрацьованість методичних підходів щодо оцінювання 
кредитоспроможності знижує ефективність кредитної діяльності. Використання 

багатофакторного дискримінантного аналізу в процесі оцінювання кредитоспроможності 

передбачає побудову моделі розрахунку інтегрального показника фінансового стану та його 
розрахунок для конкретного підприємства, що виступає об’єктом фінансової діагностики. 

Існуючі вітчизняні методики оцінки кредитоспроможності мають наступні недоліки: 

орієнтація на проведення ретроспективного аналізу фінансово-господарської діяльності 

позичальника; показники звітності, яка складається на визначену дату, є моментними і 
не відображають повністю процесів, які відбуваються за період між датами складання 

звітності; методики вітчизняних банків не завжди враховують нефінансову інформацію - 

кредитну історію позичальника, рівень менеджменту, відповідальність та репутацію 
керівника. Відтак, подальші дослідження мають бути спрямовані на вдосконалення 

методик оцінювання кредитоспроможності позичальників, які б враховували специфічні 

особливості сільськогосподарської галузі, включення додаткових критеріїв оцінки, таких 
як не фінансові (якісні) чинники, а також оцінювання майбутньої кредитоспроможності 

позичальника. 

Ключові слова: кредитне забезпечення, кредитування сільськогосподарських 

підприємств, кредитні відносини, кредитоспроможність, оцінка кредитоспроможності, 
методики оцінки кредитоспроможності, дискримінантний аналіз. 

 

Аннотация. 
Малий Е.Г. Использование многофакторного дискриминантного 

анализа в процессе оценки кредитоспособности. 
Целью статьи является исследование влияния кредитоспособности на 

формирование кредитных отношений сельскохозяйственных предприятий и 

коммерческих банков. Основным критерием в формировании кредитных отношений 
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является кредитоспособность заемщика. В то же время недоработка методических 

подходов при оценке кредитоспособности снижает эффективность кредитной 

деятельности. Использование многофакторного дискриминантного анализа в процессе 

оценки кредитоспособности предполагает построение модели расчета интегрального 
показателя финансового состояния и его расчет для конкретного предприятия, 

выступающего объектом финансовой диагностики. Существующие отечественные 

методики оценки кредитоспособности имеют следующие недостатки: ориентация на 

проведение ретроспективного анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщика; 
показатели отчетности, составляемой на определенную дату, являются моментным и не 

отражают полностью процессов, которые происходят в период между датами 

составления отчетности; методики отечественных банков не всегда учитывают 
нефинансовую информацию – кредитную историю заемщика, уровень менеджмента, 

ответственность и репутацию руководителя. Поэтому дальнейшие исследования должны 

быть направлены на совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщиков, 

которые бы учитывали специфические особенности сельскохозяйственной отрасли, 
включение дополнительных критериев оценки, таких как финансовые (качественные) 

факторы, а также оценку будущей кредитоспособности заемщика. 

Ключевые слова: кредитное обеспечение, кредитование сельскохозяйственных 
предприятий, кредитные отношения, кредитоспособность, оценка кредитоспособности, 

методики оценки кредитоспособности, дискриминантный анализ. 

 
Abstract. 

Maliy E.G. Using multivariate discriminate analysis in the 
assessment of creditworthiness. 

The aim of the article is to study the impact of credit on the formation of credit relations of 
the agricultural enterprises and commercial banks. The main criterion in the formation of the 

credit relationship is the creditworthiness of the borrower. At the same time a defect methodical 

approaches to credit rating reduces the efficiency of credit activity. Using multivariate discriminate 
analysis in the process of credit rating involves construction of a model for calculating the integral 

index of the financial condition and its calculation for a particular company, is an object of 

financial diagnostics. Existing domestic methodology for assessing the creditworthiness of the 
following disadvantages: the orientation to conduct a retrospective analysis of financial and 

economic activity of the borrower; reporting figures compiled by a certain date, they are the torque 

and do not reflect fully the processes that occur in the period between the dates of reporting; method 

domestic banks are not always take into account non-financial information - the borrower's credit 
history, level of management, responsibility and reputation as a leader. Therefore, further research 

should be aimed at improving the borrowers' credit rating methodologies that take into account the 

specific features of the agricultural sector, the inclusion of additional assessment criteria, such as 
financial (qualitative) factors, as well as evaluating the future creditworthiness of the borrower. 

Key words: credit support, crediting agricultural enterprises, credit relations, credit 

worthiness, credit rating, credit scoring techniques, discriminate analysis. 
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УДК 631.1 
 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 
РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
МАНДИЧ О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Підвищення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств, за сучасних умов їх 
функціонування на об‘єктових ринках, є одним з найскладніших та 
найперспективніших напрямів досліджень, що, в першу чергу, 
викликано особливостями провадження їх виробничої діяльності. Слід 
відзначити, що основні проблеми провадження ефективної 
виробничої-господарської діяльності аграрних товаровиробників 
мають не лише комерційний, а й виробничий характер. Тому 
пристосування існуючих теоретичних положень та виокремлення 
основних компонентів з подальшим використанням, як  комплексної 
стратегії, є актуальним завдань проведення досліджень даного напряму. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує широкий 
спектр вже визначених в теорії стратегій ринкової конкуренції, які 
можна об‘єднати в систему конкурентних стратегій підприємств і 
розглядати їх як сукупність стратегій, спрямованих на адаптацію 
підприємств до змін в умовах конкуренції та зміцнення його 
довгострокової конкурентної позиції на ринку. Зокрема, виділяють 
блок стратегій формування конкурентних переваг (стратегії контролю 
над витратами, стратегії диференціації та стратегії фокусування), блок 
стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
(товарно-ринкова й ресурсно-ринкова стратегії, технологічна стратегія, 
соціальна стратегія, фінансово-інвестиційні стратегії, організаційна та 
управлінська стратегії тощо), блок стратегій конкурентної поведінки 
підприємств на обраних цільових ринках (наступальні, оборонні та 
коопераційні стратегії). Однак, на нашу думку, їх пристосування до 
діяльності аграрних підприємств в повному обсязі не є можливим 
через галузеву специфіку. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є 
дослідження окремих компонентів системи конкурентного розвитку 
підприємств для можливості обґрунтування їх використання у 
виробничо-комерційній діяльності вітчизняних аграрних підприємств 
з метою підвищення ефективності їх функціонування на цільових 
ринках. 
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Виклад основних результатів дослідження. Система 
конкурентних стратегій підприємств в теорії має включати стратегії 
формування конкурентних переваг, стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств та стратегії їх конкурентної 
поведінки. При цьому слід відзначити, що основною особливістю 
формування даних стратегій для умов діяльності аграрних підприємств 
є неможливість їх швидкого та повного впровадження через ряд 
чинників організаційного, економічного та управлінського характеру. 

Зокрема, що стосується проблем організаційної частини, то 
першочерговою стратегією підприємств є якнайповніше забезпечення 
використання вже існуючих виробничих потужностей підприємств. В 
аграрному виробництві роками формується техніко-технологічна база, 
проведення оновлення якої не є можливим для фактора швидкого 
реагування на зміни ринкового середовища. Тобто така стратегія 
формування конкурентних переваг, як стратегія диференціації, та 
основні виробничі стратегії забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств – товарно-ринкова, ресурсно-ринкова та технологічна 
стратегія – в більшості випадків не зможуть оновлюватись або взагалі 
застосовуватись до аграрних підприємств в короткостроковому 
періоді. Слід також відзначити, що основним негативним фактором 
підвищення конкурентоспроможності для аграрних підприємств є час, 
тому саме швидке реагування на ринкову ситуацію є одним з 
найважливіших та найважчих завдань, поставлених перед ними. 

Пристосовуючи стратегії надбання конкурентних переваг чи так 
звані загальні стратегії конкуренції, сутність яких розкрита через 
матрицю за канонічним підходом М. Портера, для умов 
функціонування аграрних підприємств, можна зробити наступні 
висновки. 

Стратегія «лідирування на основі зниження витрат (цін)» 
базується на оптимізації усіх частин виробничо-управлінської системи: 
виробничих потужностей; рівня витрат на сировину, матеріали, 
енергоносії; продуктивності праці, тобто зорієнтована на високий 
рівень показників ефективності виробництва. З іншого боку, ця 
стратегія може сприяти зниженню інших параметрів 
конкурентоспроможності: якості виготовлення окремих деталей, 
відповідного рівня сервісу тощо. 

Конкурентні переваги низьких витрат особливо важливі коли: 
на ринку переважає цінова конкуренція; продукція має високий рівень 
стандартизації; витрати покупців на перехід до споживання продукції 
конкуруючих підприємств незначні. 
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Стратегія диференціації передбачає використання елементів 
унікальності у виробництві та збуті продуктів, які мають цінність для 
споживачів. Ця додаткова цінність, якої не мають продукти 
конкуруючих підприємств, дозволяє товаровиробнику отримувати 
премію, яка являє собою різницю між ціною, що призначає виробник, 
та середньою ціною у галузі. Успіх конкурентної стратегії вимагає 
відповідності між потребами у диференціації, які мають споживачі, та 
можливостями підприємства забезпечити цю диференціацію.  

Стратегія диференціації створює сприятливі умови для взаємодії 
з усіма п‘ятьма елементами проміжного середовища організації і, за 
умови ефективної реалізації, дозволяє отримувати вищі прибутки, ніж 

стратегія контролю над витратами 3. Необхідним є ринковий аналіз 
потенціалу диференціації по кожному виду продукції, що враховує 
готовність споживачів до диференціації, а також дозволяє визначити 
найбільш перспективні напрямки позиціонування 

Стратегія фокусування – це більш глибока диференціація 
продукції, що випускається підприємством, або досягнення нижчих 
витрат в умовах функціонування на обраному сегменті. Іноді обидві 
сторони цієї стратегії реалізуються одночасно. 

Для аграрних підприємств стратегія фокусування являє собою 
комплекс рішень щодо переліку цільових сегментів, на яких воно буде 
працювати, та способу позиціонування товарів підприємства в 
кожному з цільових сегментів. Укрупнено процес розробки стратегії 
фокусування для підприємств складається з п'яти етапів. 1. Визначення 
доцільності застосування стратегії фокусування. 2. Сегментування 
ринку. 3. Вибір цільових сегментів. 4. Позиціонування товару на 
ринку. 5. Конкретизація стратегії фокусування шляхом розробки 
комплексу маркетингу для кожного цільового сегменту. 

Запропонований М. Портером підхід до класифікації 
конкурентних стратегій пізніше піддавався неодноразовим 
доповненням та модифікаціям. Одна з таких модифікацій передбачає 
виділення не трьох, а п‘яти базових стратегій конкуренції: стратегія 
лідерства по витратах; стратегія широкої диференціації; стратегія 
оптимальних витрат; сфокусована стратегія на базі низьких витрат; 
сфокусована стратегія на базі диференціації продукції. Відповідно до 
даної точки зору базова конкурентна стратегія являє собою основу 
конкурентної поведінки підприємства на ринку і описує схему 
забезпечення переваг над конкурентами та формує стратегію 
управління підприємством. Виділяють п‘ять базових стратегій 
конкуренції: 
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– стратегія зниження собівартості – орієнтована на масовий випуск 
стандартної продукції, що більш ефективно та потребує менших 
питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної 
продукції. Стимулом до її використання є значна економія на масштабі 
виробництва та залучення великої кількості споживачів, для яких ціна 
є визначальним фактором при купівлі; 

– стратегія диференціації продукції - базується на спеціалізації у 
виготовленні особливої продукції, яка є модифікацією вже існуючої; 

– стратегія сегментування ринку - спрямована на забезпечення 
переваг над конкурентами у відокремленому та часто єдиному сегменті 
ринку, який виділяється на основі географічного, психографічного, 
поведінського, демографічного або інших принципів сегментації; 

– стратегія впровадження інновацій – виробники не зв‘язують себе 
необхідністю знижувати собівартість продукції, що виробляється, 
диференціювати її тощо. Головна мета – випередити конкурентів та 
одноособово зайняти ринкову нішу, де конкуренція незначна; 

– стратегія негайного реагування на потреби ринку - має на меті 
максимально швидке задоволення виникаючих потреб у різних 
областях бізнесу. Основний принцип поведінки – вибір та реалізація 
найбільш рентабельних проектів. 

Висновки. Стратегія забезпечення конкурентного розвитку 
підприємства являє собою комплексну стратегію, яка включає 
довгострокові програми дій по всіх функціональних напрямах його 
діяльності, спрямовані на формування належного рівня конкурентного 
потенціалу та конкурентоспроможності. Пристосування існуючих 
теоретичних положень до умов виробничо-господарської діяльності 
аграрних підприємств дає можливість виділити основні компоненти, а 
також запропонувати комплексну систему забезпечення їх 
конкурентоспроможності: товарно–ринкова стратегія, яка включає в 
себе рішення по таких аспектах, як номенклатура й асортимент 
продукції та ступінь їхнього оновлення, масштаби виробництва, якість 
продукції, ціноутворення; ресурсно–ринкова стратегія, яка включає в 
себе рішення по таких аспектах, як обсяг ресурсних запасів і частота їх 
поповнення, якість ресурсів, поведінка на ринку ресурсів; технологічна 
стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, як характер 
технології, ступінь стабільності технології,  оновлення технології, 
технологічні розриви; інтеграційна стратегія, яка включає в себе 
рішення по таких аспектах, як вертикальна інтеграція, горизонтальна 
інтеграція, діагональна інтеграція; інвестиційно-фінансова стратегія, 
яка включає в себе рішення по таких аспектах, як залучення зовнішніх 
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фінансових ресурсів, повернення залучених коштів, інвестування 
власних коштів; соціальна стратегія, яка включає в себе рішення по 
таких аспектах, як чисельність робітників, взаємозамінність робітників, 
диференціація робітників, соціальний тип колективу; управлінська 
стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, як тип 
управління, організаційна структура, управлінські комунікації тощо. 
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особливості формування і використання деяких певних стратегій для сучасних умовах 
сільськогосподарських підприємств в Україні. Запропонована комплексна стратегія для 
формування конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств функціональними компонентами. 
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Аннотация. 
Мандич А.В. Имплементация конкурентных стратегий развития 

аграрных предприятий. 
В статье рассмотрена система конкурентных стратегий аграрных 

предприятий, в частности, особое внимание уделяется стратегии получения 
конкурентных преимуществ в качестве общей конкурентной стратегии. 
Проанализированы особенности формирования и использования некоторых определенных 
стратегий для современных условиях сельскохозяйственных предприятий в Украине. 
Предложена комплексная стратегия для формирования конкурентного потенциала и 
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий функциональными 
компонентами. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, система, предприятие, 
сельскохозяйственное производство, эффективность. 
 

Abstract. 
Mandych O. The implementation of competitive strategies of 

agricultural enterprises. 
The article reviewed and analyzed the system of competitive strategies of agricultural 

enterprises, in particular, focuses on strategies to obtain competitive advantages as an overall 
competitive strategy. The features of formation and use some specific strategies for modern 
conditions of agricultural enterprises in Ukraine. Proposed a comprehensive strategy to create 
competitive potential and competitiveness of agricultural enterprises functional components. 

Keywords: competitiveness, strategy, system, enterprise, agricultural production, 
efficiency. 
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УДК 657 
 
КОНЦЕПЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 
МЛІНЦОВА О.С., ВИКЛАДАЧ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Нестабільність 
економічної ситуації в Україні, девальвація гривні й загальний спад 
господарської діяльності в країні у 2014-2016 рр.  призвели до 

погіршення стану розрахунків підприємств за борговими 
зобов'язаннями перед своїми акціонерами, постачальниками та перед 
іншими пов'язаними юридичними особами. Низька 
платоспроможність підприємств викликає зростання обсягів 

кредиторської заборгованості, яка відображається у формі 1 «Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)». 

Одночасно з відображенням списання кредиторської 

заборгованості, за якою минув строк позовної давності, у 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності визнаємо та 
відображаємо інший операційний дохід, який є джерелом визнання 
прибутку. Прибуток є частиною власного капіталу підприємства, 

збереження якого свідчить про стабільність його існування та 
забезпечення його господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 

розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку кредиторської 
заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних 
учених: Ф.Ф. Бутинця, М. Добія, С.Ф. Голова, В.М. Костюченко, 
Р. Метезіча, Л.В. Нападовської С.І. Маслової, Я.В. Соколова, 

В.В. Сопка, Ш. Сандера, М.Г. Чумаченка, А.П. Шаповалової та інших. 
Зміст концепції збереження капіталу розкрито у роботі С.Ф. Голова та 
В.М. Костюченко [1, с. 757]. Але політиці управління позиковим 
капіталом і факторам, що можуть вплинути на діяльність підприємств, 

приділено недостатньо уваги. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 

впливу кредиторської заборгованості на фінансову стійкість 

підприємства в умовах конкурентного ринкового середовища та 
розробка практичних рекомендацій щодо наближення до реального 
стану доходу враховуючи концепції збереження капіталу. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Існують дві 
концепції збереження капіталу: фінансова і фізична. Відповідно до 
положень «Концептуальної основи» концепція збереження капіталу 
забезпечує зв‘язок між концепціями капіталу і концепціями прибутку, 

оскільки дає перелік ознак, як відправну точку визнання доходу від 
реалізації товарів (робіт, послуг). Принципи та концепції, наведені у 
«Концептуальних основах складання та подання фінансових звітів» не 

є законодавчим документом, але їх положення враховуються при 
веденні обліку та складанні фінансової звітності відповідно до вимог 
МСФЗ [3,4]. Частина з них відображена у Законі України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а інша частина у 

НП(С)БО 1« Загальні вимоги до складання фінансової звітності» [5]. 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» визначено, що зобов‘язання – це заборгованість 
підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 

майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [7]. Наявність 
кредиторської заборгованості у підприємства суттєво впливає на 

забезпечення оборотними коштами. Повільні розрахунки по її 
погашенню надають підприємствам додаткову можливість 
короткострокового фінансування. Підприємства в більшості випадків 
самостійно вирішують питання щодо обсягів, строків і форми 

платежів постачальникам. Що стосується розрахунків з бюджетом і 
банками, підприємства намагаються виконувати свої фінансові 
зобов'язання, оскільки це пов'язано з застосуванням штрафних санкцій 

за порушення як строків, так і обсягів платежів. Тому наявність 
кредиторської заборгованості свідчить про те, що підприємства свої 
фінансові труднощі перекладають перш за все на своїх постачальників 
[2, с. 143-148]. Аналіз кредиторської заборгованості починається з 

вивчення складу і структури кредиторської заборгованості за даними 
форми № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», а також доповненням 
форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» інформацією 
про поточні зобов‘язання: суми зобов‘язань за об‘єктами їх 

виникнення; суми поточних зобов‘язань у межах строків їх погашення; 
суми поточних зобов‘язань, за якими закінчився строк їх погашення 
(прострочена заборгованість), та суми списаної кредиторської 

заборгованості, за якою минув строк позивної давності, з метою 
поліпшення інформаційного забезпечення проведення аналізу 
платоспроможності підприємства [2, с. 143-148]. 
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Конверсія боргу в капітал – компромісний шлях 
реструктуризації боргу, коли юридична особа-боржник збільшує свій 
статутний капітал на суму, пропорційну до суми боргу перед 
кредитором, а кредитор «обмінює» своє право вимоги до боржника на 
частку в його статутному капіталі. Цей механізм використовується у 
всьому світі через свою вигідність як для боржника, так і для 
кредитора, який не витрачає часових та майнових ресурсів на 
примусове стягнення заборгованості. Натомість, кредитор збільшує 
свою частку в капіталі боржника, що часто дозволяє отримати 
вирішальний вплив на прийняття рішень, та отримує шанс повернути 
власні кошти у вигляді дивідендів. Окрім цього, механізм переведення 
боргу в капітал є привабливою альтернативою прощення боргу в 
аспекті оподаткування, оскільки, на відміну від останнього,не 
передбачає віднесення суми зобов'язання до складу доходу. 

Нажаль, в Україні механізм переведення боргу в капітал  
використовується з обережністю: суб'єкти господарювання вимушені 
прориватися через законодавчі перепони на шляху до реалізації 
поставленої мети. Це пов'язано з майже повною відсутністю та 
неоднозначністю правових норм, що фактично збільшує потенційні 
ризики від використання зазначеного механізму. 

Основною перепоною для товариств з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ), які бажають реструктурувати власні 
борги, надавши кредиторові частку в зареєстрованому (пойовому) 
капіталі, залишається ст. 144  Цивільного кодексу України (далі – ЦК). 
Норма статті в категоричній формі забороняє звільняти учасника 
товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу, в тому 
числі шляхом зарахування вимог до товариства. Це означає, що ТОВ 
не може просто збільшити статутний капітал та зарахувати грошові 
вимоги кредитора до ТОВ з вимогами про внесення вкладу до 
статутного капіталу товариства до кредитора. Доводом на користь 
такого підходу тут може бути те, що відповідно до положень ЦК  
України зарахуванню підлягають саме однорідні вимоги, тоді як 
господарське товариство не може вимагати від учасника внести вклад 
до статутного капіталу: внесення вкладу залишається правом, а не 
обов'язком учасника. Формально обійти заборону, викладену в ст. 144 
ЦК,дозволяє наступна опція: внесення кредитором майнового вкладу в 
статутний капітал у вигляді права вимоги до цього товариства. Це 
відповідає законодавству, оскільки право вимоги є майновим правом, 
тобто майном і не споживною річчю, з огляду на ст. 190 ЦК України. 
У такому випадку кредитор не звільняється від внесення вкладу до 
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статутного капіталу товариства, а боргове зобов'язання припиняється 
поєднанням кредитора та боржника в одній особі без порушення 
питання про однорідність зустрічних вимог, що має бути 
документовано відповідним чином. Існує позиція, що таке вирішення, 
по суті, є прихованим звільненням учасника від обов'язку внесення 
вкладу до статутного капіталу. 

Варто також зазначити, що найближчого часу ситуація з ТОВ 
може змінитися на краще, адже 10.05.2016 . Верховна Рада України 
прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права 
на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його 
статутного капіталу». Вказаним проектом передбачається звуження 
змісту ст. 144 Цивільного кодексу України: заборона звільнення 
учасника ТОВ від внесення вкладу до статутного капіталу має 
стосуватись саме первинного вкладу при заснуванні товариства. 
Запропоновано доповнити ст. 52 Закону України «Про господарські 
товариства» нормою, яка прямо дозволяє зараховувати грошові вимоги 
до товариства в рахунок вкладів до статутного капіталу у випадку його 
збільшення, якщо інше не передбачено статутом цього товариства. 

На жаль, законодавчі перепони не закінчуються на самій лише 
ст. 144 ЦК. Внесення майнового вкладу до статутного капіталу 
порушує питання обов'язку сплати ПДВ з внесених до статутного 
капіталу майнових прав. Об'єктом оподаткування ПДВ є постачання 
товарів, місце постачання яких розташоване на митній території 
України. Постачання товарів включає будь-яку передачу прав на 
розпорядження товарами, що охоплює внесення вкладу до статутного 
капіталу. Поняття «товар», згідно зп. 14.1.244 Податкового кодексу 
України (далі – ПК), означає «матеріальні та нематеріальні активи, 
земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що 
використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску 
(емісії) та погашення»[6]. Відповідно до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», активи – це «ресурси, контрольовані підприємством у 
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе 
до отримання економічних вигод у майбутньому». Через ці всеосяжні 
визначення відступлення права вимоги формально підпадає під 
визначення «товар». Проблема полягає в тому, що незважаючи на 
принципову відмінність між податком на прибуток підприємств та 
ПДВ, поняття «товар» є спільним для всього ПКУ, визначається в його 
загальній частині та стосується як податку на прибуток підприємств, 
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так і ПДВ. Тому й вказана постанова ВАСУ, яка, по суті, стосувалась 
лише оподаткування податком на прибуток, має відношення і до 
оподаткування ПДВ. 

На практиці трапляються досить винахідливі підходи 
переведення боргів товариств перед своїми учасниками у капітал. 
Українське законодавство передбачає таке поняття як додатковий 
внесок. Мало хто розуміє, що це таке. Напевне можна сказати, що це 
хоч і вклад учасників до товариства, а не господарська операція, але він 
спрямований не у статутний капітал і не призводить до його 
збільшення. Схоже з поняттям «премії»у доктрині деяких іноземних 
юрисдикцій. 

