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РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ – НАПРЯМ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

 
АМБРОСОВ В.Я. , ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,  

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НААН УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Визначаються напрями впровадження ресурсозберігаючих технологій як фактори 
підвищення ефективності виробництва. 

Directions of introduction of technologies which keep resources as factors of increase of 
efficiency of production are determined. 

 
Постановка проблеми. Особливостями функціонування 

сільського господарства є те, що в якості об’єкта впливу машинних 
технологій виступають біологічні об’єкти (ґрунти, рослини, тварини). 
Структура теплоенергетичних ресурсів для аграрної сфери зараз 
включає як традиційні джерела енергії (нафта, газ, електроенергія), так 
і нові енергобіологічної маси, вторинних ресурсів. Зараз 
енергомісткість продукції, її економія виступає як фактор 
конкурентоспроможності виробництва і реалізації продукції. 
Проблема енергозбереження у сільському господарстві потребує 
вирішення реального впровадження енергомістких технологій, зміни 
машинних технологій, спрямованих на зниження енергетичних затрат. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
скорочення  енерговитрат у сільському господарстві при виробництві 
продукції багато уваги приділено у роботах Мазоренка Д.І., Мазнєва 
Г.Є. [6], Лукінова І.І. [3], Ващенка В., Бондаренка О. [1], Грицишина 
Т.І. та інших [2,4,5]. Разом з тим питання щодо економії 
енергоресурсів, як основи підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності сучасного виробництва потребує 
подальшого вивчення і визначення організаційно-економічних 
чинників її вирішення стосовно умов виробництва. 

Мета статті – визначити напрями ресурсозбереження як основи 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Виклад результатів дослідження. При переході до ринку і 
реформуванні аграрного сектора економіки країни відбулися глибокі 
зміни у відносинах власності, формах господарювання, характері  
міжгалузевих зв'язків.  Разом з тим за ці роки сільськогосподарське 
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виробництво не змогло розвиватися на розширеній основі, зміцнювати свій 
виробничий потенціал, позитивно впливати на соціальну 
інфраструктуру села. Для свого розвитку галузь недоодержала десятки 
мільярдів гривень унаслідок хронічного диспаритету цін, скорочення 
бюджетної підтримки, допущених прорахунках у фінансово-кредитному 
і податковому механізмах, ослаблення керування з боку владних 
структур усіх рівнів. 

Сучасний фінансовий стан сільського господарства стримує, а 
точніше не дозволяє здійснювати повноцінне формування фондів 
розвитку і споживання. Для процесу відтворення характерні насамперед 
раціональна динаміка основних фондів, граничні норми їх зносу, вибуття 
і введення. Невід'ємна частина цього процесу пов'язана з підвищенням 
родючості земель, ростом професійного і кваліфікаційного рівня 
працюючих. Забезпечити позитивну динаміку цих складових процесу 
відтворення можна, якщо економічною основою стануть реальні 
інвестиції. Чисельними вітчизняними і закордонними дослідженнями, 
практичним досвідом установлена їх вирішальна роль у зростанні 
валового внутрішнього продукту і національного доходу. У свою чергу 
це забезпечує послідовне нагромадження капіталу і використання його 
як інвестицій для розвитку виробництва. Як показує аналіз, у результаті 
звуженого характеру відтворення обсяг «недовкладених» інвестицій 
щорічно зростає, збільшується розрив ("ножиці") між виробничим 
потенціалом, що знижується, і капітальними вкладеннями, що 
направляються в галузь. 

Сформована система фінансування не забезпечує відтворення 
основних засобів – основи розширеного відтворення. Наявність 
основних засобів сільськогосподарського призначення в 
агроформуваннях зменшилася з 121,3 млрд. грн. у 1996 році до 94,0 
млрд. грн. у 2008 році. До 1991 року мало місце щорічне введення 
основних засобів на рівні 7%, що більш ніж удвічі перевищувало їхнє вибуття. 
Інвестиції в основний капітал сільського господарства зменшилися до 
7,1%. 