З практичної позиції, такий «додатковий внесок», що фактично 
не сплачується, а зараховується з вимогами кредитора до товариства як 
зустрічні однорідні вимоги, за відповідного обґрунтування може 
дозволити, по-перше, обійти заборону на звільнення учасників від 
внесення вкладів до статутного капіталу, оскільки не є таким;по-друге, 
не відносити такий внесок до складу доходів, оскільки він нібито не є 
прощенням боргу, фінансовою допомогою чи іншою господарською 
операцією; по-третє, не сплачувати ПДВ, оскільки він не є 
постачанням товарів чи послуг. 

Однак, на нашу думку, цей підхід породжує багато питань саме у 
зв'язку з правовою невизначеністю таких відносин. Звичайно, вона дає 
змогу найбільш сміливим підприємствам позбутися боргів. Але ж 
контролюючі органи можуть використати таку невизначеність на 
свою користь і витлумачити відповідні відносини іншим чином. 

Ситуація з акціонерними товариствами (далі – АТ)не набагато 
відрізняється від ситуації з ТОВ, хоча ч. 2 ст. 21 Закону України «Про 
акціонерні товариства» прямо передбачає, що «акціонерним 
товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення 
зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку». 
Порядок переведення зобов'язань АТ в облігації Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) врегулювала, а 
от переведення зобов'язань в акції – ні. По суті, це нівелює право, 
передбачене законом, оскільки його реалізація без відповідного 
підзаконного акту є неможливою. 

Однак є підстави вважати, що ситуація має кардинально 
змінитись найближчим часом, оскільки 10.06.2016 р. НКЦПФР 
опублікувала проект рішення «Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
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фондового ринку (щодо переведення зобов‘язань в акції)», яким 
пропонується внести зміни до Порядку збільшення (зменшення) 
статутного капіталу публічного або приватного акціонерного 
товариства та до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру 
статутного капіталу акціонерного товариства. Відповідно до вказаного 
проекту рішення, статутний капітал може бути збільшено, зокрема, за 
рахунок прав вимоги за грошовими зобов'язаннями, крім прав вимоги 
за зобов‘язаннями з виплати заробітної плати, а також за 
зобов‘язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове 
державне соціальне страхування, податків і зборів та іншими 
зобов‘язаннями перед державним й місцевими бюджетами. У такому 
випадку грошові зобов'язання припинятимуться зарахуванням 
зустрічних однорідних вимог. 

У випадку надання АТ «зеленого світла» на переведення 
зобов'язань в акції, питання ПДВ не виникатиме. Це пояснюється тим, 
що акції – це цінні папери, вони будуть придбані за грошові кошти, 
хоч і шляхом зарахування зустрічних вимог, а така операція не є 
об'єктом оподаткування ПДВ. 

Висновки. Незалежно від форми власності, діяльність 
підприємства тісно пов‘язана із виникнення кредиторської 
заборгованості. ЇЇ розмір прямо впливає на фінансову стійкість та 
платоспроможність підприємства. Саме тому визначенню та 
вивченню цієї категорії необхідно приділяти важливе значення, адже 
від прийнятих сьогодні рішень залежать стан та перспективи розвитку 
підприємства завтра. Наразі основною перепоною для переведення 
боргу в статутний капітал ТОВ є заборона Цивільного Кодексу 
України  звільняти учасника від внесення вкладів до статутного 
капіталу шляхом зарахування зустрічних вимог. Можливим 
вирішенням є внесення кредитором до статутного капіталу ТОВ-
боржника права вимоги за відповідним грошовим зобов'язанням, 
однак це може тлумачитись як звільнення учасника від внесення вкладу 
до статутного капіталу. Недосконалість формулювань Податкового 
Кодексу також породжує певний ризик нарахування ПДВ на операцію 
зі внесення грошових вимог до статутного капіталу товариств з 
обмеженою відповідальністю. 
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Анотація. 
Млінцова О.С. Концепція збереження капіталу через призму 

кредиторської заборгованості. 
У статті проаналізовано  концепцію капіталу та його збереження у 

затверджених НП(С)БО. Метою статті було визначення впливу кредиторської 
заборгованості на фінансову стійкість підприємства в умовах конкурентного ринкового 
середовища та розробка практичних рекомендацій щодо наближення до реального стану 
доходу враховуючи концепції збереження капіталу. Об'єкт дослідження – теоретико-
методологічні та організаційно-практичні проблеми обліку кредиторської заборгованості з 
огляду на принцип нарахування та відповідності доходів і витрат. Запропоновано ведення 
обліку кредиторської заборгованості з врахуванням концепцій збереження капіталу. 

Ключові слова: кредиторська заборгованість, принцип нарахування і 
відповідності доходів і витрат, концепція збереження капіталу. 
 

Аннотация. 
Млинцова Е.С. Концепция сохранения капитала из призму 

кредиторской задолженности. 
В статье проанализирована концепция капитала и его сохранения в 

утвержденных НП (С) БУ. Целью статьи было определение влияния кредиторской 
задолженности на финансовую устойчивость предприятия в условиях конкурентной 
рыночной среды и разработка практических рекомендаций по приближению к реальному 
положению дохода учитывая концепции сохранения капитала. Объект исследования - 
теоретико-методологические и организационно-практические проблемы учета 
кредиторской задолженности с учетом принципа начисления и соответствия доходов и 
расходов. Предложено ведения учета кредиторской задолженности с учетом концепций 
сохранения капитала. 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, принцип начисления и 
соответствия доходов и расходов, концепция сохранения капитала. 
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Abstract. 
Mlintsova О. Concept preservation of capital through the prism 

payable. 
The article analyzes the concept of capital and its preservation in approved emergency. The 

purpose of the article was to determine the impact of payables to financial stability of the company 
in a competitive market environment and to develop practical recommendations for approaching the 
real state income concepts including preservation of capital. Object of research – theoretical, 
methodological, organizational and practical problems of accounts payable due to the accrual basis 
and matching revenues and expenses. An accounting payable with regard to capital preservation 
concepts. 

Key words: Accounts payable, accrual basis and matching revenues and expenses, 
capital preservation concept. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 
НАГАЄВА Г.О., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Джерела 

формування оборотних активів значною мірою визначають 
ефективність їх використання. Раціональне формування та 
використання оборотних активів впливає на їх оборотність, фінансові 
результати та фінансовий стан підприємства. Характер джерел 
формування та різний режим використання власних і позикових 
джерел є вирішальними факторами впливу  на ефективність 
використання капіталу підприємства. 

Основними завданнями управління оборотними активами є 
забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності 
підприємства, своєчасне проведення всіх поточних розрахунків; 
підтримка високої ліквідності підприємства; підвищення ефективності 
використання оборотних активів [1]. 

Різноманіття завдань фінансового управління оборотними 
активами дозволяє застосувати до оцінки ефективності політики 
фінансування оборотних активів багатокритеріальний підхід і 
виділити критерії її ефективності: достатність; ризик; рентабельність; 
вартість залучення. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Критерії 
ефективності лежать в основі побудови системи показників її 
визначення. При цьому система показників повинна бути не просто 
переліком показників, які всебічно характеризують політику 
фінансування оборотних активів та її основні елементи. «Взаємозв‘язок 
показників, логічне розгортання одних показників з інших – є 
обов‘язкова риса системи показників, що претендує на те, щоб бути 
саме системою, а не набором більш-менш цікавих, актуальних і 
необхідних показників» [2]. 

Розмір оборотних активів, насамперед, повинен відповідати 
потребам і можливостям підприємства по веденню поточної 
господарської діяльності, тобто відповідати критерію достатності. 
Сільське господарство як галузь економічної діяльності відрізняється 
від інших галузей високою сезонною потребою в оборотних активах 
та низькою швидкістю їх обертання. Потреба в оборотних активах 
визначається трьома головними їх статтями: виробничими запасами, 
неминучою дебіторською заборгованістю, необхідними платіжними 
коштами й, крім того, запасами малоцінних і швидкозношуваних 
предметів, палива та матеріалів, що використовуються у господарських 
процесах [3]. 

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є 
обґрунтування критеріїв та системи показників для визначення  
ефективності політики фінансування оборотних активів 
сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка 
достатності фінансових ресурсів, що інвестуються в оборотні активи, з 
позиції задоволення потреби в них може проводитися на основі 
коефіцієнта достатності фінансування оборотних активів у цілому, у 
тому числі власних оборотних активів. 

Порівняння фактичної наявності оборотних активів з 
нормативом дає можливість визначити їх нестачу або надлишок. При 
цьому, як надлишок, так і нестача оборотних активів негативно 
впливають на хід господарської діяльності підприємства. Надлишок 
оборотних активів означає, що частина капіталу підприємства не діє та 
не приносить доходу. Нестача ж, гальмує хід господарського процесу, 
сповільнює швидкість господарського обороту засобів підприємства. 

Ще одним показником, що відбиває даний критерій 
ефективності прийнятої політики фінансування оборотних активів, є 
показник поточної фінансової потреби підприємства. Розрахунок 
цього показника досить простий: це різниця між коштами, 
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іммобілізованими в запасах, а також в дебіторській заборгованості, і 
сумою кредиторської заборгованості.  Основним недоліком показника 
через те, що він є абсолютним, що унеможливлює його використання 
для динамічних порівнянь. Тому доцільним є розрахунок двох 
показників – оборотності поточних фінансових потреб і рівня 
поточних фінансових потреб. 

Безсумнівний зв'язок, який здійснює прискорення або 
вповільнення оборотності оборотних активів на кінцеві результати 
господарської діяльності підприємства – прибуток і рентабельність, 
визначив логіку віднесення показників оборотності до критерію 
рентабельності [4]. 

Найважливішими показниками, що характеризують оборотність 
оборотних активів, є коефіцієнт оборотності оборотних активів і 
тривалість їх обороту. Якщо кількість оборотів, здійснених обіговими 
активами, збільшується або залишається стабільною, то підприємство 
працює ритмічно і раціонально використовує фінансові ресурси. 
Зниження кількості оборотів свідчить про падіння темпів розвитку 
підприємства, несприятливий фінансовий стан. Період обороту 
оборотних активів дозволяє встановити, протягом якого часу обігові 
активи проходять всі стадії кругообігу на даному підприємстві. Чим 
вище оборотність у днях, тим ощадливіше використовуються 
фінансові ресурси [5]. 

Теорія та практика фінансового менеджменту розробила три 
принципових підходи до фінансування різних груп оборотних активів 
підприємства: консервативний, помірний (компромісний) і 
агресивний. Зазначені принципи фінансування оборотних активів 
також відображають дилему між рівнем ризику зниження фінансової 
стійкості підприємства та рівнем рентабельності використання 
власного капіталу. Справедливим є висловлення І.О. Бланка про те, 
що «той або інший тип політики фінансування відображає коефіцієнт 
чистих оборотних активів – мінімальне його значення характеризує 
здійснення підприємством політики агресивного типу, у той час як 
досить високе його значення  – політики консервативного типу» [6]. 

Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власним 
оборотним капіталом показує, яка частина оборотних активів 
фінансується за рахунок власних коштів підприємства. Оскільки даний 
показник розглядається нами як показник ризику зниження фінансової 
стійкості, те його значення, що свідчить про наближення до 
банкрутства, не може бути прийнято як границя вступу в зону 
прийнятного ризику У цілому підвищення показника характеризує 
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збільшення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування. 

Показник власного оборотного капіталу також можна 
розглядати як міру платоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства. Можна також зустріти думку, відповідно до якої саме 

визначення оптимального для підприємства розміру власного 
оборотного капіталу є стрижнем політики фінансування оборотних 
активів [7]. 

Коефіцієнт поточної ліквідності показує в якій мірі наявні 
оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов‘язань. 
Логіка, що стоїть за розрахунком даного коефіцієнта, полягає в тому, 
що оборотні активи повинні бути повністю переведені в кошти 

протягом одного року, а поточні зобов‘язання також необхідно 
оплатити за цей же час. 

Для аналізу довгострокової оцінки фінансової стійкості може 
бути використаний коефіцієнт концентрації власного капіталу 

(коефіцієнт автономії). Він визначає частку коштів власників 
підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. 
Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні 

зобов‘язання за рахунок використання власних коштів, незалежність 
його функціонування від позикових коштів [8]. 

Оцінку структури майна підприємства, його розподілу на 
необоротні і оборотні активи дає коефіцієнт маневреності, який 

відображає частину власного капіталу, що перебуває в обороті, тобто в 
тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими коштами. 
Коефіцієнт повинен бути досить високим, щоб забезпечити гнучкість 
у використанні власного капіталу підприємств.  

Формування оборотних активів здійснюється за рахунок різних 
джерел фінансування, при цьому кожний з них має свою вартість 
залучення, тому підприємство ставить за мету мінімізацію витрат за 

рахунок управління структурою фінансування оборотних активів. 
Показником ефективності політики фінансування оборотних активів 
за цим критерієм є середньозважена вартість капіталу. Структура 
капіталу, що забезпечує мінімізацію його середньозваженої вартості, 

буде характеризувати її оптимальність за цим критерієм. 
На рисунку наведено систему показників оцінки політики 

фінансування оборотних активів, згруповану за різними критеріями 
ефективності. 
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Рис. 1. Схема критеріїв і показників визначення ефективності 

політики фінансування оборотних активів 
 

Висновки. Категорія економічної ефективності формування 
політики фінансування оборотних активів складна та багатогранна. 
Кількісно її вимір можливий за допомогою системи органічно 
взаємозалежних показників, що відображають її основні сторони та 
взаємно доповнюють один одного. 
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Вважаємо, що загальна методика аналізу оборотних активів і 
ефективності політики їх фінансування повинна передбачати 
використання показників, які тісно взаємопов‘язані між собою, а саме: 
показників ліквідності, тобто спроможності підприємства своєчасно і в 
повному обсязі розраховуватися із своїми боргами за фінансовими 
зобов‘язаннями за рахунок оборотних активів різного рівня ліквідності;  
показників оборотності, що дають оцінку ефективності використання 
оборотного капіталу та його елементів за фактором часу; показників  
рентабельності,  тобто  здатності  підприємства  генерувати  прибуток 
у процесі використання оборотного капіталу; показників фінансової 
стійкості, які характеризують залежність підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування.  

Запропонована методика може бути використана для 
комплексної оцінки системи фінансування оборотних активів, 
виявлення резервів підвищення її ефективності, а також для 
обґрунтування політики фінансування оборотних активів, що 
розробляється виходячи із загальних цілей розвитку підприємства. 
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Анотація. 
Нагаєа Г.О. Обґрунтування показників ефективності політики 

фінансування оборотних активів. 
Розглянуто теоретичні та методичні аспекти визначення показників 

ефективності політики фінансування оборотних активів підприємств. Наведений 
перелік та характеристика показників для визначення ефективності політики 
формування оборотних активів. 

Визначено критерії та систему показників для оцінки ефективності різних типів 
політики фінансування оборотних активів. 

Ключові слова: оборотні активи, джерела формування оборотних активів, 
політика фінансування оборотних активів. 
 

Аннотация. 
Нагаева Г.А. Обоснование показателей эффективности 

политики финансирования оборотных активов. 
Рассмотрены теоретические и методические аспекты определения показателей 

эффективности выбранной политики финансирования оборотных активов предприятий. 
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Приведен перечень и характеристика показателей для определения эффективности 
политики формирования оборотных активов.   

Определены критерии и система показателей для оценки  различных типов 
политики финансирования оборотных активов. 

Ключевые слова: оборотные активы, источники формирования оборотных 
активов, политика финансирования оборотных активов. 
 

Abstract. 
Nagayeva G.A. Ground of indexes efficiency of policy financing of 

circulating assets. 
The theoretical and methodical aspects of determination of indexes of efficiency of the 

chosen policy of circulating assets of enterprises are considered. The list and characteristic of 
indicators for definition of efficiency of a policy of formation  turnaround actives is resulted . 

Criteria and system of indexes are certain for the estimation of efficiency of different types 
of policy of financing of circulating assets. 

Key words: circulating assets, sources of formation of circulating assets  policy of 
financing circulating assets. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
НАКІСЬКО О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ДАНИЛЕНКО В.В., АСПІРАНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних 
економічних умовах найважливішою задачею функціонування будь-
якого сільськогосподарського підприємства є визначення факторів 
його сталого розвитку. Великого значення при цьому набуває 
визначення спектру ключових компетенцій, під якими ми розуміємо 
унікальні базові характеристики та технології, маркетингові навички та 
знання. Інакше кажучи, те, чим фірма володіє від самого початку (до 
початку завоювання ринку) або вміє робити краще за інших. 

Вважаємо, що неодмінною умовою підвищення 
конкурентоспроможності будь-якого підприємства (в тому числі 
сільськогосподарського) є трансформація ключових компетенцій 
фірми в конкурентні переваги. Досягнення цієї мети потребує 
вирішення низки проблем, в першу чергу, управлінського характеру. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка 
концептуальних основ управління конкурентоспроможністю 
підприємств є на даний час пріоритетом досліджень багатьох 
економістів. Зокрема, вітчизняна наукова парадигма отримала 
розвиток під впливом фундаментальних досліджень В. Амбросова, 
А. Андрійчука, Ю. Губені, В. Збарського, В. Іванюти, С. Кваші, 
П. Канінського, О. Красноруцького, М. Маліка, В. Трегобчука, 
О. Школьного та ін. Переважна більшість науковців акцентують увагу 
на тому, що володіти концептуальною конкурентоспроможністю 
означає не просто розмірковано працювати на світовому ринку, в 
повній мірі володіючи інформацією щодо інтересів партнерів та 
конкурентів, але і знати шляхи максимально ефективної реалізації 
своїх фундаментальних специфічних конкурентних переваг (як 
реальних, так і потенційних). 

Формулювання цілей статті. Представити теоретичні аспекти 
функціонування концептуальної моделі управління 
конкурентоспроможністю, як безперервного процесу впливу суб‘єкта 
управління (керуючої підсистеми) на фактори функціонування 
керованої підсистеми з метою формування та втримання 
конкурентних переваг, забезпечення конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Провадження 
прийнятих концепцій розвитку пов‘язане з питаннями управління 
підприємством в цілому та його конкурентоспроможністю зокрема. В 
процесі  управління конкурентоспроможністю виділяють наступні 
аспекти [1]: 

1. Методичні – включають визначення критеріїв 
конкурентоспроможності, основні підходи до її оцінки, встановлення 
нормативних значень характерних ознак; 

2. Економічні – містять характеристику ресурсів підприємства, 
економічні інструменти стимулювання, прогнозування показників 
конкурентоспроможності, питання збутових технологій; 

3. Організаційні – включають нормування, інструктаж, 
інформування, розподіл трудових компетенцій, вповноважень, 
відповідальності, контроль за виконанням робіт; 

4. Функціональні – формування структури взаємозв‘язків, 
реалізація функцій управління конкурентоспроможністю. 

Вважаємо, що процес управління конкурентоспроможністю  
підприємства повинен бути спрямований на досягнення наступних 
основних взаємопов‘язаних цілей, які можна представити у вигляді 
звичайного дерева цілей (рис. 1). 
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Рис. 1. Дерево цілей управління конкурентоспроможністю 
 

В якості ключових компетенцій виступає унікальний досвід 

багаторічної діяльності в сукупності з науковими досягненнями, який 

дозволяє пропонувати споживачам широкий спектр переваг, 

починаючи з екологічності та закінчуючи доступністю продукції 

[2, c. 143]. На основі сукупності ключових компетенцій 

формуються конкурентні переваги, які можуть виражатися в 

територіальній близькості сировинної зони до підприємств 

переробки, доступності ринків збуту, завоюванні значної ринкової 

частки, високій якості продукції [3]. Всі ці фактори за умови 

грамотного управління забезпечують фактичний рівень 

конкурентоспроможності. 

Здійснення процесу управління характеризується циклічністю, 

тобто в разі отримання результату, який не сприятиме вирішенню 

поставлених задач, процес починається заново. При цьому 

враховуються помилки та переваги попередніх циклів, які, в свою 

чергу, є частиною процесу в цілому. 

Цикл управління – це замкнутий ланцюг, який 

містить прийняття рішення, його виконання, контроль та 

зворотній зв‘язок, необхідний для коригування рішення та його 

виконання [4]. 

В зв‘язку з цим передбачається алгоритм оцінки 

конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства на 

попередньому етапі управлінського циклу, який представлений нами 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства в рамках 

управлінського циклу 
 

Початковим моментом циклу (рис. 3) є постановка цілей (1), які 
координуються з прогнозами розвитку підприємства на 
середньостроковий період (2). Результатом такого порівняння є 
виявлення розбіжності 1 (3) між поставленими задачами та 
фактичними очікуваннями. Даний етап є ключовим з точки зору 
визначення подальших дій управлінського характеру. Існує два 
варіанти. Якщо результати прогнозу задовольняють або 
перевершують поставлені цілі, то можливе прийняття рішень щодо 
зупинки циклу. В такому випадку потрібне коригування цілей, тобто 
повернення до 1 етапу, це так званий перший малий цикл управління. 
Якщо результати прогнозу не задовольняють поставлених цілей, 
наступним етапом є безпосереднє підвищення 
конкурентоспроможності підприємства (4). Для цього виявляються 
фактори внутрішнього (5) та зовнішнього середовища (6), які 
обумовлюють можливість підвищення конкурентоспроможності. 
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Рис. 3. Схема управлінського циклу підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства 

 

Факторами внутрішнього середовища виступають законодавчі, 
правові, адміністративні, інфраструктурні, соціальні тощо. До 
факторів внутрішнього середовища можна віднести виробничі, 
маркетингові, економічні, управлінські та інші [5]. 

Сукупність розглянутих факторів визначає потенційні 
можливості сільськогосподарського підприємства (7), які необхідно 
зіставити з наявними в розпорядженні ресурсами (8) – земельними, 
трудовими та фінансовими. На підставі такого зіставлення 
виявляються реальні можливості підприємства (9), тобто порівняно 
вузький перелік задач з підвищення конкурентоспроможності, які 
можуть бути реалізовані найближчим часом з максимальною часткою 
вірогідності. 

Реалізація таких задач забезпечить потенцій результат (10), після 
якого визначається розбіжність 2 (11), розгляд якої здійснюється у двох 
напрямах: порівняння з розбіжністю 1 на предмет можливого 
скорочення, причому передбачається повторна орієнтація на 
фактично наявні ресурси підприємства (другий малий цикл 
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управління). Також на даному етапі здійснюється прийняття рішення 
відносно подальшого руху циклу – або реалізація реальних 
можливостей та досягнення реального результату (12) – формального 
кінцевого етапу циклу; або повернення до пункту 4 та повторний, 
більш детальний розгляд факторів підвищення 
конкурентоспроможності. 

Подальше прийняття рішення щодо підвищення 
конкурентоспроможності можливе тільки після нової оцінки 
фактичного рівня на попередньому етапі та зміни цілей більш 
високого порядку. В такому випадку цикл починається спочатку. 

Ключовими відносинами, які визначають сільськогосподарське 
підприємство як систему, є відносини постачальник – споживач [6], де 
підприємство одночасно є споживачем ресурсів (на вході) та 
постачальником товарів та послуг (на виході). Функціональні 
особливості цієї системи визначаються ефективністю механізму 
управління конкурентоспроможністю (включаючи його основні 
елементи) на «вході», а «вихід» представляє собою низку можливих 
результатів. 

Внутрішня структура підприємства складається з п‘яти 
підсистем: наукового обґрунтування системи, цільової підсистеми, 
підсистеми забезпечення, керованої та керуючої підсистем. 

Вважаємо доцільним розгляд наукового обґрунтування, як 
частини підсистеми забезпечення, яка представляє собою ланки 
управління, що забезпечують економічну діяльність підприємства, 
досягнення необхідного рівня економічних показників (дохід, 
прибуток, рентабельність, ефективність виробництва та роботи 
персоналу), освіту працівників та використання грошових ресурсів 
підприємства, основних та оборотних засобів з точки зору цільового 
орієнтування на конкурентоспроможність [7]. В зв‘язку з цим 
пропонується концептуальна модель управління 
конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства 
(рис. 4). Модель управління являє собою відкриту систему, до «входу» 
якої відноситься все, що отримує організація для розробки та реалізації 
стратегії підвищення конкурентоспроможності: методичні документи, 
фінансові, трудові, матеріальні, інформаційні та інші види ресурсів. 
Задача органів управління зводиться до забезпечення 
конкурентоспроможного «входу» системи шляхом проведення 
маркетингових досліджень та відбору найбільш 
конкурентоспроможних постачальників. Якщо «вхід» буде 
неконкурентоспроможним, то при будь-якому рівні процесу з 
переробки «входу» у «вихід» параметри «виходу» системи також будуть 
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неконкурентоспроможними. Припустімо, що організація володіє 
кадрами високої кваліфікації, прогресивною технологією, новітнім 
обладнанням, налагодженою системою управління, однак, окремі види 
сировинних матеріалів не відповідають вимогам стандартів якості. 

Передбачається поділ цільової підсистеми на дві складові 
частини, що обумовлено відмінністю цілей, які зосереджені на вході 
системи (цільова підсистема 1) та цілей , які скореговані з врахуванням 
бенчмаркінгового дослідження (цільова підсистема 2). Після взаємодії 
підсистеми забезпечення та цільової підсистеми 1, іншими словами, 
співставлення цілей та засобів проводиться вивчення параметрів 
основних конкурентів для виявлення їх основних переваг та 
можливості використання їх для власних цілей (бенчмаркінговий 
підхід). Після цього оцінюється існуючий рівень 
конкурентоспроможності, на підставі якого формується цільова 
підсистема 2. На наступному етапі починається процес реалізації 
прийнятих рішень через керуючу підсистему. Вона складається з 
економічної підсистеми; блока планування, де розглядаються можливі 
варіанти досягнення поставлених цілей; блока регулювання 
управлінськими процесами та блока порівняння, який інтегрований з 
блоком результативності керованої підсистеми. 
 

 
 

ис. 4. Концептуальна модель управління 
конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства 
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Таке поєднання пояснюється необхідністю співставлення 
отриманих результатів з поставленими задачами. 

Компонентами керуючої підсистеми (суб‘єкта управління) на 
сільськогосподарському підприємстві є всі елементи та підсистеми, які 
забезпечують процес управління, тобто процес цілеспрямованого 
впливу на колективи людей та ресурси керованої підсистеми. В якості 
суб‘єкта управління виступає будь-який окремий менеджер (керівник), 
або колегія, комісія, робоча команда, правління, збори акціонерів 
тощо [8]. 

Керуюча підсистема визначається тим, які функції потрібно 
виконувати в процесі управління (збирати та оброблювати необхідну 
інформацію, вивчати ринок продукції, вести бухгалтерський облік, 
планувати діяльність підприємства), а також розмірами та складністю 
виробництва. 

Керуюча підсистема складається з блока процесів 
(маркетингового, інноваційного, інвестиційного та менеджменту якості 
продукції та послуг), блока трансформації ключових компетенцій в 
конкурентні переваги та блока результативності, який виконує 
найважливішу функцію. Саме в ньому приймається рішення щодо 
подальшого розвитку управлінського процесу. Перший варіант 
розвитку – повернення до цільової підсистеми 2 та коригування цілей 
(якщо результат не задовольняє поставлених цілей) або вихід з 
системи з новими параметрами конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства. 

До керованої підсистеми відносяться всі елементи та підсистеми 
(наприклад, підрозділ господарства), які забезпечують процес 
створення матеріальних благ та надання послуг. Керована підсистема 
визначається техніко-технологічними особливостями даного 
виробництва, виробничими зв‘язками (цех, ділянка). 

Висновки. Таким чином, розроблена модель управління 
конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства 
відображає взаємозв‘язки цільової підсистеми та підсистеми 
забезпечення, керованої та керуючої підсистем, та компоненти, які 
характеризують «вхід» та «вихід» системи, зворотній зв‘язок та зв‘язок з 
зовнішнім середовищем, що забезпечує підвищення та втримання 
необхідного рівня конкурентоспроможності. 
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Анотація. 
Накісько О.В., Даниленко В.В. Концептуальні засади управління 

конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства. 
У статті представлені теоретичні аспекти функціонування концептуальної 

моделі управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства, 
визначені пріоритети забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського 
підприємства через детермінацію та імплементацію системи компетенцій на кожному 
етапі прийняття управлінських рішень. Впровадження представленої моделі дозволить 
визначити порівняно вузький перелік задач з підвищення рівня конкурентоспроможності, 
розв’язання яких призведе до позитивних результатів з найбільшою часткою вірогідності. 
Унікальність моделі полягає у можливості перманентного моніторингу рівня 
конкурентоспроможності підприємства та, за необхідністю, концентрації зусиль на 
управлінні окремими підсистемами внутрішньої структури підприємства. 

Ключові слова: управління конкурентоспроможністю підприємств, ключові 
компетенції фірми, цикл управління, прийняття рішень.  
 

Аннотация. 
Накисько А.В., Даниленко В.В. Концептуальные основы 

управления конкурентоспособностью сельскохозяйственного 
предприятия. 

В статье представлены теоретические аспекты функционирования 
концептуальной модели управления конкурентоспособностью сельскохозяйственного 
предприятия, определены приоритеты обеспечения конкурентоспособности 
сельскохозяйственного предприятия через детерминацию и имплементацию системы 
компетенций на каждом этапе принятия управленческих решений. Внедрение 
представленной модели позволит определить сравнительно узкий перечень задач по 
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поднятию уровня конкурентоспособности, решение которых приведет к позитивным 
результатам с наибольшей долей вероятности. Уникальность модели заключается в 
возможности перманентного мониторинга уровня конкурентоспособности предприятия и, 
при необходимости, концентрации усилий на управлении отдельными подсистемами 
внутренней структуры предприятия. 

Ключевые слова: управление конкурентоспособностью предприятий, ключевые 
компетенции фирмы, цикл управления, принятие решений. 
 

Abstract. 
Nakisko O., Danylenko V. Conceptual foundations of agricultural 

enterprise`s management of competitiveness. 
The article represents theoretic aspects of the conceptual model`s functioning, which can be 

used for agricultural enterprise`s management of competitiveness. Also it was determined a list of 
priority directions to provide agriculture enterprise`s competitiveness through the implementation of 
its competitive advantages on each step of decision making process by the author. The represented 
model`s introduction will allow determining a list of tasks to enhance the level of competitiveness 
with the greatest probability. An opportunity to track the level of enterprise`s competitiveness 
permanently and if the need appears to guide and concentrate efforts on the appropriate 
department`s management determines the uniqueness of this model.  

Key words: enterprise`s management of competitiveness, competitive advantages, 
management cycle, decision making process. 
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ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

 
НАУМЕНКО І.В., К.Е.Н., 

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах ринку 
потенційні можливості економічного зростання пов'язані з 
інтенсифікацією відтворення. Практикою господарювання доведено, 
що найбільш важливим фактором, який забезпечує зростання 
реального продукту і доходу є підвищення продуктивності праці на 
основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Саме 
дослідження останнього в розрізі окремих складових поетапного 
розвитку аграрного ринку для формування конкурентних стратегій 
товаровиробників обумовлює актуальність обраного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтенсивний тип 
економічного зростання є розширення виробництва на основі 
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якісного поліпшення функціонують в процесі його відтворення 
факторів при вдосконаленні організаційно-економічних відносин 
виробництва. Таке зростання досягається за рахунок підвищення 
кваліфікації працівників і розвитку їх професіоналізму, застосування 
принципово нових засобів і предметів праці, раціональнішого 
використання ресурсів. В умовах інтенсивного економічного 
зростання відбувається, з одного боку, підвищення ефективності 
використання живої праці, а з іншого – підвищення ефективності 
використання уречевленої праці на основі зростання віддачі 
функціонуючої техніки, технологій, засобів праці в цілому, їх 
принципового оновлення та зниження витрат предметів праці на 
одиницю виробленого продукту. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в умов 
діяльності підприємств, зокрема, їх ресурсного забезпечення, а також 
визначення можливості пристосування окремих елементів в 
виробничо-комерційної діяльності товаровиробників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При формуванні 
конкурентної стратегії необхідно враховувати, в якій стадії життєвого 
циклу знаходиться галузь (зародження, швидке зростання, зрілість, 
спад), структуру галузі (роздроблена проти концентрованої), суть і 
потужність п'яти конкурентних сил, масштаби діяльності конкурентів 
(зокрема, здійснюється конкурентна боротьба на рівні світового 
ринку). Оцінка позиції підприємства найбільшою мірою залежить від 
того, чи є воно лідером в галузі, претендентом на лідерство, постійно 
знаходиться на других ролях або бореться за виживання тощо; від 
сильних, слабких сторін підприємства, його можливостей і небезпек, 
які загрожують. Облік динамічних характеристик ринку виступає 
необхідною умовою адаптації стратегії конкуренції до особливостей 
різних етапів життєвого циклу розвитку ринку: новий швидко 
зростаючий ринок, ринок в період уповільнення зростання і ринок в 
період застою. 

Скорочується зростання виробництва екстенсивним шляхом за 
насичення ринку і необхідності мінімізувати надлишки готової до 
реалізації продукції. Причому, незважаючи на те, що залежність 
обсягів продукції значна, в першу чергу, для галузі рослинництва від 
природно-кліматичних умов, то постійне невелике збільшення її 
обсягів відбувається за рахунок збільшення врожайності, як основного 
інтенсивного напрямку розвитку товарної політики. Це говорить про 
те, що сільськогосподарські підприємства не мають на меті збільшити 
ємність даних ринків екстенсивним шляхом (за рахунок значного 
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збільшення посівних площ). У галузі тваринництва скорочується 
зростання виробництва екстенсивним шляхом через наявні виробничі 
потужності, не для кожного підприємства дозволять збільшувати 
поголів'я тварин, а також з-за можливого короткострокове насичення 
ринку, яке буде проходити швидше операційного циклу виробництва 
даних видів продукції. 

Менші обсяги виробництва, які, як правило, викликають 
збільшення собівартості продукції (зменшення обсягів виробництва 
окремих видів продукції в деяких підприємствах стає результатом їх 
неконкурентного положення на відповідному цільовому ринку і 
подальшою зміною виробничого напрямку або спеціалізації). 

Складніше йде інноваційний процес в товаровиробників через 
неможливість пристосування існуючих власних технологій в умовах 
науково-технічного прогресу, а також неможливість застосування в 
області рослинництва новітніх технологій виробництва та 
використання нової техніки, поліпшуються постійно, а в тваринництві - 
пристосування існуючих власних технологій до умов науково -
технічного прогресу, а також неможливість постійного і повного 
оновлення основного стада більш продуктивними тваринами. 

Особливостями формування та функціонування стратегічних зон 
господарювання для вітчизняних аграрних підприємств викликано ряд 
проблем ресурсного забезпечення, до яких слід віднести наступні. По-
перше, виробничі потужності, які неможливо швидко оновлювати 
відповідно до змін конкурентної ситуації на ринку. Це стосується не 
тільки ресурсного забезпечення, а й взагалі виробничого напрямку 
підприємств (включаючи обсяги виробництва продукції і можливість 
створення нових її видів). Слід зазначити, що рівень забезпеченості 
аграрного сектора економіки України складовими матеріально-технічної 
бази не відповідає світовим стандартам. У порівнянні з 
фондооснащеністю сільськогосподарських земель в країнах ЄС, в 
Україні цей показник в 11 разів нижче. А це впливає на своєчасність та 
якість виконання робіт, глибину переробки, якість зберігання продукції і 
т.п. [5]. У той же час, країна володіє значними запасами земель, 
придатними для сільськогосподарського використання в розрахунку на 
душу населення, і тому розглядається як потенційний світовий центр 
виробництва продуктів харчування. 

Разом з тим, розвиток сільського господарства неможливо 
забезпечити тільки на основі традиційних заходів інтенсифікації, 
використання яких істотно погіршує якісні характеристики земельних 
угідь. Серед основних причин деградації ґрунтів слід виділити: 
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посилення ерозії поверхневого шару ґрунту в результаті знищення і 
неналежного догляду за лісополосами і порушення сівозмін; ущільнення 
ґрунту при використанні потужної техніки; втрату гумусу в результаті 
порушення агротехніки, недостатнє внесення органічних і 
мінеральних добрив; засолення та закислення ґрунтів через 
неправильне зрошення і зведення до мінімуму заходів щодо 
вапнування і гіпсування земель. Тому для забезпечення інтенсивного 
типу економічного зростання сільського господарства необхідно, 
здійснюючи додаткові вкладення з метою збільшення виходу 
продукції з одиниці площі, піклуватися одночасно і про збереження 
природних властивостей землі. 

У концепції комплексної державної програми реформування і 
розвитку сільського господарства України передбачено вирішення 
глобальних проблем виробництва сільськогосподарської продукції як 
для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Зокрема, до актуальних 
проблем сільського господарства, які необхідно вирішити, відносяться: 
низька конкурентоспроможність продукції, невідповідність її 
міжнародним стандартам якості і безпеки; низька ефективність 
сільськогосподарського виробництва в порівнянні з розвиненими 
країнами; використання застарілих технологій, домінування експорту 
сировини, зниження родючості ґрунтів при зростанні їх ерозії. 

Висновки. Пріоритетними напрямками розвитку сільського 
господарства визначено: конкурентоспроможна спеціалізація та 
інтенсифікація вирощування і переробки продукції рослинництва і 
тваринництва на високотехнологічної промислової основі 
прогресуюче нарощування трансферу в сільське господарство 
екологізованих і ресурсозберігаючих технологій та альтернативних 
джерел енергії; модернізація і розвиток виробничої інфраструктури 
АПП, розвиток виробничо-збутових, обслуговуючих кооперативів, 
підприємств агротехсервісу, створення високотехнологічних 
комплексних виробництв інноваційного типу; ефективне 
використання інноваційно-інвестиційного та наукового потенціалу; 
забезпечення інвестиційної привабливості  виробництва. 
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Анотація. 
Науменко І.В. Вплив ресурсного забезпечення аграрних 

підприємств на їх конкурентоспроможність. 
Проаналізовано особливості формування даних етапів для умов виробничо-

господарської діяльності основних учасників аграрного ринку - сільськогосподарських 
товаровиробників на основних об'єктових ринках. Визначено основні негативні чинники, 
що впливають на ефективність обраних стратегічних зон, особливу увагу звернено на 
рівень їх ресурсного забезпечення (виробничі ресурси) та запропоновано перспективні 
напрямки в діяльності сільськогосподарських підприємств, які дозволять нівелювати 
існуючі результати на перспективу. 

Ключові слова: стратегія, розвиток, ефективність, підприємство. 
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Аннотация. 
Науменко И.В. Влияние ресурсного обеспечения аграрных 

предприятий на их конкурентоспособность. 
Проанализированы особенности формирования данных этапов для условий 

производственно-хозяйственной деятельности основных участников аграрного рынка - 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на основных объектовых рынках. Определены 
основные негативные факторы, влияющие на эффективность выбранных стратегических зон, 
особенное внимание обращено на уровень их ресурсного обеспечения (производственные ресурсы) и 
предложены перспективные направления в деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
которые позволят нивелировать существующие результаты на перспективу. 

Ключевые слова: стратегия, развитие, эффективность, предприятие. 
 

Abstract. 
Naumenko I. Effect Resource Provision for enterprises ahrarnыh s 

competitiveness. 
The features of the formation of these phases for the conditions of production and economic 

activity of the main participants of the agrarian market - agricultural producers on the main site-
markets. The main negative factors influence the effectiveness of selected policy areas, special 
attention is paid to the level of their capacity (production resources) and suggested promising 
directions in the activity of the agricultural enterprises that will reverse the current results in the 
future. 

Keywords: strategy, development, efficiency, enterprise. 

 
 
УДК 658.014 
 

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 
РІШЕННЯ ЩОДО СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
ОБИДЄННОВА Т.С., К.Е.Н., 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Функціонування 
промислових підприємств в сучасних умовах відбувається у оточенні 
динамічних перетворень та змін. Розробляючи та впроваджуючи в 
короткі терміни  заходи, що направлені на зміну діяльності 
промислового підприємства в таких умовах функціонування, 
неодмінно приведе до того, що підприємства швидко адаптуються до 
умов зовнішнього середовища якнайшвидше, що сприятиме 
стабільному розвитку промислових підприємств України, закріпленню 
їх положення на ринку та відкриє нові можливості для ефективного 
розвитку у майбутньому. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
питань стосовно розробки та впровадження заходів з підвищення 
конкурентоспроможності промислових підприємств займалося багато 
науковців. Питаннями дослідження позитивних та негативних аспектів 

функціонування промислових підприємств займалися Багрова І.В. [1], 
Антипцева О.Ю. [2], Побережець О.В. [3], Шматько Н.М. [4] та інші. 
Багато науковців приділяло увагу розробці механізмів, алгоритмів та 

розробці управлінських рішень: Леонов В.В. [5], Іванченко Н.О. [6], 
Євтушенко О.Н. [7], Гудман П. [8]. та інші. Проте, питання розробки 
та впровадження алгоритму формування прийняття управлінського 
рішення щодо необхідності структурних перетворень промислових 

підприємствах заслуговує особливої уваги та додаткових досліджень. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Перед 

вітчизняними промисловими підприємствами стоїть стратегічне 
завдання переходу до фінансово-економічного типу розвитку, 

перетворення їх в підприємства динамічні та  високорозвинені, що 
здатні розробляти, виробляти і застосовувати високі технології, але 
для цього необхідно приступити до формування і здійснення нової 

стратегії розвитку. Формування системи управління заходами зі  
зміни функціонування  промислових  підприємств відіграє важливу 
роль у розробці стратегії поведінки підприємства в ринкових 
умовах. Побудова ефективної системи управління структурними 

перетвореннями  промислових  підприємств повинна спиратися на 
всебічний аналіз діяльності підприємства З цією метою доцільно 
розробити послідовність та зміст етапів формування прийняття 

управлінського рішення щодо необхідності структурних 
перетворень  промислових  підприємствах, спираючись на аналіз 
здатності підприємств реагувати на внутрішні та  зовнішні фактори 
впливу на їх діяльність за різними напрямами.  

Алгоритм формування прийняття управлінського рішення 
щодо необхідності структурних перетворень промислових 
підприємствах складається з десяти етапів. 

На першому етапі формуються складові для проведення 

комплексної діагностики фінансово-економічної діяльності  
промислових підприємств, що зможе охопити усі системи 
функціонування підприємства. 

На другому етапі визначаються показники, що характеризують 
складові для проведення комплексної діагностики фінансово-
економічної діяльності  промислових  підприємств.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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На третьому етапі проходить вибір промислових підприємств 
для проведення аналізу їх фінансово-економічної діяльності.  

На четвертому етапі проводиться аналіз фінансово-економічної 
діяльності обраних  промислових  підприємств та досліджуються дані 
фінансових звітів обраних  промислових  підприємств у динаміці 
мінімум за 5 років). 

На п‘ятому етапі проводиться визначення інтегральних 
показників складових комплексної діагностики фінансово-економічної 
діяльності  промислових  підприємств. 

На шостому та сьомому етапах за шкалою визначається рівень 
інтегральних показників складових комплексної діагностики 
фінансово-економічної діяльності  промислових  підприємств. 

На восьмому етапі відбувається кластерний аналіз за 
результатами інтегральних показників складових комплексної 
діагностики фінансово-економічної діяльності  промислових  
підприємств та визначення необхідності і ступеня впровадження 
структурних перетворень. 

Дієвим механізмом епохи глобалізації є гнучкі об‘єднання суб‘єктів 
господарської діяльності для досягнення і посилення конкретного 
господарського ефекту. Найважливішим показником діяльності кластерів 
є забезпечення високої конкурентоспроможності їх продукції на ринку, 
тому кластерний розвиток країни є однією з характерних ознак сучасної 
інноваційної економіки. Кластерний підхід пропонує ефективні 
інструменти для стимулювання розвитку підприємств. 

Конкурентне виробництво формується в процесі інтеграції 
наукових, інноваційних і виробничих підприємств в науково-
технологічному розвитку та забезпечується об‘єднаними групами 
промислових підприємств – кластерами. 

На основі кластерних угрупувань промислових підприємств 
можливе продукування раціональних управлінських рішень щодо 
проведення раціональних та життєво-необхідних заходів, що 
направлені на підвищення ефективності функціонування сучасних 
промислових підприємств, що є запорукою конкурентоспроможності 
на ринку. 

Для аналізу інформації та прийняття рішень стосовно проведення 
заходів з підвищення конкурентоспроможності, доцільно адаптувати 
вищенаведені характеристики для промислових підприємств: кластери 
підвищують продуктивність підприємств у тій місцевості, де їх створено; 
кластери збільшують темпи інновацій і визначають їх напрямок, тому 
створюють фундамент для майбутнього економічного зростання; 
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кластери стимулюють створення нових підприємств, а ця обставина 
сприяє збільшенню та посиленню кластера. Учасники кластера 
здійснюють інвестиції в спеціалізовані, але споріднені технології, 
інфраструктуру, людські ресурси, що веде до масового виникнення нових 
підприємств. 

Серед усіх переваг кластерного підходу найважливішим є доступ до 

інновацій, знань та «ноу-хау». Кластерний підхід швидше дає 
промисловим підприємствам інформацію про переваги в технологіях та 
зміни у вигодах покупців та споживачів. Опосередкованими вигодами 
кластерного підходу є нематеріальні активи, які не переносяться прямо в 

баланс, а потенційно мають навіть більший вплив, ніж прямі вигоди. 
Переваги цих активів походять з мобільної робочої сили та обміну 
знаннями поміж промисловими підприємствами через формальні та 
неформальні дискусії з учасниками, постачальниками та споживачами. 

Особливістю впровадження обраних заходів, що направлені на 
підвищення конкурентоспроможності, на промислових підприємствах, 
що входять до того або іншого кластеру у тому, що на момент 

розробки переліку заходів зі зміни функціонування підприємства, 
керівництво може мати вичерпну інформацію про аналогічні заходи, 
що застосовувалися на інших підприємствах, а також реальні 
результати запропонованих заходів. Проблеми розвитку кластерів 

промислових підприємств - це недостатня якість і доступність 
транспортної та інженерної інфраструктури промислових підприємств; 
недостатній рівень організаційного розвитку кластера, включаючи 
відсутність практики стратегічного планування розвитку кластера, 

відсутність системи ефективних інформаційних комунікацій між 
учасниками кластера промислових підприємств; обмежений доступ до 
іноземних ринків промислових підприємств. 

На дев‘ятому та десятому  етапах підтверджується або не 
підтверджується доцільність впровадження розроблених змін 
діяльності промислових підприємств. Якщо результати підтвердились, 
розробляються управлінські рішення щодо їх на  промислових  

підприємствах, якщо результати не підтвердились – формуються інші 
показники для аналізу складових комплексної діагностики фінансово-
економічної діяльності  промислових  підприємств. 

Запропонований алгоритм формування прийняття 

управлінського рішення щодо необхідності структурних 
перетворень промислових підприємствах наведено на рис. 1. 
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Формування складових для проведення комплексної діагностики фінансово-

економічної діяльності промислових підприємств 

Визначення показників, що характеризують складові  для проведення 

комплексної діагностики фінансово-економічної діяльності промислових 

підприємств 

Вибір промислових підприємств  для проведення аналізу їх фінансово-

економічної діяльності

Етап 2

Аналіз фінансово-економічної діяльності обраних промислових підприємств 

Етап 3

Визначення інтегральних показників складових комплексної діагностики 

фінансово-економічної діяльності промислових підприємств

Шкалування інтегральних показників складових комплексної діагностики 

фінансово-економічної діяльності промислових підприємств

Оцінка інтегральних показників складових комплексної діагностики 

фінансово-економічної діяльності промислових підприємств 

Проведення кластерного аналізу за результатами інтегральних показників 

складових комплексної діагностики фінансово-економічної діяльності 

промислових підприємств та визначення необхідності і ступеня 

впровадження структурних перетворень

Підтвердження доцільності 

впровадження структурних 

перетворень

Розробка управлінських рішень щодо впровадження структурних 

перетворень на промислових підприємствах

Так

Ні

Формування управлінських рішень щодо необхідності впровадження структурних перетворень на 

промислових підприємствах

Етап 1

Етап 4

Етап 5

Етап 6

Етап 7

Етап 8

Етап 9

Етап 10

 
Рис. 1. Алгоритм формування прийняття управлінського 

рішення щодо необхідності структурних перетворень 
промислових підприємствах 

 
Практичне значення розробленого механізму полягає в 

оптимізації управління промисловими  підприємствами. 
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Висновки. Отже, при розробці заходів з підвищення 

конкурентоспроможності промислових підприємств необхідно провести 

ґрунтовний комплексний аналіз діяльності промислових підприємств 

кластеру, звернувши увагу на можливі напрямки проведення заходів, їх 

зміст та інтенсивність, а тільки потому впроваджувати  відповідні заходи. 