Результативність і ефективність ринкових реформ на селі була 
низькою, а виробництво продукції сільського господарства не досягло 
рівня досягнутого наприкінці 80-х років минулого століття. Тому, як 
відмічає академік І.І. Лукінов, ресурсно-технологічне оновлення 
виробництва в національному АПК у нерозривному зв’язку з 
подальшим удосконаленням відносин власності на землю та майно і 
раціональним покращанням системи управління слід розглядати з 
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одного боку, як фундаментальну передумову переведення його на 
принципи сталого, високоефективного та енергобезпечного  
розвитку, а з другого, - як гарантію продовольчої безпеки держави [3]. 
Ресурсно-технологічне оновлення велике значення має для 
сільськогосподарського виробництва, яке на тлі ринкових 
трансформацій зазнало найбільшого технічного занепаду. Зараз воно 
функціонує, як правило, на відсталій, примітивній техніці, 
низькопродуктивних технологіях, що робить вітчизняну 
агропромислову продукцію загалом низької конкурентоспроможності. 
В зв'язку з цим цілеспрямоване формування аграрного ресурсного 
потенціалу потребує вирішення проблеми створення й випуску нових 
типів машин і технологічного обладнання, їх комплексів, спроможних 
забезпечити істотні зміни матеріало- та енергоємності 
сільськогосподарської продукції. 

Подальший успішний розвиток агропромислового виробництва 
у вирішальній мірі залежить від рівня його забезпеченості технічними 
засобами та певним їх складом. Вони належать до найбільш активної 
частини ресурсного потенціалу, яка істотно впливає на 
конкурентоспроможність виробництва аграрної продукції, на його 
ефективність. Це все пов’язано з раціональним використанням інших 
ресурсів – пального, електроенергії, власного виробництва та інше. 
Тобто виникає протиріччя: з одного боку потрібні ресурси, а з іншого, 
господарство обмежене в їх придбанні на довготривалий період. Тому 
стале підвищення ефективності використання певного виробничого 
потенціалу та ресурсів має досить важливе значення для виходу галузі 
із довготривалої економічної кризи. Це слід розглядати як умову 
підвищення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 
поліпшення його фінансового стану, підвищення доходів 
товаровиробників. Теперішній стан матеріально-технічної бази 
аграрного сектора економіки вимагає прийняття конструктивних 
організаційно-економічних та техніко-технологічних заходів, 
спрямованих на раціональне використання матеріальних ресурсів в 
галузі, рішуче підвищення продуктивності праці. Разом з тим у 
більшості господарств матеріально-технічна база на протязі тривалого 
часу не може повною мірою забезпечити потрібні темпи виробництва 
на основі інтенсифікації та підвищення ефективності виробництва, які 
потребують впровадження ресурсозберігаючих технологій і 
технологічних комплексів машин. 
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В зарубіжних країнах, де є високий рівень ефективності 
виробництва, цим питанням приділяється першочергове значення. За 
останні 15 років енергоємність сільськогосподарського виробництва в 
Україні знижена на 15% [1]. В той же час енергоємність в США, 
Франції, Великобританії, Японії знизилась на 70-78% [2]. 
Енергетичний аналіз дає змогу одержати порівняльну оцінку 
сільськогосподарських технологій і комплексу машин з урахуванням 
витрат різних видів енергії на всіх етапах виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

Оцінка переваг ресурсозберігаючих технологій повинна 
включати показники техніко-експлуатаційні, енергетичні, економічні, 
екологічні. 

Впровадження ресурсозберігаючих технологій приведе до 
якісних змін в господарській діяльності підприємств, допоможе 
підвищенню їх економічної ефективності, знизить залежність від 
конкурентів. В той же час ресурсозберігаючі технології потребують 
науково-обґрунтованої системи заходів, що направлені на отримання 
максимальної кількості продукції при мінімальних затратах на кожний 
центнер. Така технологія базується на комплексному використанні 
останніх досліджень науки та техніки, що забезпечують всі умови для 
отримання продукції. В рослинництві це стосується вибору 
оптимальних попередників для даної культури, визначення прийомів 
підготовки ґрунту; використання найбільш перспективних сортів та 
високоякісного насіння; застосування необхідних доз добрив, 
гербіцидів; виконання всіх агротехнічних операцій за допомогою 
сучасної техніки на основі раціональних форм організації праці. 

Енергозберігаючі технології потребують чіткої послідовності та 
організації проведення агротехнологічних заходів з урахуванням 
особливостей вирощуваних культур, а також певного комплексу 
сільськогосподарських машин та засобів, прогресивної організації та 
оплати праці. Порушення принципів пропорційності, співставності, 
ритмічності, поточності та інших приводить до зниження 
результативності енергозберігаючих технологій. 

Як показує аналіз структури енерговитрат, в рослинництві 
найбільш енергоємною технологічною операцією, на яку приходиться 
до 50% паливно-енергетичних витрат, є обробка ґрунту. По окремих 
культурах питома вага палива складає: озима пшениця – 67,6%; озиме 
жито – 36,8%; яра пшениця – 35,3%; ячмінь – 43,2%; овес 49,7%; 
кукурудза на зерно – 44,6%; гречка – 56,6%; просо – 38,1%; горох – 
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42,3%; цукровий буряк – 29,6%; соняшник – 55,9%; кормовий буряк – 
21,6%; кукурудза на силос – 44,5 %; кукурудза на зелений корм – 
51,7%; віко-овес на сіно – 49,7%; капуста пізня – 36,5%; томати – 
22,9%. 