Тому, запропонований  алгоритм формування прийняття 

управлінського рішення щодо необхідності структурних 

перетворень промислових підприємствах матиме найбільшу 

ефективність та найменші витрати часу та фінансів. 
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Анотація. 
Обидєннова Т.С. Алгоритм формування управлінського 

рішення щодо структурних перетворень. 
В статті розглянуто питання розробки  алгоритму формування прийняття 

управлінського рішення щодо необхідності структурних перетворень промислових 
підприємствах, що буде  складатися з десяти етапів 

На кожному з етапів алгоритму формування прийняття управлінського 
рішення щодо необхідності структурних перетворень промислових підприємствах 
проводиться усебічна  оцінка  складових комплексної діагностики фінансово-економічної 
діяльності. Якщо результати підтвердились, розробляються управлінські рішення щодо 
впровадження структурних перетворень на промислових підприємствах, якщо 
результати не підтвердились – формуються інші показники для аналізу складових 
комплексної діагностики фінансово-економічної діяльності промислових підприємств. 
Запропонований автором  алгоритм формування прийняття управлінського рішення 
щодо необхідності структурних перетворень промислових підприємствах матиме 
найбільшу ефективність та найменші витрати часу та фінансів. 

Ключові слова: управлінські рішення, управління підприємствами, структурні 
перетворення, алгоритм формування управлінських рішень. 
 

Аннотация. 
Обиденнова Т.С. Алгоритм формирования управленческого 

решения относительно структурных преобразований. 
В статье рассмотрены вопросы разработки алгоритма формирования принятия 

управленческого решения о необходимости структурных преобразований промышленных 
предприятиях, который будет состоять из десяти этапов. 

На каждом из этапов алгоритма формирования принятия управленческого 
решения о необходимости структурных преобразований промышленных предприятиях 
проводится всесторонняя оценка составляющих комплексной диагностики финансово-
экономической деятельности. Если результаты подтвердились, разрабатываются 
управленческие решения по внедрению структурных преобразований на промышленных 
предприятиях, если результаты не подтвердились - формируются другие показатели для 
анализа составляющих комплексной диагностики финансово-экономической деятельности 
промышленных предприятий. Предложенный автором алгоритм формирования 
принятия управленческого решения о необходимости структурных преобразований 
промышленных предприятиях будет иметь наибольшую эффективность и наименьшие 
затраты времени и финансов. 

Ключевые слова: управленческие решения, управление предприятиями, 
структурные преобразования, алгоритм формирования управленческих решений. 
 

Abstract. 
Obydiennova T. The algorithm of formation of administrative 

decisions regarding structural changes. 
In the article the questions of development of algorithm of formation of the management 

decision about the necessity of structural reforms of industrial enterprises, will consist of ten stages 
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At each stage of algorithm of formation of the management decision about the necessity of 
structural reforms of industrial enterprises conducted a comprehensive assessment of the components 
of a comprehensive diagnosis of financial-economic activity. If the results are confirmed, development 
of managerial decisions on the implementation of structural reforms in industrial enterprises if the 
results have not been confirmed are other indicators to analyze the components of complex 
diagnostics of financial-economic activity of industrial enterprises. The author's proposed algorithm 
for the formation of decision-making on the need for structural reforms of industrial enterprises will 
have the greatest efficiency and the least expenses of time and money. 

Key words: management decisions, management of enterprises, structural 
transformation, the algorithm of formation of administrative decisions. 

 
 
УДК 657.421.3 
 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 

 
ПОЛИВАНА Л.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ЛУЦЕНКО О.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні в 
Україні наявність різноманітних нематеріальних активів у виробничій 
діяльності кожного підприємства забезпечують їх розвиток. 
Враховуючи той фактор, що нормативно – правова база України 
знаходиться на етапі становлення та далеко «не досконала», в сучасних 
умовах питання організації обліку нематеріальних активів досить 
гостро обговорюються як теоретиками так і практиками, що зумовлює 
необхідність їх удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремими 
проблемами організації обліку нематеріальних активів займалися такі 
вітчизняні вчені, як: Бутинець Ф.Ф., Білуха М.Т., Головко С.Ф., 
Завгородній В.П., Котенко Л.М., Кужельний М.В., Пушкар М.С., 
Ткаченко Н.М., Чумаченко М.Г., Швець В.Г., Яремчук С.О. Питання 
обліку нематеріальних активів також досліджують зарубіжні вчені такі 
як: Баканов М.І., Качалін В.П., Колдуел Д., Мендрул А.Г., Нідлз Б., 
Хендріксен Е. Проте швидкоплинність економічних процесів 
зумовлює необхідність подальших уточнень та удосконалень 
теоретичних та практичних аспектів цього питання. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасного 
стану обліку нематеріальних активів та дослідження окремих проблем 
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організації обліку комп‘ютерних програм у господарській діяльності 
підприємств і шляхів вирішення їх на законодавчому рівні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед кола 
обговорюваних та суперечливих питань в сучасному бухгалтерському 
обліку є питання організації обліку нематеріальних активів. Це, 
насамперед, пов‘язано з тим, що поняття «нематеріальний актив», 
навіть в законодавчій базі, має дещо різне трактування. 
Нематеріальний в перекладі з англійської мови – «intangible» означає 
актив, який неможливо ані побачити, ані відчути [1]. 

Нами проведено порівняння визначення терміну 
«нематеріальний актив» в різних нормативно – правових актах 
(табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Визначення терміну «нематеріальний актив» 

в нормативно – правових актах 
 

№ 
з/п 

Нормативно-
правові акти 

Визначення терміну «нематеріальний актив» 

1 
П(С)БО 8 

«Нематеріальні 
активи» 

Нематеріальний актив - це немонетарний актив, який не має 
матеріальної форми та може бути ідентифікований [2]. 

2 
М(С)БО 38 

«Нематеріальні 
активи» 

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не 
має фізичної субстанції та може бути ідентифікований [3]. В 
якості нематеріальних активів підприємства можуть бути 
визнані ліцензії, патенти, авторські права, кінофільми, 
переліки клієнтів, права на іпотечне обслуговування, квоти 
на імпорт, франшизи, взаємовідносини з клієнтами чи 
постачальниками, маркетингові права та інші об‘єкти, якщо 
щодо таких об‘єктів виконуються всі три перелічені нижче 
умови. 

3 

Методичні 
рекомендації з 

бухгалтерського 
обліку 

нематеріальних 
активів 

Нематеріальними активами визнають немонетарні активи, 
які не мають матеріальної форми та можуть бути 
ідентифіковані (незалежно від строку їх корисного 
використання (експлуатації). Немонетарними активами 
вважаються усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів 
та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) 
сумі грошей [4]. 

 

Стосовно визначення терміну «нематеріальні активи» свою 
точку зору наводить Пилипенко І.І., який стверджує, що нематеріальні 
активи – це складова частина потенціалу підприємства, здатна 
забезпечувати економічну корисність протягом тривалого періоду [5]. 
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Під нематеріальними активами Покропивний С.Ф. розуміє доступ до 
прав власності автора, які захищено правами, «що самі по собі і є 
нематеріальними активами» [6]. Завгородній В.П. вважає, що 
нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної 
форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з 
метою використання протягом періоду більше одного року (або 
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для 
виробництва, торгівлі, адміністративних цілей чи надання в оренду 
іншим особам [7]. Бутинець Ф.Ф. вказує на те, що поняття 
«нематеріальні активи» в обліку різних країн визначаються по різному. 
Так, він зазначає, що в США нематеріальні активи, як правило, 
поділяються на специфічно ідентифіковані нематеріальні активи 
(наприклад, патенти, авторські права, ліцензії тощо), для яких можуть 
бути визначені витрати на придбання та термін корисного 
використання, і нематеріальні активи типу гудвіл, які дають фірмі певні 
права та привілеї, але для яких практично неможливо однозначно 
визначити витрати на придбання та термін корисного використання. 
У Франції до нематеріальних активів відноситься: витрати по 
заснуванню підприємства (організаційні витрати, витрати на рекламу, 
по випуску акцій та облігацій); витрати на дослідження та 
виготовлення нових виробів; вартість ліцензій, «ноу-хау», моделей; 
вартість юридичного права на оренду основних засобів; вартість 
торгового знаку фірми чи торгової марки [8]. Виходячи з того, що 
нематеріальний актив – це немонетарний актив, звертаємося до 
П(С)БО 19 «Об‘єднання підприємств» затвердженого наказом Мінфіну 
України від 07.07.99 р. № 163, яке зазначає, що немонетарні активи - 
всі активи,  крім грошових коштів,  їх еквівалентів та  дебіторської  
заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей [9]. Отже, 
виходить, що такий об'єкт, як автоматизована програма 
бухгалтерського обліку, матеріальної форми не має, він є 
немонетарним і може бути ідентифікований, тому є нематеріальним 
активом. Отже, питання щодо його обліку мають регламентуватися 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [2]. Придбаний або отриманий 
нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність 
одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його 
використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Як 
все ж таки в бухгалтерському обліку правильно відображати вартість 
придбаної програми, такої, наприклад, як «1С: Бухгалтерія»? Отже, 
відповідно до п.3 ч.1 ст. 8 Закону України «Про авторське право і 
суміжні права» від 23.12.1993р. №3722-XII об‘єктами авторського права 
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є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме – комп‘ютерні 
програми [10]. Саме тому, при купівлі автоматизованої комп‘ютерної 
програми бухгалтерського обліку підприємство – покупець отримує 
майнові права на неї. Але, потрібно зазначити, що ці права визначає 
ліцензійна угода, в якій при покупці програми потрібно бути 
прописано, що підприємство – покупець може робити з придбаною 
програмою. Той фактор, що комп'ютерна програма автоматизації 
бухгалтерського обліку придбається підприємством для подальшого 
використання у власній господарській діяльності, дає зрозуміти, що у 
зв'язку з її використанням існує ймовірність отримання майбутніх 
економічних вигод. Відповідно до Інструкції «Про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 
господарських операцій підприємств і організацій» №291 від 
30.11.1999р. для обліку та узагальнення інформації про наявність та 
рух нематеріальних активів призначено рахунок 12 «Нематеріальні 
активи» [11]. За дебетом рахунку 12 «Нематеріальні активи» 
відображається придбання або отримання в результаті розробки (від 
інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які 
обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, 
за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або 
неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від 
його використання та сума уцінки нематеріальних активів.  

Придбана комп‘ютерна програма бухгалтерського обліку 
спочатку обліковується на субрахунку 154 «Придбання (створення) 
нематеріальних активів». Далі, при введенні її експлуатацію практично 
існує дві ситуації відображення в обліку комп‘ютерних програм 
бухгалтерського обліку. Ситуація перша, коли на підприємстві при 
придбанні комп‘ютерної програми бухгалтерського обліку було 
передано авторське право та суміжні з нею права за авторським 
договором, цей нематеріальний актив відображається на субрахунку 
125 «Авторське право та суміжні з ним права». У другій ситуації 
(відповідно листу МФУ від 13.07.2009 № 31-34000-20-10/18896), коли 
підприємство отримує автоматизовану програму бухгалтерського 
обліку на правах використання без отримання авторських прав за 
авторським договором (примірник, в тому числі, ліцензія на 
використання) відображення в обліку комп‘ютерної програми буде у 
складі інших нематеріальних активів відображатись на рахунку 127 
«Інші нематеріальні активи». Проте, наголошуємо на тому, що в 
такому випадку у підприємства відсутнє право тиражувати і продавати 
комп‘ютерну програму іншим особам. Слід зазначити що друга 
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ситуація більш поширена в обліковій практиці вітчизняних 
підприємств. Отже, враховуючи вищевикладене, вважаємо за потрібне 
внести зміни до п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» щодо 
класифікації об‘єктів за групами, так, ми наполягаємо на вилученні 
слова «право» з найменувань нематеріальних активів, враховуючи те, 
що не права є нематеріальними активами,а саме об‘єкти 
інтелектуальної власності. Так, згідно зі ст. 420 Цільного кодексу саме 
до об‘єктів права інтелектуальної власності належать комп‘ютерні 
програми [12]. Якщо врахувати та внести зміни до ПСБО 8 
«Нематеріальні активи», тоді треба також відкоригувати назви 
субрахунків до рахунку 12 «Нематеріальні активи», а саме, змінити 
назву субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права» на 
«Об‘єкти авторських та суміжних зими прав». 

До 01.01.2017р. підпунктом 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ) було визначено, що нематеріальні 
активи – це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у 
тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, 
визнані об‘єктом права власності (інтелектуальної власності), право 
користування майном та майновими правами платника податку в 
установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в 
установленому законодавством порядку права користування 
природними ресурсами, майном та майновими правами. Відповідно до 
пп. 145.1.1. ПКУ до групи 5 нематеріальних активів відносили 
авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, 
музичні твори, комп'ютерні програми, програми електронно-
обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, 
відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), окрім 
тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.  Так, починаючи з 
01.01.2017р. визначення «нематеріальні активи», яке містилося у пп. 
14.1.120 ПКУ виключено. Отже, враховуючи норми розділу 1 ст. 5.3. 
Податкового кодексу України (а саме, терміни, що застосовуються у 
цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, 
встановленому іншими законами), платникам податку доведеться 
звернутися до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», але, треба бути 
обережнішим, тому що це правило буде поширюватися на визнання 
нематеріальних активів саме починаючи з 2017 року. Враховуючи те, 
що в п. 9 МСБО 38 «Нематеріальні активи» відокремлюється окрема 
група об‘єктів нематеріальних активів «Комп‘ютерне програмне 
забезпечення» (далі - ПЗ), пропонуємо внести зміни і до П(С)БО 8 
«Нематеріальні активи». Так, за МСБО 38 «Нематеріальні активи» 
комп‘ютерні програми класифікуються на два види: 1) якщо ПЗ є 
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невід‘ємною частиною обладнання і це обладнання не може 
функціонувати без нього, то таке ПЗ не розглядають як окремий 
об‘єкт НМА, а розглядаються в сукупності з ОЗ до якого воно 
належить; 2) якщо ПЗ не є невіддільною частиною ОЗ, то його 
розглядають як нематеріальний актив. Зауважимо, що сучасний стан 
використання програм автоматизації бухгалтерського обліку, 
розв‘язання більш складних бухгалтерських завдань з використанням 
комп‘ютерної техніки, сприяють постійному оновленню та зростанню 
кількості програмних продуктів для бухгалтерії сучасних підприємств. 
Так, тенденція до зростання буде спостерігатись і на подальші роки, а 
отже, нами пропонується в п. 5 ПСБО 8 «Нематеріальні активи» 
виділити окрему групу нематеріальних активів «Програмне 
забезпечення». 

Висновки. На сьогодні сучасне життя бухгалтерів навіть важко 
уявити без комп‘ютерів та автоматизованих програм бухгалтерського 
обліку. Адже саме їх наявність, надає бухгалтерам «значну підтримку» в 
їх нелегкій справі. В свою чергу, комп‘ютерні програми є не тільки 
досягненнями сучасної цивілізації, а й об‘єктами бухгалтерського 
обліку. На основі проведеного дослідження виявлено, що основною 
проблемою організації обліку комп‘ютерних програм є недосконалість 
нормативного регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних 
активів. З метою вирішення цієї проблеми нами запропоновано 
внести зміни до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», Інструкції до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 
господарських операцій підприємств і організацій», завдяки яким 
бухгалтерський облік нематеріальних активів буде врегульовано на 
законодавчому та практичному рівнях. Враховуючи той факт, що 
Міністерством фінансів України постійно вносяться зміни в 
нормативно – правові акти, українські бухгалтери вже звикли до 
«мінливого» законодавства з питань бухгалтерського обліку, так, ми 
вважаємо, що вирішення проблем стосовно організації обліку 
нематеріальних активів не призведе до певних незручностей та 
непорозумінь. 
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Анотація. 
Поливана Л.А., Луценко О.А. Окремі проблеми організації обліку 

комп’ютерних програм. 
В статті розглянуто визначення поняття «Нематеріальні активи» в різних 

нормативно – правових документах. Проаналізовані головні проблеми організації обліку 
комп’ютерних програм. Запропоновано на законодавчому рівні врегулювати питання, що 
стосуються нематеріальних активів та внести відповідні зміни до П(С)БО 
8 «Нематеріальні активи», Інструкції «Про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій». 
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автоматизовані програми. 
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Аннотация. 
Полываная Л.А., Луценко Е.А. Отдельные проблемы 

организации учета компьютерных программ. 
В статье рассмотрены определения понятия «Нематериальные активы» в 

различных нормативно - правовых документах. Проанализированы главные проблемы 
организации учета компьютерных программ. Предложено на законодательном уровне 
урегулировать вопросы, касающиеся нематериальных активов и внести соответствующие 
изменения в П(С)БУ 8 «Нематериальные активы», Инструкции «О применении 
Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных 
операций предприятий и организаций». 

Ключевые слова: нематериальный актив, компьютерные программы, 
автоматизированные программы. 
 

Annotation. 
Polyvana L.A., Lutsenko O.A. Some problems of organization of 

accounting software. 
The article deals with the definition of «Intangible Assets» in the various normative – 

legal documents. It analyzes the main problems of the organization of accounting software. It is 
proposed at the legislative level to resolve the issues relating to intangible assets and make the 
appropriate changes in the PAS 8 «Intangible Assets», the Instruction «On the application of the 
Plan of Accounts for assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and 
organizations». 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ВАЖЕЛІ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ПОНОМАРЬОВ О.С., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ, ДОКТОРАНТ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідною 
складовою соціально-економічного розвитку України є впровадження 
інновацій в різні галузі національної економіки. Важливого значення 
набуває інноваційне забезпечення аграрної сфери держави, адже 
Україна має гарні природні та кліматичні умови для розвитку 
сільськогосподарського виробництва. Впровадження інновацій 
супроводжується низкою проблем, але саме за допомогою 
формування та реалізації інноваційного потенціалу має значно 
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підвищиться ефективність діяльності суб‘єктів сільськогосподарського 
виробництва. Можливості, тривалість, конкретні шляхи переходу 
національної економіки до інноваційної моделі розвитку залежать від 
наявного у країні інноваційного потенціалу, зокрема: мережі наукових 
організацій; насиченості економіки науковими кадрами та освіченості 
робочої сили; обсягів фінансування наукової і науково-технічної 
діяльності; рівня інноваційної активності промислових підприємств та 
динаміки виробництва інноваційної продукції; наявності 
платоспроможного попиту на інноваційну продукцію. 

Нині значна частина вітчизняних агропідприємств неспроможні 
виробляти конкурентоспроможну продукцію. Це є результатом таких 
негативних явищ як: застарілий машинно-тракторний парк, 
диспаритет цін на продукцію промисловості і сільського господарства, 
постійне зростання цін на паливо-мастильні матеріали, недосконала 
кредитно-фінансова система і законодавча база, обмеженість 
інформаційних ресурсів, втрата висококваліфікованих працівників 
тощо. 

Інноваційна діяльність, що здійснюється на основі 
прогресивних науково-технічних досягнень є головним інструментом 
подолання кризових явищ, стабілізації і зростання економіки та 
підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Основу 
для інноваційного розвитку створюють економічні суб‘єкти, що 
здійснюють інноваційну діяльність з метою отримання вигод. Проте її 
результативність залежить від стану зовнішнього і внутрішнього 
економічного середовища, наявності необхідних умов для 
впровадження й раціонального використання інноваційної продукції. 
В аграрній сфері економіки розвиток інноваційної діяльності 
стримується через недостатнє стимулювання з боку держави 
впровадження інновацій у виробництво, обмеженість внутрішніх і 
зовнішніх джерел фінансування інновацій та неможливість їх швидкої 
мобілізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізувавши 
праці найвидатніших авторів, що займались проблемами 
інноваційного розвитку вітчизняних товаровиробників, а саме 
Бабенка В.А., Лупенка Ю.А., Сирцевої С.В., Смолінського В.Б. та 
інших, необхідно зазначити, що у сільському господарстві та в галузі 
рослинництва, зокрема, інноваційні технології являють собою 
послідовності дій, що на основі використання елементів біологічного 
землеробства та оптимізації виробничих процесів дозволяють 
досягнути високого ступеня керованості, прогнозованості та 
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ефективності функціонування економічної системи. На відміну від 
традиційних технологій, інноваційні технології виробництва продукції 
рослинництва базуються на використанні енерго і ресурсозберігаючих 
систем землеробства, елементами яких є: 1) відповідність біологічним і 
зональним особливостям вирощування сільськогосподарських культур 
з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов; 2) відмова від виконання 
оранки; мінімізація основного обробітку ґрунту в напрямку зменшення 
кількості агротехнічних операцій та поєднання кількох операцій в 
одному технологічному процесі, що зумовлює скорочення часу 
обробітку посівних площ на 70-80 % та забезпечує економію 
виробничих витрат у середньому в п‘ять разів, у тому числі витрати на 
добрива – на 30-40 %, паливно-мастильні матеріали (ПММ) – на 60-
70 %, придбання сільськогосподарської техніки – на 80-90 %; 
3) використання широкозахватної ґрунтообробної техніки, що 
передбачає подвоювання коліс, застосування широкопрофільних шин 
або гумово-металевих гусениць і дає змогу знизити рівень ущільнення 
ґрунту та витрати ПММ; зменшення глибини дії робочих органів 
сільськогосподарських машин на ґрунт і мульчування його поверхні 
соломою та іншими післяжнивними рештками; здійснення прямого 
посіву по післяжнивних рештках; 4) застосування багаторівневого 
комплексу заходів боротьби з бур‘янами та інтегрованих  систем 
удобрення і захисту рослин (використання науково обґрунтованої 
системи сівозмін; посів сидеральних культур, що сприяють 
накопиченню в ґрунті азоту, збільшують інфільтрацію води, 
дозволяють скоротити обсяги використання гербіцидів, підвищують 
урожайність культур; точне внесення добрив під горизонт посіву; 
управління посівними нормами сільськогосподарських культур і 
шириною міжрядь). 

У системі економічного механізму досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності на інноваційній основі здійснюється через 
використання відповідних методів: організаційних, економічних, 
техніко-технологічних, адміністративних. Критерієм 
ресурсозбереження, як елементу інновацій, є максимальний рівень 
окупності витрат, підвищення обсягів реалізації сільськогосподарської 
продукції, підвищення ефективності здійснення інвестицій та рівня їх 
рентабельності. Для досягнення конкурентоспроможного 
функціонування аграрних підприємств необхідно вибрати відповідний 
тип їх розвитку, що дозволить забезпечити розширення напрямів 
виробничої діяльності та стійке зростання виробництва. Таким типом 
розвитку є інноваційний, що характеризується високим рівнем 
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розвитку освіти та науки, особливо прикладної, розвитком та 
впровадженням у виробництво науково-дослідних робіт і проектно-
конструкторських розробок. Основою інноваційного розвитку є 
випереджувальні інвестиції, зокрема фінансові, високий рівень 
фахових знань, широка інформатизація, потужний інтелектуальний 
потенціал. Саме забезпечення прямих зв‘язків науки і виробництва 
дозволить збалансувати попит та пропозицію інноваційного продукту. 
Інноваційна діяльність здійснюється завдяки прогресивним науково-
технічним досягненням і є вирішальним фактором подолання 
кризових явищ, розширення сфери діяльності та зростання 
прибутковості та рентабельності аграрних підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою даної публікації є огляд 
основних проблем інноваційного розвитку сільськогосподарських 

товаровиробників та обґрунтування необхідності формування 
механізму залучення найсучасніших наукових розробок в інвестиційні 
проекти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До найбільш 

негативних тенденцій та викликів для реалізації потенціалу 
конкурентоспроможності аграрних підприємств, як елементів 
соціально-економічних відносин слід віднести: уповільнення темпів 

посткризового відновлення обсягів господарської діяльності у базових 
видах економічної діяльності, насамперед внаслідок обмеженості 
власного та доступу до зовнішнього фінансування розвитку; 
зменшення частки нематеріальних активів, зокрема інтелектуальної 

власності та погіршення інноваційного складника 
конкурентоспроможності продукції суб'єктів господарювання; 
посилення енергетичної залежності підприємств.  

Перспективними напрямами реалізації інноваційного 

потенціалу і протидії негативним тенденціям розвитку та зміцнення 
конкурентоспроможності економіки регіону видаються: 
1) Удосконалення інституціонального забезпечення розширення 

фінансових можливостей підприємств реального сектора економіки; 
2) Покращення інституціональної інфраструктури інноваційного 
розвитку; 3) Активізація діяльності центральних і місцевих органів 
влади з покращення інвестиційного середовища та залучення 

інвестицій в аграрну сферу виробництва, розвиток кластерних та 
інтеграційних форм господарювання як перспективного напряму 
зниження трансакційних витрат суб'єктів підприємництва та залучення 
інвестування. 
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Забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
через впровадження у виробництво інноваційного продукту в 
сучасних умовах вимагає від вітчизняних товаровиробників 
вирощування виробничого потенціалу з метою мінімізації витрат на 

одиницю продукції. Значною мірою це стосується продукції 
рослинництва як провідної галузі сільського господарства. 

Значного зменшення виробничих витрат у рослинництві можна 

досягти, впроваджуючи інноваційні технології вирощування 
сільськогосподарських культур.  

Серед основних проблем, що виникають в аграрній сфері при 
впровадженні інновацій, можна виділити такі:  

1) відсутність науково-технічної інформації щодо самих розробок і 
їх впровадження в аграрних підприємствах; тривала та ускладнена 
процедура розгляду інноваційних проектів з метою надання їм певних 
пільг; 

2) відсутність ефективної системи фінансово-кредитної підтримки 
інноваційної діяльності з урахуванням і збереженням спеціалізації 
підприємств; 

3) високий економічний ризик у зв‘язку зі значними витратами 
виробництва на нововведення і невизначеністю ринку збуту та обсягів 
попиту на ньому; 

4) невідповідність існуючих нормативної бази та техніко-

технологічних стандартів сучасному рівню економічного розвитку та 
вимогам до техніки і технологія на світовому ринку; 

5) нестача в аграрних підприємствах обігових коштів та їх 

залежність від зовнішніх джерел фінансування; 
6) Нестача кваліфікованих кадрів. 

Визнано, що в умовах ринкового середовища головним важелем 
економічного механізму є конкуренція. Конкуренція товаровиробників 

на ринку змушує їх, з одного боку, підвищувати якість продукції, діючи 
на основі нецінових методів боротьби, а з іншого – знижувати її 
вартість, в першу чергу за рахунок зменшення витрати на 
виробництво одиниці продукції. У сукупності це сприяє підвищенню 

рівня інноваційної спрямованості виробництва, так як лише 
інноваційний розвиток, в умовах постійного зменшення природних 
ресурсів, представляє можливість підприємству бути 

конкурентоспроможним у сучасних умовах глобалізації економіки. 
Висновки. Впровадження інновацій у виробничу діяльність 

агарних підприємств дозволить: сформувати інфраструктуру ринку 
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інноваційної продукції сукупністю організацій, колективів, окремих 
спеціалістів, потенційно спроможних виконувати інноваційну 
діяльність; забезпечити платоспроможність сільськогосподарських 
товаровиробників, що підвисить попит та обсяги придбання 

інноваційного продукту; збільшити обсяги не лише зовнішніх, а і 
внутрішніх інвестицій при здійсненні трансферу завершених 
розробок; прискорити частоту та обсяги пропозиції інновацій та 

подолання існуючого дефіциту інвестиційного капіталу; 
стимулювання з боку держави агарних підприємств до інноваційного 
оновлення шляхом дотацій та преференцій. 

Інноваційний розвиток сільського господарства базується на 

здійсненні державної аграрної та інвестиційної політики, спрямованої 
на активізацію нововведень, як пріоритетної складової загальної 
стратегії підвищення національної конкурентоспроможності через 
забезпечення конкурентоспроможності на мікрорівні, забезпечення 

умов для реалізації вітчизняними сільськогосподарськими 
підприємствами стратегії просування на зовнішніх ринках, підтримки 
конструктивної конкуренції на внутрішньому ринку, що 

стимулюватиме аграрні формування до інноваційної діяльності, 
забезпечення тісної інтеграції виробництва і науки, з метою сприяння 
випереджальному розвиткові науково-технологічної сфери. 
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Анотація. 

Пономарьов О.С. Інноваційно-інвестиційні важелі стабілізації 
розвитку аграрних підприємств. 

В статті виявлені основні проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських 

товаровиробників та обґрунтовано необхідність формування механізму залучення 

найсучасніших наукових розробок в інвестиційні проекти. Встановлено, що впровадження 

інновацій у виробничу діяльність агарних підприємств дозволить: сформувати 

інфраструктуру ринку інноваційної продукції; забезпечити платоспроможність 

сільськогосподарських товаровиробників; збільшити обсяги не лише зовнішніх, а і 

внутрішніх інвестицій при здійсненні трансферу завершених розробок; прискорити 

частоту та обсяги пропозиції інновацій та подолання існуючого дефіциту інвестиційного 

капіталу; стимулювання з боку держави агарних підприємств до інноваційного оновлення. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, інвестиції, ресурсозбереження, 

технологія виробництва, ринок, трансфер. 
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Аннотация. 
Пономарев А.С. Инновационно-инвестиционные рычаги 

стабилизации развития аграрных предприятий. 
В статье выявлены основные проблемы инновационного развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и обоснована необходимость формирования 
механизма привлечения самых современных научных разработок в инвестиционные 
проекты. Установлено, что внедрение инноваций в производственную деятельность 
аграрных предприятий позволит: сформировать инфраструктуру рынка инновационной 
продукции; обеспечить платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
увеличить объемы не только внешних, но и внутренних инвестиций при осуществлении 
трансферта завершенных разработок; ускорить частоту и объемы предложения 
инноваций и преодоления существующего дефицита инвестиционного капитала; 
стимулирование со стороны государства агарных предприятий к инновационному 
обновлению. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инвестиции, ресурсосбережение, 
технология производства, рынок, трансферт. 
 

Abstract. 
Ponomarev О.. Innovation and investment levers to stabilize the 

development of agricultural enterprises. 
In the article the basic problems of innovative development of agricultural producers and 

the necessity of the formation mechanism of involvement of the most modern scientific developments 
in investment projects. It is established that the introduction of innovations in production activity of 
agricultural enterprises will help to form the infrastructure of the market of innovative products; to 
ensure the solvency of agricultural producers, to increase not only foreign but also domestic 
investment, transfer of completed developments; to accelerate the frequency and volume of proposals 
of innovation and overcome existing deficit of investment capital; incentives from the state of 
agrarian enterprises to innovation. 

Key words: innovative development, investment, resource conservation, production 
technology, market, transfer. 
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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
РИЖИКОВА Н.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Венчурний 
капітал зіграв у другій половині ХХ століття важливу роль у реалізації 
інвестиційних програм в наукомістких галузях виробництва. Тож не 
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випадково розвитку венчурного бізнесу активно сприяють державні 
органи ряду провідних індустріальних країн. Вони виходять при цьому 
з необхідності підвищення конкурентоздатності національної 
промисловості в умовах загострення конкуренції на світовому ринку. 
Нажаль донині прямого стимулювання не тільки інвестицій в 
інновації, але і капітальних інвестицій з боку держави практично не 
було, і саме цей момент є слабким місцем в інноваційному розвитку 
нашої країни. Нині в Україні визначено близько чотирьох десятків 
пріоритетів інноваційного розвитку. Реалізація одразу всіх з них є 
нереальною. Ми вважаємо, що варто зосередитися лише на кількох 
пріоритетах. Це, зокрема, можуть бути енергозберігаючі технології, 
розвиток транзитного потенціалу, біотехнології.  

Тому, предметом наукових досліджень у сфері управління 
процесами інноваційного інвестування є виявлення нових 
можливостей в існуючих способах мобілізації фінансових ресурсів та 
оцінка результативності їх впливу на інноваційний розвиток. Однією з 
найважливіших складових інноваційного процесу є венчурний бізнес, 
який пов‘язаний із пріоритетним розвитком високотехнологічних та 
ризикованих галузей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Завдяки розвитку 
сучасної науки та розширенню можливостей доступу до інформації на 
сьогоднішній день сформувався значний пласт сучасних досліджень у 
сфері планування, регулювання та оцінки ефективності інвестиційно-
інноваційних процесів в економіці України та країн світу. Проблемами 
розвитку венчурного інвестування займаються такі вчені як 
Л. Антонюк, І. Баранецький, М. Денисенко [1], О. Красовська, 
В. Онегіна [2], Г. Піратовський, А. Поручник, О. Романішина, 
В. Савчук та ін. Однак питання венчурного інвестування, особливостей 
його застосування в умовах українського постприватизаційного 
акціонерного капіталу потребують подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є обґрунтування 
закономірностей та тенденцій функціонування ринку венчурних 
інвестицій як важливої умови для перспективи розвитку інноваційного 
процесу  в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для компаній, що 
потребують додаткових зовнішніх інвестицій на розвиток 
інноваційних програм венчурне фінансування  є одним із важливих 
джерел капіталу. Діяльність інвестиційних фондів в тому числі і 
венчурних регулюється Законом України «Про інститути спільного 
інвестування» (ІСІ) № 5080-VI від 05.07.2001 року [3]. Управління 
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процесами спільного інвестування здійснюється компаніями по 
управлінню активами (КУА), які, з одного боку контролюються 
державою, а з іншого регулюються саморегулівною організацією – 
Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (УАІБ). 

Українська асоціація інвестиційного бізнесу на сьогодні єдина в 
Україні саморегулівна недержавна організація, якій держава делегувала 
частку своїх повноважень, визначивши їх в Законі України «Про 
інститути спільного інвестування» та Положенні про об‗єднання 
професійних учасників фондового ринку, затвердженому рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [4]. Серед 
завдань УАІБ можна виділити наступні: 

– сприяння в організації фінансового моніторингу компаніями з 
управління активами у сфері запобігання та протидії запровадження в 
легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
фінансуванню тероризму. 

– розроблення та контроль за дотриманням норм та правил 
поведінки, вимог до професійної кваліфікації фахівців-членів 
саморегулівної організації; 

– забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників 
ринку цінних паперів [5]. 

Інститути спільного інвестування, тобто українські інвестиційні 
фонди, діляться на дві основні категорії: корпоративні інвестиційні 
фонди (КІФ) та пайові інвестиційні фонди (ПІФ). Корпоративні 
інвестиційні фонди створюються у формі відкритого акціонерного 
товариства і проводять виключно діяльність із спільного інвестування, 
тобто ніяким іншим бізнесом займатися вони не мають права. Пайові 
інвестиційні фонди створюються у вигляді активів, що належать 
інвесторам на правах спільної часткової власності і не мають статусу 
юридичної особи. Активи пайових інвестиційних фондів знаходяться 
в управлінні компанії з управління активами, яка і займається 
інвестуванням засобів інвесторів [3]. 

Інститути спільного інвестування в залежності від виду своєї 
діяльності можуть бути відкритого, інтервального або закритого типу, 
що характеризує умови викупу цінних паперів у інвестора.  

В залежності від розподілу своїх активів інститути спільного 
інвестування можуть бути диверсифікованими і недиверсифікованими. 
Типовими представниками недиверсифікованих фондів є венчурні 
фонди, які орієнтуються на інвестування коштів у неринкові цінні 
папери з високим ступенем ризику, але одночасно і з високим 
потенціалом прибутковості. 
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Найбільш привабливими для приватних інвесторів з усіх 
інститутів спільного інвестування є пайові інвестиційні фонди. 

Діюче законодавство дозволяє створювати ІСІ семи різних 
модифікацій. На кінець 2015 року із 1147 ІСІ – 895 пайові інвестиційні 
фонди (78,0%), з яких 70,0% – венчурні. Корпоративних 
інвестиційних фондів в Україні налічувалось 252, серед яких 
189 венчурних (75,0%) (табл.). 

Майже 70,0% всіх інвестиційних фондів, в яких сконцентровано 
92,0% зареєстрованої емісії цінних паперів, відносяться до венчурних, 
причому, це пайові інвестиційні фонди закритого типу. 

Вартість чистих активів усіх ІСІ у 2014 році зросла із 158 424,5 у 
2013 році до 180 404,8 млн грн, або на 13,9%. 

При цьому кількість фондів, що подали звітність, зменшилась 
(із 1250 у 2013 році до 1188 у 2014 році, у тому числі венчурних – із 
1031 до 1006 відповідно) (рис. 1) [5]. 
 

Таблиця 
Розвиток ПІФ та КІФ в Україні за 2007-2015 роки* 
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2007 577 17 25 0 15 423 73,3 63 34 5,9 

2008 888 32 42 4 22 636 71,6 107 45 5,1 

2009 985 34 47 8 26 690 70,1 130 50 5,1 

2010 1095 38 48 9 32 755 68,9 141 72 6,6 

2011 1125 45 40 10 35 772 68,6 128 95 8,4 

2012 1222 43 38 13 45 829 67,8 110 144 11,8 

2013 1250 40 35 11 43 861 68,9 90 170 13,6 

2014 1188 32 30 10 35 846 71,2 75 160 13,5 

2015 1147 30 24 9 31 803 70,0 63 189 16,5 

Джерело: [5] 
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Сукупна ВЧА ІСІ, як і загальні активи ІСІ в управлінні, 
збільшилася, перш за все, за рахунок венчурних фондів, чисті активи 
яких примножилися на 20 157,24 млн. грн., або на 13,5%. Інші закриті 
ІСІ зросли ще стрімкіше – на 22,6% (+1 880,52 млн. грн.), внаслідок 
чого частка цього сектору, зокрема та невенчурних фондів загалом на 
ринку ІСІ у 2014 році зросла [6]. 
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Рис. 1. Динаміка ВЧА ІСІ у розрізі типів фондів за 2013-2014 роки 
 

В українському законодавстві венчурний фонд – це 
інвестиційний фонд закритого типу (пайовий або корпоративний), на 
структуру активів якого не накладається істотних обмежень (як у 
випадку диверсифікованого фонду), і вкладниками якого можуть бути 
виключно юридичні особи. Активами фонду управляє компанія з 
управління активами (КУА), відповідальне зберігання активів 
забезпечує компанія-зберігач. Такий фонд може бути створений на 
невизначений термін, інвестувати всі свої кошти в неліквідні цінні 
папери одного емітента, купувати векселі і надавати позики компаніям, 
якими він володіє. Немає обмежень і щодо числа його учасників.  

Ще однією перевагою фонду є легкість, з якою можна продати 
або купити його активи. Зазвичай продаж корпоративних прав 
вимагає досить складної процедури, яка може затягнутися на місяці. У 
той же час інвестиція у венчурний фонд, який, у свою чергу, володіє 
цими правами, може бути продана досить просто і швидко, та ще й на 
додачу майже анонімно. Венчурний фонд дозволяє володіти активом і 
не афішувати його. 
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Крім того, венчурні фонди практично не регулюються 
українськими регуляторами, що робить їх більш легкими в управлінні і 
гнучкими інструментами для інвестування. 

Венчурний інвестиційний фонд працює наступним чином: 
– Інвестор передає свої кошти до фонду; 
– Інвестор отримує сертифікат акцій – цінний папір, що свідчить 

про право власності на частину фонду, згідно кількості придбаних 
акцій. 

– Фонд акумулює певну суму грошей, після чого інвестує їх в 
різноманітні фінансові інструменти (цінні папери, валюти, депозити, 
метали та ін.), тим самим формує свій інвестиційний портфель.  

– Фахівці управляють активами фонду з метою отримання 
максимальної прибутковості. На момент закриття фонду, всі його 
активи переводяться в грошовий еквівалент, після чого 
розподіляються між інвесторами згідно кількості придбаних акцій. 

Всіма описаними процесами керує Компанія по управлінню 
активами (КУА), яка за свою роботу отримує винагороду 

Основні сфери інвестування венчурних фондів в Україні: 
будівництво, торгівля, готельний і туристичний бізнес, переробка 
сільгосппродукції, страхування, інформатизація. 

Проте, тільки за останні кілька років в Україні були створені такі 
локальні венчурні фонди, як AVentures Capital, Chernovetskyi 
Investment Group, Dekarta Capital, TA Venture, Vostok Ventures, які 
зараз є основними інвестиційними гравцями на ринку стартапів. 
Більшість з них вкладають кошти в інноваційні стартапи в сфері WEB 
2.0, причому не тільки в Україні, але і в країнах СНД, Європи і США. 
Крім того, у 2013 році російські венчурні фонди Runa Capital і Almaz 
Capital, український TA Venture і інноваційний парк BIONIC Hill 
оголосили про створення грантового фонду Global Technology 
Foundation, який планує видавати 10-12 грантів щорічно по 240 тис. 
грн на один проект. Фонд надаватиме кошти перспективним 
українським IT-проектам і технологічним проектам в таких швидко 
зростаючих галузях, як розробка програмного забезпечення, інтернет-
технологій і мобільних додатків [7]. 

Не зважаючи на такі перспективи венчурні фонди залишаються 
найбільш непрозорими гравцями ІСІ – 38,12 % їхньої структури 
вкладень невідомі. На сьогоднішній день, венчурний фонд в Україні – 
це один з кращих механізмів мінімізації оподаткування. У межах 
фонду при спільному інвестуванні доходи інвестора не 
оподатковуються до моменту отримання виплат. У самому ж фонді 
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проміжні доходи реінвестуються без необхідності сплати податків, 
оскільки фонд податок на прибуток не сплачує. 

Інвестори фонду є  його співвласниками, вони отримують весь 
дохід від інвестицій за винятком витрат, пов‘язаних з управлінням 
інвестиційним фондом – винагороди і премії компанії з управління 
активами (якщо остання передбачена документами фонду); 
винагороди торговця цінними паперами, зберігача, реєстратора, 
аудитора тощо. 

Щодо мінімального обсягу, терміну та прибутковості вкладень 
венчурних ІСІ, отримані від компаній-учасників. Новіших даних 
немає, але учасники ринку відзначають, що ці показники є 
актуальними і зараз – ринок венчурних інвестицій досить інертний, 
тому різких коливань тут немає. Дослідження УАІБ показало, що 
середній обсяг інвестицій у венчурний фонд не перевищує 5 млн грн, 
менш популярні вкладення від 5 млн до 15 млн грн, термін 
інвестування – від року до трьох років, рідше учасники фонду готові 
вкладати на п'ять-сім років. Частка коштів фонду в капіталі однієї 
компанії становить 10,0-25,0%. При цьому сукупні інвестиції фонду в 
акції різних підприємств в середньому досягають 65,0% [7]. 

Специфіка застосування венчурних фондів в Україні 
пояснюється особливостями законодавства, зокрема вмістом закону 
«Про інститути спільного інвестування». Лише венчурним 
інвестиційним фондам дозволяється більш ніж 50% активів 
інвестувати в нерухомість і цінні папери, які не котируються на 
фондовій біржі. При цьому інвестор самостійно визначає структуру 
активів, в які будуть вкладатися кошти, і термін інвестування 
(максимальний термін не обмежений). До того ж за рахунок коштів 
фонду дозволяється придбавати векселі або надавати позики 
підприємствам, частиною яких володіє венчур. Після прийняття 
закону будівельники, наприклад, отримали можливість 
використовувати венчурні фонди в фінансуванні зведення об'єкта і в 
подальшому продажу нерухомості. Подібна схема давала можливість 
платити податки після закінчення будівельного проекту і його 
продажу. Уже пізніше венчурні фонди стали використовуватися і в 
холдингових структурах, коли фонд виступає власником 
корпоративних прав холдингу. Такий механізм дозволяє видавати 
кредити компаніям холдингу без сплати податків і зі зменшенням 
оподатковуваної бази прибутку на самих підприємствах, які отримують 
позики. За даними учасників ринку, кредитна схема – найпопулярніша 
в більшості венчурних фондів, що не обслуговують будівництво. 
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Класичних венчурних фондів, які вкладають кошти в розвиток 
інноваційних проектів, в Україні одиниці. Основу сучасної класичної 
венчурної інфраструктури України складають не більше десяти 
венчурних фондів та інвесткомпаній, близько п'яти бізнес-інкубаторів 
та акселераторів, незначна кількість компаній, що займаються 
посередницькою діяльністю в області венчурного інвестування. Великі 
приватні та інституційні інвестори не бачать сенсу вкладати кошти у 
високоризикові проекти в умовах, коли є рентабельні бізнеси з 
меншими ризиками. До того ж в Україні відсутня ланка, що з'єднує 
розробників інноваційних ідей і венчурних фінансистів [8].  

Розвиток класичної венчурної індустрії в Україні стримується і 
нерозвиненістю фондового ринку, непрозорістю фінансової 
діяльності компаній, відсутністю гарантій для інвестора. До того ж 
існують проблеми з оформленням авторських прав.  

Серед основних проблем стимулювання інвестицій та розвитку 
інституційних інвесторів в Україні можна виділити: 

1. низький рівень розвитку інституційних інвесторів; 
2. нестабільність податкового законодавства; 
3. надмірні обмеження валютного законодавства; 
4. недосконалість механізму захисту прав інвесторів; 
5. незацікавленість роздрібного інвестора. 

Покращенню ситуації на шляху спільного інвестування повинні 
забезпечити заходи Уряду щодо реалізації основних напрямків 
розвитку фондового ринку України: 

1. Підвищити якість інструментів фондового ринку шляхом: 
– упередження використання цінних паперів з ознаками 

фіктивності; 
– врегулювання особливостей використання інструментів 

венчурного інвестування на біржі; 
– розробки механізмів реорганізації інститутів спільного 

інвестування; 
– виключення управління страховими резервами страхових 

компаній з переліку видів господарської діяльності, яка здійснюється 
згідно з ліцензією на управління активами інституційних інвесторів. 

2. Передбачити необхідність обов‘язкового погодження 
нормотворчих ініціатив у сфері законодавства про фінансові послуги 
та ринок цінних паперів із Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку (НКЦПФР). 

3. Розширити права інвесторів щодо використання інвестицій та 
інформаційну прозорість шляхом: 



 336 

– врегулювання операцій кредитування під заставу цінних паперів 
та операцій з надання їх у позику; 

– запровадження можливості використання інституту наглядової 
ради інститутами спільного інвестування; 

– запровадження вимог до надання інвесторам інформації про 
діяльність згідно зі стандартами Директив Європейського 
Співтовариства. 

4. Удосконалити законодавство у сфері інноваційної діяльності 
шляхом: 

– наближення законодавства про інноваційну діяльність до ринку 
цінних паперів; 

– розробки умов використання публічними фондами коштів 
роздрібного інвестора для фінансування наукоємних проектів. 

6. Удосконалити систему недержавного пенсійного 
забезпечення шляхом: 

– розробки стимулів подальшого розвитку недержавних пенсійних 
фондів як основного елементу розбудови бази для проведення 
пенсійної реформи; 

– оптимізації систем ризик-менеджменту недержавних пенсійних 
фондів. 

7. Зменшити податкове навантаження на операції з цінними 
паперами, в т.ч. шляхом оптимізації податкових функцій учасників 
ринку. 

8. Переглянути принципи оподаткування інвестиційного 
прибутку та його ролі у збільшенні витрат інвестора. 

9. Розробити заходи податкового стимулювання довгострокових 
інвестицій. 

10. Забезпечити однотипність систем оподаткування операцій з 
фінансовими інструментами. 

11. Зменшити податкове навантаження на операції іноземного 
інвестування. 

12. Зменшити витрати на відновлення прав та законних 
інтересів інвесторів. 

13. Забезпечити створення компенсаційних схем захисту вкладів 
інвесторів. 

14. Підвищити роль саморегулівних організації (СРО) та 
об‘єднань професійних учасників (ОПУ) фондового ринку у системі 
регулювання діяльності професійних учасників фондового ринку. 

15. Затвердити програму підвищення фінансової грамотності; 
забезпечити розповсюдження знань про фондовий ринок. 
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17. Створити ефективний механізм взаємодії між приватним 
інвестором та НКЦПФР, СРО/ОПУ. 

18. Забезпечити розповсюдження знань про фондовий ринок. 
Висновки. Венчурні фонди в Україні використовуються для 

оптимізації управління активами фінансово-промислових холдингів та 
зниження податкового навантаження, тоді як венчурне інвестування 
(або інвестування ризикового капіталу) у світі залишається одним із 
найважливіших джерел капіталу для компаній, швидкий ріст та 
розвиток яких постійно потребує додаткових зовнішніх інвестицій (як 
правило, це підприємства малого та середнього бізнесу). 