Зараз є технологічне рішення, що забезпечує економію 
пального та збереження родючості ґрунту. Такі прогресивні технології 
передбачають мінімальний і нульовий обробіток ґрунту: суміщення 
технологічних операцій, оптимізацію внесення органічних та 
мінеральних добрив, розробку гербіцидних технологій, застосування 
машин з меншим  питомим опором, а також відповідне формування 
агрегатів зі зниженням тиску на ґрунт тощо. 

Як показує аналіз, чітке визначення операцій або суміщення їх з 
іншими дозволяє при вирощуванні кукурудзи, наприклад, знизити 
витрати палива на 20-25%. Використання комбінованих агрегатів для 
мілкого обробку ґрунту дозволяє зменшити витрати пального і в 
цілому приведених витрат на 25-30%. 

З метою скорочення енергетичних витрат застосовується 
пласкорізна обробка ґрунту, мілке лемішне лущення, дискування. 
Ресурсозберігаюча обробка ґрунту не знижує врожайність зернових 
культур, забезпечує економію пального 1л на кожний 1см зменшення 
глибини обробки. При сівбі застосовуються комбіновані агрегати, які 
за один прохід виконують до восьми операцій: боронування, внесення 
добрив, культивацію, вирівнювання поля, посів, коткування посівів. 
Застосування комбінованих агрегатів дозволяє на кожному гектарі 
витрати палива скоротити до 8 л. 

У сучасних умовах спостерігається зменшення кількості техніки, 
погіршується її стан. Готовність тракторів, комбайнів і інших засобів 
до польових робіт залишається на рівні 0,59-0,77. Через технічні 
несправності та фізичне зношення щорічно не використовується 25-
35% тракторів, комбайнів, інших машин [5]. Тобто сільське 
господарство забезпечено машинами і механізмами на рівні 48-50%. 
Із-за поганої технічної готовності, як показує аналіз, зменшилась 
кількість відпрацьованих машино-днів, машино-змін, річний 
виробіток в еталонних гектарах. При цьому витрати пального на 
одиницю тракторних робіт зросли на 20-25%, собівартість одного 
еталонного гектара виросла в 1,8-2 рази. 

При використанні ресурсозберігаючих технологій при 
вирощуванні зернових слід передбачати застосування 
високоврожайних та перспективних сортів, поєднання відповідно до їх 
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потреб агротехнологічних і хімічних засобів боротьби з бур'янами, 
шкідниками, хворобами. Відповідно до сорту повинні 
використовуватися певні штами азотофіксуючих та 
фосфорофіксуючих бактерій. Комплексне вирішення цих питань 
підвищує врожайність зернових на 1,5-5ц/га сприяє зниженню 
енергетичних і трудових затрат. 

Довгий час одним з головних напрямків підвищення 
ефективності виробництва продукції рослинництва були інтенсивні 
технології. Особливістю інтенсивних технологій було те, що у будь-
якій галузі сільського господарства, як правило, вимагалося збільшення 
витрат на гектар або голову худоби. При цьому недоліком такого 
вирішення було те, що не у всіх господарствах рівнозначно високо 
окупалися додаткові вкладення виходом продукції при одночасному 
скороченні її собівартості . 

На відміну від інтенсивних технологій, які потребують значних 
ресурсів, ресурсозберігаючі технології повинні базуватися на 
мінімально необхідному використанню засобів хімізації при 
одночасному використанні в якості добрив побічної продукції, 
мікробіологічних препаратів, стимуляторів росту. Сучасні 
ресурсозберігаючі технології дозволяють в умовах Лісостепу України 
отримувати стабільну урожайність озимої пшениці на рівні 45-50ц/га, 
ярової пшениці 35-40ц/га, жита 40-45ц/га, тритікале 45-50ц/га, 
ячменю та вівса 35-40ц/га. При цьому досягаються високі показники 
якості зерна. За даними інституту землеробства УААН обсяг 
впровадження цих технологій в Україні може бути 2 млн. га з 
досягненням річного економічного ефекту 20 млн. грн. [6]. 