Основною ж умовою досягнення довготривалих позитивних 
темпів зростання, як економіки, так і окремих підприємств, є активна 
інноваційна та інвестиційна діяльність. Інноваційний розвиток вимагає 
необхідного інвестування, в той час як стимулювання інвестиційної 
діяльності має розглядатися в контексті загального інноваційного 
стратегічного розвитку держави. Інвестиції в галузі неінноваційного 
характеру приватний сектор забезпечить самостійно (враховуючи їх 
більш високу рентабельність та меншу ризикованість), а інноваційно 
спрямовані галузі потребують більшої уваги з боку держави. 
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Анотація. 
Рижикова Н.І. Венчурне інвестування в Україні: реалії та 

перспективи. 
В статті досліджено основні тенденції та напрями розвитку венчурного 

інвестування в Україні як складової інноваційного процесу, особливості його застосування в 
умовах українського постприватизаційного акціонерного капіталу. Наведено класифікацію 
інститутів спільного інвестування, проаналізовано специфіку функціонування венчурних 
фондів в Україні, динаміку розвитку інститутів спільного інвестування за їх видами і за 
вартістю чистих активів. Досліджено ключові перешкоди реалізації пріоритетів 
формування інвестиційного клімату, які мають системний характер і охоплюють 
правову, економічну, науково-технологічну та фінансову складові. Окреслено проблеми 
стимулювання інвестицій та розвитку інституційних інвесторів в Україні. 
Запропоновано шляхи реалізації основних напрямків розвитку фондового ринку України. 

Ключові слова: венчурне інвестування, інвестиційні фонди, цінні папери, 
фондовий ринок, компанія з управління активами. 
 

Аннотация. 
Рыжикова Н.И. Венчурное инвестирование в Украине: реалии и 

перспективы.  
В статье исследованы основные тенденции и направления развития венчурного 

инвестирования в Украине как составляющей инновационного процесса, особенности его 
применения в условиях украинского постприватизационного акционерного капитала. 
Приведена классификация институтов совместного инвестирования, проанализирована 
специфика функционирования венчурных фондов в Украине, динамика развития 
институтов совместного инвестирования по их видам и по стоимости чистых активов. 
Исследованы ключевые препятствия реализации приоритетов формирования 
инвестиционного климата, которые носят системный характер и охватывают 
правовую, экономическую, научно-технологическую и финансовую составляющие. 
Обозначены проблемы стимулирования инвестиций и развития институциональных 
инвесторов в Украине. Предложены пути реализации основных направлений развития 
фондового рынка Украины. 

Ключевые слова: венчурное инвестирование, инвестиционные фонды, ценные 
бумаги, фондовый рынок, компания по управлению активами. 
 

Abstract. 
Ryzhikova N.I. Venture investment in Ukraine: realities and 

prospects. 
The main tendencies and directions of development of venture investment in Ukraine as a 

component of the innovation process, peculiarities of its application in the conditions of Ukrainian 
post-privatization share capital are investigated in the article. The classification of the institutions 
of joint investment is given, the specific features of the functioning of venture funds in Ukraine, the 
dynamics of the development of joint investment institutions by their types and by the value of net 
assets are analyzed. The key obstacles to the implementation of investment climate priorities, which 
are systemic in nature and cover the legal, economic, scientific, technological and financial 
components, were explored. The problems of stimulating investments and developing institutional 
investors in Ukraine are indicated. The ways of realization of the basic directions of development 
of the stock market of Ukraine are offered. 

Keywords: venture investment, investment funds, securities, stock market, asset 
management company. 
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УДК 336.71:657.1 
 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ БАНКУ 
 

СІУХІНА К.М., АСПІРАНТ*, ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування та 
використання резервів в банку дозволяє захистити установу від ризиків 
через відображення можливого або вже зазнаного рівня ризиків на 
вартість активів. Відповідно, економічний аналіз резервів, що 
уречевлюють в собі деякі з ризиків банку, є необхідною складовою 
аналізу банківської установи. Часто аналіз резервів розглядається в 
контексті аналізу окремих операцій банку, при цьому виступаючи як 
оцінка рівня ризику. Наприклад, таку оцінку можна зробити при 
аналізі кредитів, цінних паперів тощо. Важливість таких напрямів 
аналізу відома давно, але питання виникає в тому чи можливо 
розглядаючи резерви як об‘єкти, що регулюють вартість активів, 
здійснювати їх аналіз відокремлено від інших об‘єктів аналізу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням впливу 
резервів на вартість активів присвячено багато наукових робіт, але 
вивчення резервів як об‘єктів аналізу переважно здійснювалося в 
дисертаційних дослідженнях. Структурний аналіз резервів як напрям 
аналізу резервів вивчався в роботах Дячек С.М. та Ісаенко А.Н [6]. 
Вивчення впливу резервів здійснювалося в роботі Дячек С.М. через 
розрахунок коефіцієнтів резервного захисту та резервозабезпеченості 
[4, с. 15], в роботі Русієвої І.Б. – резервного навантаження [10, с. 14]. 
Романова С.В. пропонувала розглядати показники резервів та 
аналогічні показники пов‘язаних об‘єктів обліку [9, с. 14]. У зарубіжній 
літературі більшість досліджень здійснюються в розрізі взаємозв‘язку 
окремих видів резервів із вартістю бізнесу, рівнем прибутковості, 
ліквідністю, рівнем забезпеченості   капіталом.  

Мета і цілі статті. Узагальнивши напрацьовані вченими 
здобутки та врахувавши специфіку резервів банківської установи, 
визначимо чи можливо виявити та виміряти такий вплив. З цією 
метою сформуємо структуру резервів, яка дозволить виявити вплив 
ризиків в бухгалтерському обліку, а також врахуємо факт того, що 
резерви регулюють вартість активів. 

                                                      
* Науковий керівник: Семениченко Ю.К., к.е.н., доцент 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи аналіз 
резервів банку, слід розглянути два питання пов‘язані із сутністю 
облікових резервів: особливості аналізу резервів, які є складовою 
балансової вартості активів та особливості   групування резервів.  

Особливістю аналізу резервів банку є їх роль у впливі на 
вартість активів. Оскільки резерви переоцінки та очікуваних або 
зазнаних збитків відображають частину вартості активу, що 
характеризує зміну вартості активу згідно змін в очікуваних грошових 
потоках, то аналіз резервів у відриві від об‘єктів обліку, вартість яких 
регулюється резервом, не матиме жодної інформативності. 
Наприклад, зростання резервів саме по собі не дає достатньо знань 
про зміни в активах, оскільки зростання обсягу резервів може бути 
пов‘язано як із зменшенням якості активів, так і суттєвим збільшенням 
обсягів активів, або двома причинами одразу. Відповідно аналіз 
резервів слід розглядати як в розрізі резервів, так і активів, вартість 
яких регулюють резерви. 

Ще однією складністю аналізу резервів є те, що «ризик не є 
об‘єктом бухгалтерського обліку, а в системі рахунків відображається 
інформація про факти господарської діяльності, спричинені його 
впливом» [3, c. 124]. Тобто не весь обсяг ризику відображається в 
обліку через застосування інших управлінських заходів по зниженню 
ризику. Тому розуміння резерву як уречевленого об‘єкту ризику, 
допускає деякі спрощення в системі аналізу, що здійснюється на базі 
зовнішньої офіційної звітності. 

Резерви, які формуються в бухгалтерському обліку банків, 
включають: резерви очікуваних або зазнаних збитків, де 
відображається зменшення корисності активів; резерви переоцінки; 
загальні резерви та фонди банку. 

Резерви очікуваних або зазнаних збитків відображаються на 
контрактивних рахунках банку, що зменшує балансову вартість 
активів, яку вони регулюють. Ці резерви відображають суми грошових 
потоків, які банк не очікує отримати від розпорядження активом, тобто 
відображає негативний вплив кредитних ризиків. У зовнішній 
звітності інформація про ці резерви міститься у 7-ми групах. 
Групування цих резервів пропонуємо здійснювати на основі якості та 
суттєвості активів та відповідних їм резервів. Першу та другу групу 
становлять резерви під кредити за заборгованістю клієнтів та цінні 
папери, які складають найбільшу частку активів та резервів. Третя 
група – це інші активи, під які формуються резерви очікуваних або 
зазнаних збитків.  
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Відповідно активи, вартість яких передбачає врахування 
сформованих резервів також відображаються за такою структурою: 
кредити клієнтам, цінні папери банку та інші активи, які оцінюються 
на предмет зміни корисності. 

Резерви переоцінки відображаються у складі активів банку, 
збільшуючи або зменшуючи балансову вартість активів. Тут варто 
визначити, що резерви переоцінки єдині з резервів, які відображають 
різносторонній вплив на вартість активів, оскільки «невизначеність 
середовища спричиняє виникнення ризикованої ситуації, яка може 
завершитись як з позитивним для суб‘єкта діяльності результатами, так 
і мати небажані наслідки, що набувають форми збитків» [7, с.12]. 
Пропонуємо групувати резерви переоцінки саме за напрямом впливу, 
а не окремими групами об‘єктів обліку.  

Відповідне групування активів також здійснимо як групування 
активів, що до оцінюються та уцінюються. Тут варто зазначити, що 
аналіз структури активів, в аналізі резервів є допоміжним прийомом, а 
не навпаки, як зазвичай. Відповідно структура активів тут буде 
незвичною. Це виникає через те, що під цінні папери у портфелі на 
продаж одразу можливо формувати два резерви: переоцінки та 
очікуваних або зазнаних збитків, а офіційна звітність не дає 
можливості окремо відобразити фінансові інвестиції, в яких 
змінювалась ринкова вартість та очікувані надходження. Структуру 
активів, слід тут використовувати для порівняння із аналогічною 
структурою резервів. Це дозволяє без проведення детального 
факторного аналізу зрозуміти на скільки зміни в обсягах активів 
вплинули на зміну структури резервів.   

Загальні резерви відображають суми прибутку, що 
направляється на формування резервів, які використовуватимуть в 
майбутньому на покриття ризиків. Ці резерви формуються для 
покриття непередбачуваних ризиків, тобто ризиків, які були 
попередньо зарезервовані у недостатньому розмірі або не 
резервувались взагалі. Отже в деякій мірі, загальні резерви захищають 
від тих самих ризиків, що й резерви очікуваних або зазнаних збитків та 
резерви переоцінки. Ці висновки корелюють із результатами суттєвої 
кількості зарубіжних досліджень, що виявляють різні варіант 
регулювання вартості активів у зв‘язку із кредитними збитками. 
Наприклад дослідження банківського сектору країн Азії показує, що в 
Японії контроль кредитної якості в банках менше регулюється 
формуванням резервів із прибутків. Тут мається так звана методика 
«вирівнювання доходів» (income smoothing), кредитні ризики 
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відображаються через збитки, а не формування загальних резервів. «В 
Південній Азії в свідчення, що банки з низькою кредитною якістю 
більше використовують методику вирівнювання доходів, в той же час 
загальні резерви також змінюються з впливом циклічності, що 
перекриває один одного» [1, с. 12]. Тобто регулювання кредитних 
ризиків можливо фіксувати як резервами очікуваних або зазнаних 
збитків через відображення витрат, або через формування загальних 
резервів із розподілу затвердженого прибутку.  

По аналогії із іншими резервами загальні резерви також мають 
мати об‘єкт обліку, вартість якого він регулює. Теоретичне розуміння 
сутності загальних резервів  та вже розглянуті варіанти відображення в 
обліку кредитних ризиків, призводить до розуміння того, що загальні 
резерви в деякій мірі відображають частину вартості всіх активів, 
розпорядження якими може призвести до збитків. Разом з тим, такі 
резерви не впливають на баланс банку.  

Практичні дослідження показують, що резерви, зокрема резерви 
очікуваних або зазнаних збитків мають позитивний взаємозв‘язок із 
прибутковістю банків, банківською ліквідністю та адекватністю 
капіталу [2, с.33]. Групування резервів є лише першим кроком у 
вимірюванні спочатку впливу на вартість активів, а в подальшому на 
означені показники. 

Отже, для аналізу структури резервів слід розподілити резерви 
на три групи: резерви, які відображають негативний вплив ризиків на 
баланс банку (резерви очікуваних або зазнаних збитків та резерви 
уцінки), резерви, які відображають сукупний негативний вплив ризиків 
(резерви очікуваних або зазнаних збитків, резерви уцінки та загальні 
резерви), а також всі резерви банку, які відображають як негативний, 
так і позитивний вплив ризиків на вартість активів (резерви очікуваних 
або зазнаних збитків, резерви уцінки, загальні резерви та резерви 
дооцінки). Застосуємо запропоновану класифікацію для аналізу 
структури резервів ПАТ «КРЕДОБАНК», що і представлено у табл. 1.  

Найбільшу частку в структурі резервів складають резерви 
очікуваних або зазнаних збитків (88,7 % і 93.15 % у 2014 та 2015 роках 
відповідно). З них, найбільше резервів створюється під кредити 
клієнтів. Частки інших складових резервів очікуваних або зазнаних 
збитків знизились у 2015 році попри ріст абсолютних значень 
резервів. В загальному із усіх резервів зафіксованих в обліку 88.80 % у 
2014 та 93.15 % знижували вартість активів, приводячи валову вартість 
до балансової. У 2014 році банком було визнано уцінку активів на 
несуттєвому у рівні, але це збільшило суму негативного впливу 
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резервів очікуваних або зазнаних збитків на 0,11 %. Сума загальних 
резервів не змінилася у досліджуваному діапазоні, але через ріст інших 
складових їхня частка скоротилася. В заданому періоді частка резервів, 
що відображають можливий негативний вплив ризиків становить 
88.80 % та 93.15 % у 2014 та 2015 роках відповідно. Попри суттєвий 
негативний вплив ризиків, банком зафіксовано зростання ринкової 
вартості активів. Частка резервів дооцінки скоротилася із 3.82 % до 
1.43 %, які відображають позитивний результат впливу ризиків на 
баланс банку. Зміни в структурі резервів в першу чергу пов'язані із 
суттєвим збільшенням резервів під кредити клієнтам. 
 

Таблиця 1 
Структура резервів ПАТ «КРЕДОБАНК» 

 

Види резервів 
2014 2015 

млн. грн. % млн. грн. % 

1. Резерви очікуваних або зазнаних 
збитків, в т.ч.: 

483,0 88,70 690,2 93,15 

2. Резерви під кредити клієнтів 445,7 81,84 649,3 87,63 

3. Резерви під цінні папери  22,8 4,18 23,3 3,14 

4. Резерви під інші активи 14,5 2,67 17,6 2,38 

5. Резерви уцінки 0,6 0,11 0,0 0,00 

6. Резерви, які зменшують 
вартість активів (1+5) 

483,6 88,80 690,2 93,15 

7. Загальні резерви  40,2 7,38 40,2 5,42 

8. Резерви, що відображають 
негативний вплив ризиків (6+7) 

523,7 96,18 730,4 98,57 

9. Резерви дооцінки 20,8 3,82 10,6 1,43 

10. Резерви всього (8+9) 544,5 100,0 740,9 100,00 

Побудовано автором використовуючи звітність банку: [8]. 
 

Аналіз структури резервів без відповідної структури активів не 
був би повним. Групування статей активів здійснимо за аналогією: 
активи, балансова вартість яких зменшується на суму резервів 
очікуваних та зазнаних збитків за трьома групами та резервів уцінки; 
активи, які до оцінюються; всі активи банку, як сума від якої 
обчислюється частка інших активів банку і одночасно сума активів, 
вартість яких зарезервована на випадок непередбачуваних обставин. 
Проміжне групування не здійснюємо через включення цінних паперів 
з портфелю на продаж до декількох груп активів, що йшлося вище. 

У звітності банків дані про активи вказуються в чистому вигляді 
в балансі банку. Наприклад, кредити вказуються за вирахуванням 
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обсягів сформованих резервів. Мається на увазі те, що резерви 
доцільніше розглядати у порівнянні із повною вартістю активів ніж 
чистою вартістю. Це робиться для приведення бази розрахунку 
резервів до єдиного виду. Якщо для резервів очікуваних або зазнаних 
збитків та уцінки, чиста вартість не містить резервів і відповідно для 
розрахунку базу для порівняння слід спочатку збільшити на суму 
сформованих резервів. Для дооцінюваних активів, такі маніпуляції 
недоцільні. Приведення обсягів активів до єдиного виміру, так наче 
вони не зменшувались на суми резервів, дозволяє не лише в 
структурному аналізі, а й в інших напрямах аналізу резервів банку.  

Відповідна структура активів за період 2014-2015 років наведена 
в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
Структура активів ПАТ «КРЕДОБАНК» 

 

Види активів 
2014 2015 

млн. грн. % млн. грн. % 

1. Активи, які оцінюються на 
предмет зміни корисності, в т.ч.: 

5585,8 88,73 8538,2 95,27 

2. Кредити клієнтів 3338,7 53,03 4789,0 53,43 

3. Цінні папери  1691,4 26,87 1858,1 20,73 

4. Інші активи 555,7 8,83 1891 21,1 

5. Активи, які уцінювались 473,2 7,52 0,0 0,00 

6. Активи всього  6295,5 100,0 8962,5 100,0 

7. Активи, які дооцінювались 809,3 12,85 1301,7 14,52 

Побудовано автором використовуючи звітність банку: [8]. 
 

В таблиці активи наведені в тому порядку, в якому наведені 
резерви через необхідність відображення активів у відповідності до 
резервів, у вартості яких відображені ризики, під які створюються 
резерви. 

Обсяги активів, під які формуються очікувані або зазнані збитки, 
становлять левову частину активів банку, з них трохи більше 53% 
вкладено в кредити юридичним та фізичним особам. Частка цінних 
паперів скоротилась із 26,87% до 20,73%, хоча їхня абсолютна вартість 
і зросла. Це пов‘язано із суттєвим збільшенням залишків грошових 
коштів, які включені у групу інших активів, частка яких зросла із 8.31% 
до 21,1% за досліджуваний період. Оскільки уцінки на кінець 2015 
року не було, то сума відповідних активів становить нуль. А от сума 
активів, що дооцінювались збільшилась як в абсолютних значеннях, 
так і у відносних. 
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Головною метою включення структури активів є її порівняння із 
структурою резервів. Як бачимо, різниці є і доволі суттєві. Частка 
резервів, які створюються під кредити банків, є набагато вищою ніж 
частка відповідних активів в структурі активів, що свідчить про значно 
більшу частку резервування саме кредитів, ніж інших категорій активів. 
Цінні папери банку хоча і складають більше 20% балансу, проте 
відволікання коштів на формування резервів тут набагато нижче (в 
середньому 3,66 %). Співвідношення часток інших активів та 
відповідних їм резервів є ще нижчим, оскільки в цю категорію активів 
включені найбільш якісні активи банку, але такі які резервуються.  

Вплив ризиків зміни ринкової вартості активів майже не 
вплинув на баланс банку, що видно із структури резервів, разом з тим, 
частка активів, які переоцінювались становить майже 1/5 всіх активів 
банку.  

Як вже було визначено зміни в структурі резервів в першу чергу 
стосувалися зростання резервів під кредити в абсолютному значенні в 
1,46 (649,3/445,7) разів, тоді як кредити клієнтам зросли в 1,43 
(4789,0/3338,7) разів. Невелика, але різниця в темпах росту свідчить 
про погіршення якості кредитного портфеля банків. Маючи при 
аналізі структури резервів, структуру активів, аналітик має змогу 
побачити, що зміни в резервах під кредити пов‘язані із ростом 
кредитування, а не суто зменшенням корисності активів.  

Для того щоб зрозуміти чи були описані тенденції змін єдиними 
для резервів та активів застосуємо показники статистичного аналізу 
структури: лінійний та квадратичний показник структурних зрушень. 
Перший коефіцієнт обчислюється за формулою 1:  

, (1) 

де  – лінійний коефіцієнт структурних зрушень; 

; - частка і-го елемента структури в j-період; 

 - число структурних складових [5, с. 104]. 
Значення цього коефіцієнта характеризує загальну сумарну 

зміну усіх структурних елементів без врахування напрямів зміни 
(збільшення чи зменшення). Розрахунок коефіцієнту наведено в 
таблиці 3. Отримані дані по лінійним змінам свідчать, що структура 
резервів залишалася набагато стабільнішою ніж структура активів. 
Оскільки зміни в суттєві зміни структурі резервів спостерігалися лише 
в одній групі, то усереднений показник лінійних зрушень є нижчим 
(1,9 п.п.) ніж аналогічний показник в активах (5,6 п.п.), де суттєві зміни 
спостерігалися в трьох із п‘яти груп включених до розрахунку.  
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Таблиця 3 
Зміни в структурі резервів та відповідних активів 

ПАТ «КРЕДОБАНК» 
 

Види резервів 

Резерви Активи 

|∆d|, 
п.п. 

|∆d|2, 
п.п. 

|∆d|, 
п.п. 

|∆d|2, 
п.п. 

Резерви очікуваних або зазнаних 
збитків, в т.ч.: 

    

Резерви під кредити клієнтів 5,79 33,5 0,4 0,16 

Резерви під цінні папери 1,04 1,08 6,14 37,70 

Резерви під інші активи 0,29 0,08 12,3 150,55 

Резерви уцінки 0,11 0,01 7,52 56,55 

Загальні резерви 1,96 3,84 х х 

Резерви дооцінки 2,39 5,71 1,67 2,79 

Лінійний (квадратичний) 
коефіцієнт структурних зрушень 

1,9 2,72 5,6 7,04 

 

Якщо структура не є однорідною, застосовують показник 
квадратичних структурних зрушень: формула 2.  

, (2) 

де   квадратичний коефіцієнт структурних зрушень; 

; – частка і-го елемента структури в j-період; 

 – число структурних складових [5, с. 104]. 
Цей показник краще реагує на суттєві зміни в структурі, яких 

через властивості попередньої формули (середнє значення) у лінійних 
зрушеннях не помітно. Відповідно розраховані коефіцієнти є вищими 
у порівнянні із аналогічними лінійними структурними зрушеннями. 
Проте порівняння структур резервів та активів, знову показує більші 
структурні зміни в активах банку. Різниця між квадратичним 
коефіцієнтом та лінійний, як по резервам (2,72 п.п. та 1,9 п.п. 
відповідно), так і по активам (7,04 п.п. та 5,6 п.п. відповідно), не дуже 
відрізняються, що свідчить про відносну однорідність змін у структурі 
окремо резервів та активів. 

Висновки. Запропонована структура резервів дозволяє 
підсумувати визнаний та можливий негативний вплив ризиків, а також 
позитивні результати впливу ризиків на вартість активів. Аналіз 
резервів банку не може бути повним у відриві від об‘єктів обліку, 
вартість яких регулюють відповідні резерви. Відповідно, пропонується 
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паралельно із аналізом структури резервів здійснювати аналіз активів 
банку, звичайно згрупованих відповідно до структури резервів.  

Отримані таким чином відомості дозволяють виявити тенденції 
в зміни структури, причини (без кількісного розрахунку) таких змін. 
Результати емпіричного дослідження дозволяють побачити 
взаємозв‘язок резервів із активами банку. На основі запропонованої 
структури, можливо в подальшому визначити показники загального 
резервного навантаження та резервозабезпеченості, які є одними з 
багатьох показників впливу резервів на адекватність капіталу, та рівень 
прибутковості банку, що становить перспективи подальших 
досліджень. 
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Анотація. 
Сіухіна К.М. Структурний аналіз резервів банку. 
Стаття присвячена аналізу резервів, які відображаються в бухгалтерському 

обліку банків. Структурний аналіз резервів є одним із початкових етапів аналізу. 
Отримані результати цього етапу в подальшому використовуються для оцінки 
залежності резервів i показників прибутковості, ліквідності та адекватність капіталу. З 
метою вивчення такої залежності розглянуті особливості групування резервів і 
виокремлено три групи: резерви, які відображають негативний вплив ризиків на баланс 
банку, резерви, які відображають сукупний негативний вплив ризиків, а також всі резерви 
банку, які відображають як негативний, так і позитивний вплив ризиків на вартість 
активів. Уточнено порядок використання даних фінансової звітності з метою 
можливості аналізу отриманих показників. При побудові методики аналізу резервів 
враховано особливість резервів як об’єктів обліку, які є частиною балансової вартості 
активу. Задля аналізу змін та виявлення тенденцій в структурі резервів використані 
показники статистичного аналізу. 

Ключові слова: аналіз резервів банку, структурний аналіз, показник 
структурних зрушень, загальні резерви, резерви переоцінки, резерви очікуваних або 
зазнаних збитків, банківські ризики. 
 

Аннотация. 
Сиухина К.М. Структурный анализ резервов банка. 
Статья посвящена анализу резервов, отражающихся в бухгалтерском учете 

банков. Структурный анализ резервов является одним из начальных этапов анализа. 
Полученные результаты этого этапа в дальнейшем используются для оценки 
зависимости резервов и показателей доходности, ликвидности и адекватности капитала. 
С целью изучения такой зависимости рассмотрены особенности группировки резервов и 
выделены три группы: резервы, которые отражают негативное влияние рисков на баланс 
банка, резервы, которые отражают совокупное негативное влияние рисков, а также все 
резервы банка, отражающие как отрицательный, так и положительный ефект рисков 
на стоимость активов. Уточнен порядок использования данных финансовой отчетности 
с целью возможности анализа полученных показателей. При построении методики 
анализа резервов учтена особенность резервов как объектов учета, которые являются 
частью балансовой стоимости актива. Для анализа изменений и выявления тенденций в 
структуре резервов использованы показатели статистического анализа. 