В останні роки в нових агроформуваннях значні площі землі 
відводяться під посів соняшника. Традиційно важливими для країни є 
посіви кукурудзи на зерно. Багаточисельні дослідження показують 
доцільність використання при вирощуванні цих культур 
енергозберігаючих, мінімальних і нульових технологій. Розрахунки і 
виробнича перевірка показали, що нульова і мінімальна технології в 
1,83 і 1,54 рази за своїми комплексними показниками ефективності 
перевищують інтенсивні технології і в 1,62 і в 1,33 рази – 
енергозберігаючі. 

В технологічному процесі важливе значення має використання 
гербіцидів. Застосування гербіцидів повинно визначатися для кожної 
конкретної ділянки. При цьому доцільно комбінувати використання 
гербіцидів і міжрядних обробок. В комплексі енергозберігаючих 
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технологій важливе місце займає спосіб внесення мінеральних добрив. 
Зменшення витрат ресурсів забезпечує локальне внесення добрив, 
наприклад, сівалками при сівбі та проведенні підтримання росту в 
період вегетації. Економія енергетичних ресурсів досягається за 
рахунок чіткої організації сівби. 

Як показує аналіз та досвід, зниження енергетичних затрат 
можна забезпечити не тільки за рахунок удосконалення технології, але 
із використанням сортів та гібридів більш стійких до погодних умов, 
хвороб, вирощування в скорочених сівозмінах, за нетрадиційними 
попередниками. Такі технологічні рішення повинні здійснюватися в 
тісному зв’язку з біологічними особливостями культур, біосфери як 
фактора. 

Зважаючи на те, що в агропромисловому виробництві 
безпосередньо використовуються природні та біологічні ресурси 
необхідне їх систематичне покращення. Оскільки від цього залежать 
не лише рівень продуктивності праці і сукупної ресурсовіддачі, але і 
конкурентноздатність сільськогосподарської продукції. Потрібно у 
зв’язку з цим в господарствах суттєвим чином змінити сам підхід до 
формування технологічної схеми вирощування культур, передбачати 
біологію рослин, регулюючі фактори, від яких залежить формування 
врожаю. Технологія повинна поєднати можливості техніки і 
біологічний потенціал відтворення рослин, їх генетичну основу. В 
рослинництві для забезпечення ресурсозберігаючих технологій 
потрібен комплексний підхід до обґрунтування всіх складових 
технологічного процесу. При цьому обов’язковим є вибір до 
конкретних умов кращого сорту, способів і терміну посіву, режиму 
підживлення рослин, використання прогресивних способів збирання.  

Відомо, що поняття технологічного процесу або технологія 
включає в себе послідовну сукупність конкретних робіт і операцій, 
спрямовану на отримання кінцевого продукту споживання. 
Технологічний процес в сільському господарстві має свої особливості, 
які пов’язані з біологічними процесами рослин і тварин, реалізуючих 
ці функції. У сільськогосподарських підприємствах технологічний 
процес планується на основі розробки технологічних карт по 
вирощуванню сільськогосподарських культур. Вони є документом 
технологічного і організаційно-економічного характеру. На основі 
технологічних карт розраховується потреба в техніці, матеріальних 
ресурсах, заробітній платі. По суті технологічна карта – це обличчя 
технологічного процесу, програма у відповідності з якою послідовно 
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виконуються усі види робіт у підготовчих етапах виробництва до 
одержання кінцевого продукту. Значення технологічних карт значно 
підвищується при освоєнні енергозберігаючих технологій, які 
потребують використання певної системи машин, агротехнологічних 
прийомів, що забезпечують не тільки рівень урожайності, але і значне 
скорочення матеріальних, трудових ресурсів на одиницю 
сільськогосподарської продукції. 

Ресурсозберігаючі технології в тваринництві повинні 
передбачати ефективний тип раціонів, забезпечувати максимальну 
продуктивність тварин. При цьому повинен досягатися найбільш 
високий рівень окупності використовуваних кормів. Основними 
елементами енергозберігаючих технологій в тваринництві є корми, 
порода та спосіб утримання тварин, які в комплексі забезпечують 
найвищу продуктивність та мінімальні затрати ресурсів на одиницю 
отриманої продукції. 

Відомо, що за останні роки обсяг виробництва тваринницької 
продукції, особливо м'яса в Україні значно зменшився. З метою 
вирішення проблеми виробництва яловичини була прийнята цільова 
програма "М'ясне скотарство", спрямована на розвиток 
спеціалізованого м'ясного скотарства в Україні до 2012 року. До цього 
року чисельність м'ясної худоби повинна становити 400 тис. голів, у 
тому числі 182 тис. корів. Товаровиробник зацікавлений в породах з 
високою продуктивністю, якісною продукцією, які забезпечують 
максимальний вихід продукції і прибутку на одиницю  енергетичних і 
грошових вкладень. 