Ключевые слова: анализ резервов банка, структурный анализ, показатель 
структурных сдвигов, общие резервы, резервы переоценки, резервы ожидаемых или 
понесенных убытков, банковские риски. 
 

Abstract. 
Siukhina K.M. The structural analysis of bank reserves. 
The article analyzes the reserves recorded in the banks. Structural analysis of reserves is 

one of the initial stages of the analysis. The results of this stage are subsequently used to estimate 
the correlation between reserves and profitability, liquidity and capital adequacy. For the purpose 
of studying of such correlation the features of reserves are reviewed and the three groups are formed: 
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reserves reflecting the negative impact of risks on the balance, reserves reflecting the cumulative 
negative risks’ influence, and all reserves of the bank, reflecting both negative and positive impact 
of risks on price assets. The procedures of using data from financial statements are specified for the 
purpose of analysis of derived indicators. When building analysis techniques of reserves the 
economical features of reserves as accounting objects that are part of  asset’s carrying amount are 
taken into account. In order to analyze changes and identify trends in the structure of reserves the 
indicators of statistical analysis are used. 

Keywords: analysis of bank reserves, structural analysis, the indicators of structural 
changes, general reserves, revaluation reserves, loan loss reserves, the bank risks. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ 
РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

СЛОБОДЯНИК А.М., К.Е.Н., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Впродовж 
останніх років чинник кризи відігравав найважливішу роль на 
підприємствах переважної більшості галузей національної економіки. 
Подолання кризового стану підприємства потребує у кожному 
конкретному випадку адекватного, унікального та комплексного 
застосування антикризового управління, яке б мало за мету мінімізацію 
ризику втрати контролю над ситуацією та розвитку її за стихійним, 
деструктивним сценарієм. Елементи економічної кризи на 
мікроекономічному рівні залишаються виключно важливим чинником 
для машинобудівних підприємств, що проявляється, насамперед, у 
масовій збитковості та низькій рентабельності виробництва, цінових 
та структурних диспропорціях, недостатньому рівні 
конкурентоспроможності, незадовільній структурі балансу на рівні 
підприємств галузі, дефіциті обігових коштів, неплатоспроможності, 
незбалансованості відтворювальних процесів тощо. Зазначені факти 
актуалізують питання організації протидії кризовим явищам у рамках 
створення дієвих механізмів антикризового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності, 
специфіки, завдань та інструментарію антикризового управління стали 
предметом наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених, 
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таких як Е. Альтман, І. Ансофф, С. Бєляєва, П. Грінер, Р. Таффлер, 
Р. Хіт, І. Бланк, О. Градов, Е. Уткін, Р. Попов, О. Кузьмін, О. Мороз, 
А. Чернявський, І. Фаріон, С. Бурий, Л. Лігоненко, В. Гриньова, 
В. Астахов, А. Грязнова та ін. Таким чином, створено необхідний 
фундамент для продовження досліджень у напрямку більш повного 
визначення можливостей та перспектив застосування системи 
антикризового управління, а також практичних підходів до її 
вдосконалення. 

Водночас, недостатньо вивчені особливості вибору цілей та 
стратегії підприємства, відповідно до рівня його кризового стану, а 
також підходи до формування механізму забезпечення ефективності 
антикризових програм, з точки зору розгляду підприємства, як 
мікроінституту. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
теоретичних положень та практичних розробок у сфері 
антикризового управління підприємством з урахуванням фінансових 
аспектів задля створення ефективних рішень та шляхів його 
удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна економіка 
України, якій притаманні мінливість бізнес-середовища, висока 
залежність від впливу політичних чинників, посилення рівня 
конкурентної боротьби, ставить вітчизняні підприємства перед 
необхідністю оволодіння антикризовими методами та новими 
підходами до управління. Суб'єкти господарювання сьогодні віддають 
перевагу стратегії мінімізації витрат, орієнтації на власні можливості, 
уникненню втрат та втрачених можливостей, стабілізації проблемних 
ситуацій. Підприємства використовують стратегічні підходи, які 
переважно базуються на досвіді та інтуїції менеджерів, що не завжди є 
достатнім і обґрунтованим. Діяльність в умовах несприятливого 
ринкового середовища призводить до банкрутства окремих суб'єктів 
господарювання або їхньої тимчасової неплатоспроможності.  

Сучасний менеджмент має значний теоретико-методологічний 
апарат антикризового управління підприємствами, який дозволяє 
діагностувати ознаки та ймовірність кризових явищ на підприємствах, 
стабілізувати критичне становище, розробити та реалізувати програми 
подолання кризи, забезпечити стійке зростання. Управлінню 
підприємством на різних стадіях кризи приділяється велика увага в 
багатьох працях учених, зокрема [1-8], де пропонуються нові 
механізми, моделі, стратегії антикризового управління. Автори 
зазначених досліджень обґрунтовують свої точки зору на сутність та 
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зміст антикризових менеджменту та маркетингу. Разом з тим ще є 
достатня кількість невирішених проблем, які не дозволяють повною 
мірою використовувати наявний потенціал антикризового управління. 

У роботі [8, с. 48] Террі Бейкон звертає увагу на необхідність 
розвитку неформальних відносин у трудовому колективі та важливість 
усвідомлення керівником власних проблем у стилі керівництва та 
компетентності і пропонує практичні підходи до регулювання 
корпоративних відносин, розвитку персоналу. Сідні Фінкельштейн 
присвятила книгу [9, с.93] вивченню помилок менеджерів, які 
призвели до краху їхнього бізнесу. Автор дослідження підкреслює, що 
корпоративні катастрофи не можна пояснювати обмеженістю та 
некомпетентністю топ-менеджерів, неефективним управлінням, 
нездатністю реалізувати задум, недостатньою мотивацією та недоліком 
лідерських якостей. 

До основних причин виникнення кризи автор дослідження 
[10, с. 23] відносить неправильне сприйняття дійсності керівництвом 
та реалізацію помилкового бачення, створення ілюзії досконалості 
компанії, ігнорування надходження інформації про зміни зовнішнього 
середовища та сім звичок керівників: вважати себе і компанію 
всемогутніми та незалежними від обставин; повністю ототожнювати 
себе з компанією, втрачаючи здатність відрізняти особисті інтереси від 
корпоративних; не сумніватися в тому, що знаєш відповіді на всі 
питання; без вагань звільнятися від всіх, хто не проявляє 100% згоди з 
позицією керівника; бути невтомним пропагандистом та 
іміджмейкером своєї компанії; недооцінювати міру серйозності 
перешкод; уперто дотримуватися застарілих підходів, що колись 
забезпечили успіх. Тобто на першому місці серед причин виникнення 
кризових ситуацій є вплив людського чинника. 

На другому місці більшість дослідників відзначають 
недосконалість фінансової політики і як результат відсутність коштів 
для рефінансування заборгованості або покриття збитків. Оскільки всі 
причини взаємозв'язані, то часто дуже складно виділити серед них 
основну. Так, наприклад, детальне вивчення історій збанкрутілих 
німецьких фірм Mãrklin, Rosenthalі Schiesser через кредитну кризу 
дозволяє стверджувати, що їхні фатальні проблеми полягали у сфері 
маркетингу.  

Компанія Kodak (з 1881 р.), всесвітньовідомий американський 
виробник фототехніки і фотоплівки, у 2012 р. оголосила про 
банкрутство через фінансову неплатоспроможність. Проте експерти та 
фахівці у сфері маркетингу вважають причинами банкрутства 
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невміння своєчасно запропонувати ринку продукти, яких він 
потребував. Цінова, товарна та комунікативна політика за багатьма 
товарними позиціями не відповідали одна одній. Активно конкуруючи 
з іншими компаніями, Kodak втрачала можливості роботи у вузьких 
нішах ринку. Наприклад, у 2007 р. компанія продала невеликий, але 
високоприбутковий підрозділ з виробництва рентгенівського 
устаткування і відповідних фотоматеріалів. Компанія не вміла 
співпрацювати з іншими фірмами, відкидаючи перспективні 
пропозиції реалізації спільних проектів. Нездатність адаптуватися до 
сучасних реалій бізнесу у сфері продажу фотоустаткування і витратних 
матеріалів називають головною проблемою Kodak. Недооцінка 
конкурентів, віра у невразливість компанії, відсутність гнучкості в 
управлінні, ігнорування інформації про зміни потреб споживачів та 
умов діяльності призвели до кризового стану піонера своєї галузі. 

Подальший розгляд історій існування відомих компаній 
підтвердить, що фінансова криза в конкретній організації в більшості 
випадків є результатом стратегічних помилок, «ігнорування» слабких 
місць та існуючих можливостей, недоліків у кадровій і маркетинговій 
політиках та інноваційної інертності. 

Дослідження ситуації, що склалася на вітчизняних 
підприємствах, дозволили визначити такі особливості. На практиці 
близько 63 % українських компаній скоротили витрати на маркетинг і 
збут, а деякі фірми позбулися маркетингових підрозділів (дані 
Ernst&Young та Європейської бізнес-асоціації) [11], у результаті чого 
виникли проблеми із прогнозуванням та задоволенням попиту, 
прогнозуванням і попередженням розвитку кризових ситуацій і, як 
наслідок, подальшим зростанням збитків підприємств.  

54 % українських компаній в умовах економічного спаду 
скоротили штат і 39% – знизили заробітні плати [12], що негативно 
вплинуло на мотивацію персоналу та їхню зацікавленість у стабілізації 
стану підприємства. До поширених антикризових заходів також 
належать невиправдане зниження ціни та мінімізація витрат на 
просування, які негативно впливають на імідж виробника та 
торговельної марки і призводять до втрати постійних споживачів 
більш високими темпами, ніж залучення нових. 

У роботі [13, с. 3] звертається увага на основні причини «невдач» 
промислових підприємств в Україні – це консервативні методи 
господарювання і погляди, як «спадщина Радянського Союзу», та 
фінансово-економічні й соціальні проблеми (неефективна цінова 
політика держави, зростання податків, низька платоспроможність 
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споживачів продукції як наслідок неефективної соціальної політики). 
До вищезазначених причин необхідно додати високу вартість 
позикових коштів, повинні були допомагати вирішувати проблеми, а 
не створювати нові. На окрему увагу заслуговують «політичні ігри» 
останніх років, які, переслідуючи особисті інтереси відомих політиків, 
включали зміну власника підприємств без урахування національних 
інтересів (рейдерські захоплення) і призводили до погіршення 
фінансово-економічного стану підприємства. У монографії [1, с. 513] 
зазначено, що стратегії диверсифікації є актуальними в післякризовий 
період, а під час кризи слід звернути увагу на маркетингові комунікації, 
цінові стратегії та креативні засоби. Ефективність стратегії 
диверсифікації в докризовий період демонструє історія існування 
корейської компанії Doosan, дана стратегія неодноразово допомагала 
їй уникнути кризи. Від роздрібної торгівлі готовим одягом 
(універсальний магазин з 1896 р.) компанія перейшла до випуску 
міцних алкогольних напоїв, пива, безалкогольних напоїв та іншої 
харчової продукції. Потім Doosan відкривала в Кореї ресторани 
швидкого обслуговування KFC і Burger King, видавала корейські версії 
журналів «Reader's Digest», «GQ» і «Vogue», друкувала словники і 
шкільні підручники. Зростання конкуренції на цих ринках, інтенсивна 
зміна потреб покупців та їхніх вимог до продукції обумовили 
переорієнтацію компанії на виробництво атомних реакторів, теплових 
енергоблоків, опріснювальних установок, турбін і генераторів, литва і 
штампування. Сьогодні компанія Doosan – всесвітньовідомий 
постачальник будівельного устаткування та компактної будівельної 
техніки. 

Своєчасна реалізація стратегій диверсифікації – вертикальної, 
горизонтальної, конгломеративної є адаптацією можливостей компанії 
до нових умов ринку. Історія компанії Nokia (з 1865 р.) також доводить 
актуальність та важливість інноваційної політики, стратегій 
диверсифікації зокрема у протистоянні конкурентам та кризовим 
явищам на ринку. Початок діяльності компанії Nokia пов'язаний із 
целюлозно-паперовою промисловістю і випуском картону, офісного 
та туалетного паперу.  

З 1920 р., після об'єднання з Finnish Rubber Works і Finnish 
Cable Works, Nokia лідирувала в лісовій промисловості, виробництві 
гуми, кабелів і електронної техніки. Саме диверсифікація допомагала 
Nokia Group протистояти кризовим явищам в економіці у різні роки. 
При занепаді певного сектору економіки компанія виживала завдяки 
діяльності підприємств інших галузей. Перехід 1960 по 1996 рік є 
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періодом активної інноваційної діяльності Nokia, результатом якої 
стали розроблення й випуск цифрових комутаторів і мобільних 
телефонів та завоювання ринку телекомунікацій. Сьогодні компанія 
Nokia одна з лідерів мобільного зв'язку і телекомунікацій, що 
пропонує послуги безпровідного зв'язку третього покоління, постачає 
устаткування для мобільних, фіксованих, широкосмугових та ІР-
мереж, планує випуск нетбуків.  

Висновки. Залежно від причини виникнення кризи кожним 
підприємством розробляються і реалізуються методи її подолання в 
межах відповідної антикризової політики, яка враховує сферу та 
специфіку діяльності, форму власності, розмір організації, наявні 

ресурси й можливості, реальне становище та рівень загрози.  
Антикризова маркетингова політика повинна включати такі 

напрями: цінове регулювання, залучення нових споживачів та 
активізацію політики утримання існуючих, оптимізацію витрат на збут 

та просування продукції, укладення стратегічних союзів, визначення 
оптимального обсягу виробництва, коригування асортиментної 
політики, перегляд методів і витрат на маркетингові дослідження, 

маркетинговий аудит.  
Маркетингова товарна політика повинна розглядатися та 

розроблятися у взаємозв'язку і взаємообумовленості з інноваційною та 
інвестиційною політиками підприємства. 

Нестабільна політична та фінансово-економічна ситуація в 
державі впливає на зниження інноваційно-інвестиційної активності 
суб'єктів господарювання, що, у свою чергу, не дозволяє своєчасно 
запропонувати ринку конкурентоспроможну продукцію як за ціною, 

так і за якістю. Застарілі технології, зношене обладнання створюють 
лише умови для виживання, а не для розвитку. 
Неконкурентоспроможна продукція не дозволяє утримувати позиції на 

ринку і, як наслідок виробничо-технологічної кризи виникає 
фінансова криза. 
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Анотація. 

Слободяник А.М. Зарубіжний досвід практичної реалізації 

антикризових інструментів управління підприємством. 

У статті висвітлено зарубіжний досвід практичної реалізації антикризових 

інструментів управління підприємством, досліджено теоретичні положення та розробки у 

сфері антикризового управління підприємством з урахуванням фінансових аспектів задля 

створення ефективних рішень та шляхів його удосконалення для практичного 

застосування на вітчизняних підприємствах. Маркетингову товарну політику 

запропоновано розглядати та розробляти у взаємозв'язку і взаємообумовленості з 

інноваційною та інвестиційною політиками підприємства. 

Ключові слова: управління підприємством, антикризове управління, 

інноваційна діяльність,інвестиційна діяльність, маркетингова політика.  

 

Аннотация. 

Слободяник А.Н. Зарубежный опыт практической реализации 

антикризисных инструментов управления предприятием. 

В статье освещен зарубежный опыт практической реализации антикризисных 

инструментов управления предприятием, исследованы теоретические положения и 

разработки в области антикризисного управления предприятием с учетом финансовых 

аспектов для создания эффективных решений и путей его совершенствования для 

практического применения на отечественных предприятиях. Маркетинговую товарную 

политику предложено рассматривать и разрабатывать во взаимосвязи и 

взаимообусловленности с инновационной и инвестиционной политики предприятия. 

Ключевые слова: управление предприятием, антикризисное управление, 

инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, маркетинговая политика. 

 

Abstract. 

Slobodyanik A.M. Foreign experience of the practical 

implementation of crisis management tools enterprise. 

The article considers foreign experience of the practical implementation of anti-crisis 

management tools of the enterprise studied the theoretical concepts and developments in the field of 

crisis management with regard to financial aspects to create effective solutions and ways of its 

improvement for practical application at the domestic enterprises. Marketing commodity policy is 

invited to consider and to develop in interrelationship and interdependence with the innovative and 

investment policy of the company. 

Key words: enterprise management, crisis management, innovative activity, investment 

activity, marketing policy. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

ЧОБІТОК В.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Діяльність 

підприємств на будь-якому етапі свого функціонування пов‘язана з 

виникненням ризикових ситуацій, особливо високий ступінь настання 

ризиків в період нестабільних економічних відносин. 

Але підприємницька діяльність - це постійне реагування на 

внутрішні та зовнішні ризики і керівництву підприємства, відповідно, 

необхідно розробляти такі управлінські рішення, які б не ставили під 

загрозу власний капітал. Керівництву підприємства треба намагатися 

передбачити наслідки і не наражати на небезпеку «щось велике заради 

малого». 

Керівництву та персоналу необхідно на стратегічному та 

тактичному рівнях розробляти та впроваджувати заходи щодо захисту 

від погроз, які можуть зашкодити діяльності підприємства. Метою 

кожного підприємства є отримання прибутку і зміцнення його 

конкурентних позицій на внутрішніх та зовнішніх ринках. Тому для 

досягнення ефективних результатів необхідно розробляти систему 

забезпечення економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій 

вітчизняній та зарубіжній літературі питанням щодо підтримки 

достатнього рівня економічної безпеки підприємства багато уваги 

приділяють такі  науковці, як: І. Бланк [1], Ю. Дуднєва [2], 

Г. Жосян [5], К. Коваленко [3], Г. Козаченко [4], Л. Корчевська [5], 

О. Ляшенко [4], В. Пономарьов [4], В. Пономаренко [6], 

В. Прохорова [7] Л. Шемаєва [8], А. Штангрет [9] та ін. 

Але в більшості праць недостатньо приділяється увага 

особливостям і напрямам формування системи оцінки економічної 

безпеки на промислових підприємствах та потребує подальших 

наукових досліджень.  
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка 
методичного підходу до формування теоретичних аспектів 
забезпечення економічної безпеки на промислових підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап 
розвитку економіки характеризується наявністю значної кількості 
чинників, які негативно впливають на функціонування промислових 
підприємств, основними з них є: недосконалість податкового та 
регуляторного законодавства, корупція, інфляційні процеси, падіння 
рівня виробництва, зростання безробіття тощо.  

В сучасних мінливих умовах керівництво промислових 
підприємств не завжди чітко уявляє, які саме дії можуть загрожувати 
для захисту їх підприємств. Проте, керівництву необхідно постійно 
продукувати ефективні управлінські рішення з метою зниження рівня 
економічних ризиків. 

Виникнення економічного ризику тягне за собою розробку 
ефективних заходів щодо забезпечення економічної безпеки 
промислового підприємства для уникнення додаткових втрат фінансів, 
майна, кадрів, інформації та ін. 

Захист інтересів промислового підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз, мінімізація впливу можливих негативних тенденцій 
є основою його безпеки. 

Забезпеченням економічної безпеки на промисловому 
підприємстві можуть займатися: 

– співробітники власної служби економічної та іншої безпеки; 
– сторонні фахівці, які надають консалтингові послуги в даній 

області (в цьому випадку необхідно визначити, що загрожує 
економічній безпеці підприємства). 

Основні форми прояву реальних загроз економічної безпеки 
промислового підприємства наведено на рис. 1. 

Забезпечення економічної безпеки промислового підприємства 
можливе лише за умови виявлення та нівелювання дії загроз, 
незалежно від середовища їх виникнення. Різноманіття загроз 
діяльності промислового підприємства зумовлює необхідність їх 
узагальнення, що дасть змогу швидкої ідентифікації, моніторингу та 
оцінки ступеня їх впливу, а також визначення системи заходів щодо 
нейтралізації. 

Небезпека може проявлятися у різних формах: у вигляді намірів 
і задумів, планів підготовки та реалізації певних фізичних, 
психологічних, економічних, правових заходів, спрямованих на 
нанесення шкоди чи ліквідації промислового підприємства. 
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Основні форми прояву реальних загроз економічної безпеки

 промислового підприємства 

скорочення  виробництва

забезпечення економічного зростання 

об'єктивно неможливо без розвитку 

наукомістких та ресурсозберігаючих 

технологій, освоєння нових форм організації 

виробництва і методів управління

посилення структурних 

диспропорцій між 

окремими видами 

господарської діяльності 

і процесами

багато високотехнологічні промислові 

підприємства перейшли на випуск товарів 

народного споживання, виявилися 

незатребуваними та опинилися на межі 

банкрутства

зниження рівня паливно-

сировинної незалежності

важливо мати альтернативні джерела 

матеріальних ресурсів, включаючи і внутрішні

скорочення науково-

технічного потенціалу

зменшенні кількості науково-дослідних 

підрозділів підприємств, чисельності 

інженерно-технічних працівників, зниженні 

технічного рівня наукових досліджень

ослаблення керованості 

на всіх рівнях

невирішеність багатьох проблем промислових 

підприємств,  неефективність діяльності 

працівників апарату управління,  проблеми 

платежів, затримки з виплатами заробітної 

плати та ін. 

плинність кадрів

відтік  працівників, як правило, високої 

кваліфікації з підприємств призвело до 

негативних тенденцій відбулося відставання 

від світового рівня 

 криміналізація

великі масштаби діяльності кримінальних 

структур, проникнення їх у систему управління 

підприємствами

 
 

Рис. 1. Основні форми прояву реальних загроз економічної 
безпеки промислового підприємства 

 
Економічна безпека промислового підприємства має складну 

структуру, яка визначається динамічністю його фінансових відносин 
як в середині самого підприємства, так і суб‘єктами зовнішнього 
середовища. Тому пріоритетним та актуальним є вирішення проблеми 
формування функціональної структури економічної безпеки 
промислового підприємства. З метою досягнення найвищого рівня 
економічної безпеки промислове підприємство повинно проводити 
роботу із забезпечення максимальної безпеки основних складових 
своєї роботи. [5]. 
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Система забезпечення економічної безпеки на промислових 
підприємствах включає в себе ряд заходів і завдань: 

– заходи щодо попередньої бізнес-розвідці (збір інформації про 
потенційних партнерів, контрагентів, конкурентів); 

– юридичний захист (супровід угод); 
– перевірку персоналу (при  прийомі на роботу, періодичні 

перевірки вже працюючих на підприємстві); 

– заходи щодо запобігання шахрайських дій; 
– заходи щодо захисту конфіденційної і комерційної інформації. 

Для забезпечення економічної безпеки промислових 
підприємств повинні виявлятися причини, чинники виникнення 

економічних загроз, здійснюватися їх моніторинг і прогнозуватися їх 
вплив [3]. 

У сучасних умовах сутність всебічного, об'єктивного 
моніторингу відіграє велику роль у діяльності промислового 

підприємства тому, що вплив нестійкого середовища вимагає 
постійної уваги. Якщо рівень якості моніторингу недостатньо висока, 
то динаміка негативних економічних тенденцій, їх виникнення і 

розвиток можуть вийти з-під контролю і стати некерованими та 
незворотними. 

На основі моніторингу і прогнозування промислове 
підприємство повинно розробляти і застосовувати в управлінні 

механізм впливу на зовнішні і внутрішні чинники з метою зміцнення 
економічної безпеки. 

Діяльність із забезпечення економічної безпеки промислового 

підприємства включає в себе наступні напрямки: 
– обґрунтування рівня прийнятного ризику при прийнятті 

управлінських рішень (прогноз оцінки можливих втрат ресурсів при 
настанні несприятливих обставин і відхиленні від стратегії і розробку 

заходів, спрямованих на їх запобігання і забезпечення економічної 
безпеки промислового підприємства); 

– розробка стратегії і тактики ведення виробничо-господарської 
діяльності, що дозволяють мінімізувати господарський ризик і 

забезпечити економічну безпеку; 
– захист матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів; 
– захист персоналу (передбачає охорону персоналу від злочинних 

посягань, забезпечення нормальних для ефективної роботи 
персоналу, стимулювання персоналу в пошуку ефективних 
рішень і т.п.). 
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Висновки. Отже, потрібно ще раз підкреслити, що система 
економічної безпеки промислового підприємства є однією із найбільш 
важливих складових його функціонування. Забезпечення економічної 
безпеки промислового підприємства можливе лише за умови 
виявлення та нівелювання дії загроз, незалежно від середовища їх 
виникнення. Різноманіття загроз діяльності промислового 
підприємства зумовлює необхідність їх узагальнення, що дасть змогу 
швидкої ідентифікації, моніторингу та оцінки ступеня їх впливу, а 
також визначення системи заходів щодо нейтралізації. 

В статті розглянуто основні форми прояву реальних загроз 
економічної безпеки промислового підприємства та заходи і завдання 
щодо їх забезпечення. 
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Анотація. 
Чобіток В.І. Теоретичні аспекти забезпечення економічної 

безпеки на промислових підприємствах. 
В статті розглянуто теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на 

промислових підприємствах. Визначено, що економічна безпека відіграє важливу роль в 
ефективному функціонування промислового підприємства. Розглянуто основні форми 
прояву реальних загроз економічної безпеки промислового підприємства. Визначено 
завдання та заходи щодо розробки системи забезпечення економічної безпеки на 
промислових підприємствах. Розглянуто напрямки, що формують  діяльність із 
забезпечення економічної безпеки промислового підприємства які включають в себе - 
захист персоналу, розробку стратегії і тактики ведення виробничо-господарської 
діяльності, обґрунтування рівня прийнятного ризику при прийнятті управлінських рішень 
та захист матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів. 

Ключові слова: економічна безпека, промислове підприємство, стратегія, 
управлінські рішення, загрози. 
 

Аннотация. 
Чобиток В.И. Теоретические аспекты обеспечения 

экономической безопасности на промышленных предприятиях. 
В статье рассмотрены теоретические аспекты обеспечения экономической 

безопасности на промышленных предприятиях. Определено, что экономическая 
безопасность играет важную роль в эффективном функционировании промышленного 
предприятия. Рассмотрены основные формы проявления реальных угроз экономической 
безопасности промышленного предприятия. Определены задачи и мероприятия по 
разработке системы обеспечения экономической безопасности на промышленных 
предприятиях. Рассмотрены направления, формирующие деятельность по обеспечению 
экономической безопасности промышленного предприятия включающие в себя - защиту 
персонала, разработку стратегии и тактики ведения производственно-хозяйственной 
деятельности, обоснование уровня приемлемого риска при принятии управленческих 
решений и защиту материальных, финансовых и информационных ресурсов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, промышленное предприятие, 
стратегия, управленческие решения, угрозы.  
 

Abstract. 
Chobitok V. Theoretical aspects of providing of economic security on 

industrial enterprises. 
In the article the theoretical aspects of providing of economic security are considered on 

industrial enterprises. It is certain that economic security plays an important role the effective 
functioning of industrial enterprise. The basic forms of display of the real threats of economic 
security of industrial enterprise are considered. Tasks and events are certain on development of the 
system of providing of economic security on industrial enterprises. Directions are considered, 
forming activity on providing of economic security of industrial enterprise pluggings in itself – 
defence of personnel, development of strategy and tactics of conduct of industrial and economic 
activity, ground of level of acceptable risk at the acceptance of administrative decisions and defence 
of material, financial and informative resources. 

Key words: economic security, industrial enterprise, strategy, administrative decisions, 
threats. 
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ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 
 

ШИБАЄВА Н.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аграрна сфера, 

базовою складовою якої є сільське господарство, формує 
продовольчу, у визначених межах економічну, екологічну та 
енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов‘язаних 
галузей економіки та створення соціально-економічних умов 

сільського розвитку. Державне регулювання аграрної сфери має 
сприяти забезпеченню еквівалентності обміну продукції і ресурсів, що 
в свою чергу, досягається єдністю споживчої, алокативної, виробничої 
умов на товарному ринку та алокативної умови мікро- та макрорівня 

рівня на ресурсних ринках [1]. Досягти цих цілей з найменшими 
витратами дозволяє використання ефективного організаційно-
економічного механізму регуляторної політики під яким розуміється 

здатність держави розробляти й впроваджувати офіційні документи, 
які сприяють розвитку аграрного сектора в умовах сучасної змішаної 
економіки ринкового типу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми 

розвитку теорії та практики державного регулювання аграрного 
сектора завжди були в центрі уваги фахівців. Окремим питанням та 
системним дослідженням процесів державного регулювання 
присвячені праці О. Бородіної, А. Гуторова [3], А. Бабенко, 

К. Бондаревської, А. Діброви, В. Єщенка, Ю. Лупенка [9], І. Малого, 
Т. Олійник, В. Онегіної [1], Т. Осташко [4], П. Саблука, О. Скидана, 
О. Шпикуляка та інших. Але незавершеність створення організаційно-

економічних умов для ефективного, соціально спрямованого розвитку 
аграрного сектору, необхідність адаптації сільськогосподарських 
товаровиробників до глобалізованого економічного середовища з 
урахуванням комплексу дії економічних, соціальних політичних 

факторів, обумовлюють проведення подальших досліджень, 
спрямованих на удосконалення процесу ДРЕ та регуляторної політики 
як важливої складової ДРЕ. 



 368 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у визначенні 

переваг та недоліків основних інструментів регуляторної політики, що 

застосовувались на кожному з етапів реформування аграрної сфери 

України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Періодизація 

етапів регуляторної політики визначається міждисциплінарністю 

даного явища як об‘єкта наукових досліджень. З позицій 

юриспруденції класифікаційними ознаками для періодизації 

регуляторної політики в Україні є особливості нормативно-правового 

забезпечення формування та впровадження регуляторних процедур, 

відповідно, фахівці у галузі права виділяють 8 етапів проведення 

регуляторної політики [2]. Вважаємо, що такі ознаки повинні 

враховуватися й у процесі виокремлення та аналізу етапів проведення 

регуляторної політики в аграрній сфері.  
Економічний підхід до періодизації регуляторної політики в 

аграрній сфері повинен враховувати ті  зміни, що відбулися  як в 

інституційній (із відповідним законодавчим і нормативно-правовим 

забезпеченням), так і економічній площині (зміна структурних та 

функціональних умов та показників). Вітчизняні дослідники виділяють 

такі етапи аграрних трансформацій в Україні: перший – 1991–1999 рр.; 

другий – 2000-2003 рр., третій етап, який розпочато у 2004 р. [3]. 

Т. Осташко пропонує виділяти два етапи, відповідно перший – 1990-

1999 рр. та другий, який розпочато у 2000 р. [4]. Погоджуючись із 

запропонованою періодизацією, але враховуючі ті зміни, що 

відбулися у регуляторному середовищі агарної сфери останнім часом, 

вважаємо доцільним виокремити третій етап, який було розпочато 

підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом та  який триває по теперішній час [5]. 

Визначення переваг та недоліків застосовуваних інструментів 

регуляторної політики передбачає здійснення аналізу означених етапів 

регуляторної політики. На першому етапі в умовах переходу до 

змішаної економіки ринкового типу і розбудови суспільно-

політичного устрою країни, попередні механізми функціонування 

сільського господарства та його організаційна структура зазнали змін, 

правову основу яких створили Постанова ВР УРСР «Про земельну 

реформу», Земельний кодекс, Закон України «Про форми власності на 

землю» [6], спрямовані на реформування земельних відносин. У 

1996 р. Конституція України закріпила приватну, державну i 
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комунальну форми власності на землю. Згідно Закону України «Про 

фермерське господарство» громадяни України отримали право 

створення фермерського господарства, Законом України «Про 

колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 р. було 

визначено правові, економічні, соціальні умови діяльності 

колективного сільськогосподарського підприємства, 26.12.1992 р. 

Кабінет Міністрів прийняв Декрет «Про приватизацію земельних 

ділянок». Водночас приватизація землі в аграрному секторі 

стримувалася обмеженістю та недосконалістю законодавчої бази. у 

2001 р. Земельний кодекс запровадив мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. З ухваленням нового 

Земельного кодексу України у 2001 р. мораторій не був знятий і з того 

часу його дія постійно продовжується [6].  

Утвердження на селі приватної власності та приватного 

господарювання були необхідними, але не достатніми  умовами 

функціонування та розвитку аграрної сфери, важливими виявилися 

також регулюючі заходи з боку держави у сфері ціноутворення, 

оподаткування, кредитування, інвестування, митно-тарифного 

регулювання, страхування. В умовах гіперінфляції 1992–1993 рр. 

відбулося поглиблення цінового диспаритету, фактично за рахунок 

різниці у динаміці цін на сільськогосподарську продукцію і продукцію 

інших галузей відбувалося приховане субсидування промисловості і 

послуг торгових й фінансових посередників.  

Система державних закупівель основних видів 

сільськогосподарської продукції зберегла інструменти директивно 

планової системи: до 1997 р. закупівлі здійснювалися за рахунок 

безвідсоткових бюджетних позичок. Державна підтримка за рахунок 

коштів Державного бюджету та інших джерел хоча й здійснювалася з 

початку 90-х рр., але низький рівень бюджетних надходжень не 

дозволяв надавати пряму підтримку у значних обсягах. Тим не менш, 

дані інструменти запроваджувалися й на першому етапі, так у 1991 р. 

був створений Український державний фонд підтримки селянських 

(фермерських) господарств і кооперативів з виробництва 

сільськогосподарської продукції при Міністерстві сільського 

господарства УРСР. За період 1998-2000  рр. Фонду за рахунок коштів 

державного бюджету надано 58,7 % від запланованих коштів, 

передбачених Законами про Державний бюджет України, але й ці 

кошти витрачалися неефективно. 
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Таблиця 1 
Державна підтримка Укрдержфондом селянських 

(фермерських) господарств у 1999-2001 рр. 
 

Показники 

1999 р. 2000 р. 2001 р. 

тис 
грн 

число 
фермер-

ських 
госп. 

тис 
грн 

число 
фермер-

ських 
госп. 

тис 
грн 

число 
фермер-

ських 
госп. 

Держ. підтримка всього 
(план) 

2317,8 
(3000) 

368 
1374,9 
(2244) 

215 
3811,2 
(3044) 

414 

У т.ч. за рахунок 
бюджетних коштів 

1484,6 216 785,7 101 2010,3 257 

за рахунок поворотних 
коштів 

833,2 152 589,2 114 1800,9 157 

Всього фермерських 
господарств 

 35485  35888  38428 

Питома вага ферм. госп., 
що отримали кошти 

 1,0  0,6  1,1 

Джерело: [7]. 
 

Дані табл. 1 свідчать, що допомога надавалася обмеженій кількості 
фермерських господарств, питома вага яких у загальній кількості 
фермерських господарств становила близько 1 %. Видатки на державну 
підтримку фермерських господарств у 1998-2000 рр. здійснювалися не 
в повному обсязі. Отже використані інструменти та механізми їх 
запровадження не сприяли створенню стабільних фінансових умов 
для становлення і розвитку конкурентоздатного приватного аграрного 
сектора в Україні [7]. 

Аналіз використання таких інструментів регулювання як 
податкові ставки та пільгові кредити свідчить, що у 1991-1998 рр. 
сільськогосподарські підприємства оподатковувалися за правилами 
загальної податкової системи, а частка засобів виробництва, 
придбаних за рахунок кредитних ресурсів, не перевищувала 1,5%. 

Перший етап характеризувався падінням виробництва 
сільськогосподарської продукції на 50% від рівня 1990 р., зміною 
структури посівних площ, руйнацією матеріально-технічної бази, 
збитковістю більшості сільськогосподарських підприємств, зниженням 
рівня життя на селі більш швидкими темпами у порівнянні з містом. За 
відсутності стратегії розвитку аграрної сфери, рішення щодо 
економічних трансформацій приймалися виходячи з урахуванням 
короткотермінових політичних міркувань та із значним часовим лагом 
порівняно з іншими секторами економіки. 
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У 2000 р другий етап аграрних трансформацій започаткував 
Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора економіки». В цілому були прийняті 
близько 15 основних офіційних документів, які створили регуляторне 
середовище для проведення державних заходів та діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників в Україні: Закони України 
«Про державну підтримку сільського господарства України», «Про 
основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.», 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», Державна цільова програма розвитку українського села на 
період до 2015 р. [6] та ін. Узагальнення положень даних офіційних 
документів свідчить, що регуляторна політика на другому етапі 
здійснювалася за такими напрямами: визначення умов регулювання 
цін найважливіших видів сільгосппродукції, визначення умов надання 
субсидій та дотацій, кредитної підтримки; податкове регулювання у 
вигляді фіксованого сільськогосподарського податку, а також 
спеціального механізму сплати податку на додану вартість; визначення 
умов надання спеціалізованої підтримки за окремими напрямами та 
програмами (розвиток фермерства, кооперації, рослинництва, 
тваринництва, підвищення родючості ґрунтів, впровадження 
стандартів ЄС щодо дотримання безпеки продуктів); регулювання 
земельних відносин шляхом трансформації земельних паїв у приватні 
земельні ділянки із конкретно визначеними фізичними межами, що 
сприяло створенню нових виробничих формувань із «дуальною» 
структурою, тобто такою у якій існують два типи (сектори) виробників 
сільськогосподарської продукції – корпоративний 
(сільськогосподарські підприємства) та індивідуальний (фермерські 
господарства і господарства населення). Але протягом другого етапу 
мораторій на продаж сільськогосподарських земель було продовжено, 
що унеможливлювало створення прозорого ринку земель 
сільськогосподарського призначення.  

У 2000 р. було подолано негативну тенденцію зниження обсягів 
виробництва валової продукції сільського господарства, у 2013 р. 
обсяги виробництва валової продукції сільського господарства з 
розрахунку на 100 га сільгоспугідь перевищили цей показник 1990 р. 
Одночасно відбулося підвищення ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції в  сільгосппідприємствах, якщо за 
1996-1999 рр. сільськогосподарські підприємства України мали 2279 
млн грн середньорічних збитків при від‘ємному рівні рентабельності ( 
-22,2 %), то в наступні періоди прибутки зростали, і за 2014 р. 
підприємства одержали 33283,7 млн грн прибутку при рівні 
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рентабельності 25,8 % [8]. Становлення нових організаційно-правових 
форм господарювання сприяло підвищенню рівня продуктивності 
праці, індекс якої із 2005 р. перевищив відповідний показник 1990 р. 
Зростання прибутковості діяльності сільськогосподарських 
підприємств сприяло підвищенню середньомісячної заробітної плати 
у сільському господарстві, але вона поступається середній заробітній 
платі по Україні. У 1995-2015 рр. відбулося збільшення виробництва 
зернових та зернобобових культур, але погіршився стан 
тваринницької галузі. Структура виробництва  сільськогосподарської 
продукції за категоріями господарств з змістилася у бік господарств 
населення. 

Основними інструментами другого етапу фактично стали 
пільгове оподаткування, державні програми у тому числі компенсації 
частини відсотків, сплачених комерційним банкам за надані кредити. 
Запровадження спеціальних податкових режимів відіграло позитивну 
роль у розвитку вітчизняного виробництва до переваг таких режимів 
вітчизняні фахівці відносять низький, рівень оподаткування, простоту 
адміністрування податків, мінімізацію суб‘єктивних факторів при 
організації податкового процесу [9]. В свою чергу, недоліками 
вважають втрачається гнучкість системи оподаткування. Тобто 
скорочуються можливості регулювати окремі процеси у 
сільськогосподарській сфері й стимулювати інвестиції. При 
запровадженні спеціальних податкових режимів у сільському 
господарстві передбачалося, що їх дія буде тривати до 1 січня 2004 р., 
але фактично розроблений податковий інструментарій проіснував до 
2015 р. За цей час зі складу ФСП було вилучено лише соціальні внески 
(із відповідним зниженням ставок), з 2012 р. був уточнений порядок 
виплати дотацій переробними підприємствами, який з 1 січня 2015 р. 
припинив свою дію. З 1 січня 2015 р. фіксований 
сільськогосподарський податок було відмінено, замість нього 
запроваджено єдиний податок для платників четвертої групи. 
Відбулося формальне включення фіксованого сільгоспподатку до 
складу єдиного податку, правила оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників майже не змінилися. 

Фінансування сільського господарства за бюджетними та 
державними програмами на початку другого етапу мало тенденцію до 
збільшення, за п'ять років обсяги підтримки зросли більше ніж у 4 
рази і склали у 2008 р. 16 % від обсягу виробництва валової 
сільськогосподарської продукції (табл. 2). Після 2008 р. обсяги 
фінансування державних та бюджетних програм, які і кількість самих 
програм були скорочені. 



 373 

Таблиця 2 
Обсяги підтримки сільського господарства з державного 

бюджету у 2004-2008 рр., млн. грн. 
 

Видатки державного бюджету 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Видатки державного бюджету, спрямовані на 
підтримку сільського господарства 

1051,5 2774,0 3045,0 4992,0 9724,0 

Спеціальні режими оподаткування ПДВ 2962,3 3779,9 4124,3 5714,0 7099,3 

Загальна сума підтримки 4013,8 6553,9 7169,3 10706,0 16823,3 

у т.ч. з розрахунку на 1 га посівних площ, грн. 150,0 251,6 276,5 410,8 625,4 

Обсяг валового виробництва 
сільськогосподарської продукції 

91804,0 92586,0 94895,0 88769,0 104323,0 

Питома вага підтримки в обсязі виробництва 
сільгосппродукції, % 

4,4 7,1 7,6 12,1 16,0 

Джерело: [10]. 
 

Ефективність програмування, як напряму реалізації державної 
регуляторної політики, знижують особливості процедури його  
формування та реалізації, які мали місце в Україні. Факторами, що 
знижували ефективність бюджетних та державних програм були 
наступні: визначення обсягів видатків на конкретні програми за 
відсутності обґрунтованих розрахунків їх потреби, недосконалість 
механізмів отримання і розподілу бюджетних коштів та порушення 
бюджетної дисципліни при їх використанні, щорічна зміна порядків 
та механізмів виділення коштів з державного бюджету, несвоєчасне їх 
затвердження та внесення до них неодноразових змін протягом року. 
Зовнішньоекономічний напрям регуляторної політики  
характеризувався селективним протекціонізмом та необхідністю 
виконання вимог СОТ, членства у якій Україна набула у 2008 р. 
Незважаючи на наявність ухвалених на законодавчому рівні стратегій 
розвитку аграрної сфери, фактичні заходи регуляторної політики не 
мали довгострокової стратегічної орієнтації. 

Третій етап було розпочато у 2014  р. підписанням Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС [5], прийняттям Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про деякі питання дерегуляції господарської 
діяльності», Закону №191-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)», 12.02. 2015. [6], Законами, що запровадили зміни у 
податковому законодавстві (Закон № 909-VIII від 24.12.2015; Закон 
№ 1791-VIII від 20.12.2016) Про схвалення Концепції Державної 
цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року [6]. В умовах поглиблення соціально-економічної кризи 
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заходи держави спрямовувались на дерегулювання і лібералізацію 
аграрної сфери та змінах у структурі системи інструментів її 
регулювання. Якщо до 2015 р структурі важелів впливу держави на 
аграрну сферу переважали такі інструменти як надання податкових 
пільг через ФСП на ПДВ (табл.3), при подальшому скороченні 
кількості та обсягів фінансування державних та бюджетних програм 
(кількість яких скоротилося з 32 в 2014  р. до 19 в 2015  р.), то змінами 
до Податкового кодексу України із 2017 р. такі пільги скасовані, тоді як 
Законом «Про Державний бюджет України на 2017 р.» збільшено 
обсяг коштів, розпорядником яких є Мінагрополітики, удвічі 
порівняно із 2014 р. до 8 млрд. грн. [11]. 
 

Таблиця 3 
Структура державної підтримки сільськогосподарських 

підприємств у 2008-2014 рр. 
Показники 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 

Державна підтримка всього, 
млрд. грн. 

5,7 3,3 4,6 4,3 6,9 7,5 9,1 

Непряма підтримка через 
механізм ПДВ,% 

39,7 64,2 71,5 83,1 89,5 94,8 97,8 

Джерело: [8]. 
 

Формально це узгоджується із зобов‘язаннями, які взяла на себе 
Україна як член СОТ, та із позитивним досвідом проведення САП ЄС 
(підтримка ринків та прямі виплати на розвиток сільських територій). 
Але при цьому необхідно враховувати вітчизняні реалії: існуючий 
рівень підтримки ринкових цін (за оцінками ОЕСР у 2015 р. показник 
MPS становив -22,3%), особливості законодавства,, процедурні 
суперечності, що виникають при затвердженні та реалізації державних 
і бюджетних програм та залишаються неврегульованими протягом 
всіх етапів реалізації регуляторної політики. Так законодавчо не 
визначені строки для прийняття Урядом рішень щодо затвердження 
переліків бюджетних програм, здійснення заходів за якими потребує 
нормативно-правового визначення механізму використання 
бюджетних коштів, і у 2017 р. Постанову, якою затверджено порядок 
розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників у 2017 р., було 
прийнято на початку лютого (аналогічна Постанова у 2016 р. була 
прийнята також у лютому), що не відповідає статті 20 Бюджетного 
кодексу України. Недотримання  принципу стабільності, згідно з яким 
зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися 
пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в 
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якому будуть діяти нові правила (статті 4 Податкового кодексу 
України), існуюча практика ухвалення законопроектів знижують їх 
якість, дискредитують законодавчі ініціативи держави та деформують 
економічні очікування суб‘єктів аграрної сфери та ускладнюють 
формування стратегій розвитку підприємств.  

Висновки. Аналіз визначених етапів проведення регуляторної 
політики в аграрній сфері України свідчить, що незавершеність 
реформ, низька ефективність застосовуваних інструментів 
регуляторної політики набувають усталеного характеру, внаслідок 
неврахування тих особливостей, у контексті яких відбувається їх 
використання: відсутність фактичної стратегії перетворень, 
переважання оперативних цілей над довгостроковими, недотримання 
вимог чинного законодавства.  Ситуація, що склалася в аграрній сфері, 
зумовлює  необхідність покращення регуляторного середовища 
шляхом запровадження прозорих, зрозумілих правил взаємодії, 
розрахованих на тривалу перспективу. 
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Анотація. 
Шибаєва Н.В. Етапи проведення регуляторної політики в 

аграрній сфері України. 
В статті уточнено періодизацію етапів перетворень, що відбуваються в аграрній 

сфері України з позицій економічного підходу та відповідні зміни напрямів  регуляторної 
політики. Визначено основні інструменти регуляторної політики, які обумовили 
трансформаційні зміни та вплинули на діяльність суб’єктів аграрної сфери на кожному з 
етапів. Проаналізовано переваги та недоліки визначених інструментів та з’ясовано 
загальні закономірності їх використання, що полягають у  нестабільності в обсязі та 
непередбачуваних змінах у часі, збереженні адміністративних процедур їх застосування, 
недостатній акцентованості регуляторної політики стосовно певних груп виробників 
аграрної сфери. 

Ключові слова: аграрна сфера, регуляторна політика, інструменти 
регуляторної політики. 
 

Аннотация. 
Шибаева Н.В. Этапы проведения регуляторной политики в 

аграрной сфере Украины. 
В статье уточнены периодизация этапов преобразований, происходящих в 

аграрной сфере Украины с позиций экономического подхода и соответствующие изменения 
направлений регуляторной политики. Определены основные инструменты регуляторной 
политики, обусловившие трансформационные изменения и оказавшие влияние на 
деятельность субъектов аграрной сферы на каждом из этапов. Проанализированы 
преимущества и недостатки регуляторных инструментов и выявлены общие 
закономерности их использования, заключающиеся в нестабильности объема и 
непредсказуемых изменениях во времени, сохранении административных процедур их 
применения, недостаточно акцентированной регуляторной политики в отношении 
определенных групп производителей аграрной сферы. 

Ключевые слова: аграрная сфера, регуляторная политика, инструменты 
регуляторной политики. 
 

Abstract. 
Shibaeva N.V. The stages of realization of regulator politics are in the 

agrarian sphere of Ukraine. 
The article specifies different stages of transformation taking place 

in Ukrainian agriculture sector from a position of economic approach and appropriate changes of 
regulatory policy. The main instruments of regulatory policies were determined that led 
transformational change and impact on activities of the agricultural sector at every stage. We 
analyzed advantages and disadvantages of defined tools and found common patterns of use that 
consist of volatility in the volume and unpredictable changes over time, maintaining their 
application of administrative procedures, lack of regulatory policy attention towards certain groups 
of agricultural producers. 

Key words: agriculture sector, regulatory policy, instruments of regulatory policies. 
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