Для визначення економічної ефективності вирощування на 
м’ясо вітчизняних м'ясних порід - українська м'ясна, волинська м'ясна, 
поліська м'ясна, були проведені  відповідні дослідження [4]. Як 
показали дослідження, худоба м'ясних порід характеризувалась 
високими показниками збільшення живої маси. Середньодобові 
прирости живої маси бугайців м'ясних порід за період вирощування 
становили 883-956 г. Це дало можливість одержати живу масу бугайців 
у 18-18,6 місячному віці залежно від породи - 524-544 кг. Вищу живу 
масу мали бугайці української м'ясної породи. Їх перевага перед 
іншими породами була в межах 3,7-5,8%, порівняно з симентальською 
породою різниця становила 8,7%. Бугайці м'ясних порід мали високі 
показники і якість туш. Забійний вихід був у межах 60-61,5%, а м'яса 
вищого сорту - 37,2-40,3%. Індекс м'ясності (вихід м’якоті на 1 кг 
кісток) у бугайців вітчизняних м'ясних порід характеризувався 
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високими показниками - 19,98-20,1%. Це значно вище показників 
порівняно з класичними англійськими породами, які у такому віці 
мали показник 17,9-18,12%. В умовах інтенсивного вирощування 
молодняку була забезпечена висока ефективність використання 
виробничих ресурсів. Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси 
бугайців залежно від породи знаходилися у межах 12,1-13,2 корм.од. з 
урахуванням корів і без корів - 6,46-6,79 корм.од.; собівартість 1ц живої 
маси бугайців залежно від породи становила 383-411грн. Низька 
собівартість пояснюється дешевими кормами - 17-18 грн. за 1ц корм 
.од. При цьому бугайців утримували безприв'язно  протягом усього 
періоду вирощування, в тому числі протягом 170 днів - на  підстилку 
без твердого покриття з легким навісом для відпочинку. 

Висновки. В сучасних умовах першочергове значення набуває 
впровадження ресурсозберігаючих технологій і технологічних 
комплексів машин. 

Енергозберігаючі технології потребують чіткої послідовності на 
проведення агротехнологічних заходів з урахуванням особливостей 
культур, а також певного комплексу сільськогосподарських машин та 
знарядь. Нульова і мінімальна технології в 1,8-1,5 рази перевищують 
ефективність інтенсивних технологій і в 1,6-1,3 рази 
енергозберігаючих. 

Для використання ресурсозберігаючих технологій повинні бути 
в кожному господарстві розроблені відповідні технологічні карти, 
спрямовані на значне скорочення матеріальних, трудових ресурсів на 
одиницю сільськогосподарської продукції. 

В тваринництві скорочення витрат пов’язується з системою 
утримання, годівлі, якістю тварин. Інтенсивне вирощування 
вітчизняних м’ясних порід худоби дозволяє витрати кормів на 1ц 
приросту довести до 6,5-6,8ц. корм. од., при собівартості 1ц 383-
411грн. Жива вага 1 гол. молодняку у віці 18-19міс. складає 524-544кг. 
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У статті розглядаються питання, пов'язані з управлінням компанією XXI століття. 

Questions, related to the management of XXI age a company, are examined in the article. 
 

Менеджери повинні подолати кордони і зробити в компанії 
більш тісну взаємодію з різними елементами простору за межами 
компанії і повинні будувати більш тісні відносини зі своїм оточенням. 
Успіх у двадцять першому столітті на  ринку підприємств буде 
вирішувати два основні параметри: швидкість і гнучкість, з якою 
компанія буде адаптуватися до змін і впровадженню інноваційного 
потенціалу. Все частіше компанія розглядається як динамічна система, 
яка повинна працювати на основі динамічних процесів і компонентів.  

Світ навколо нас повинен бути організованим і 
систематизованим, а всякий прояв безладу тягне за собою хаос і 
сум'яття. Двадцяте століття характеризувалося формуванням  
гармонійних організацій, побудованих на основі закону і порядку, а 
ХХI століття є перехід до так званої хаотичної організації, що 
базується на гнучких, короткострокових облігацій,орієнтованих систем 
і функціонування “тут і зараз”, використовуючи можливість 
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проявитися на ринку [2]. Нова концепція сучасної економіки, 
заснована на знаннях з використанням ноу–хау у всіх виробничих 
процесах і послугах. Світ організації, повинний бути заснований на 
глибоких, багатомірних змінах, в результаті яких, як видається, 
наступає реальність, яку складно проаналізувати і описати, 
спираючись на теоретичні концепції та інструменти, які  
використовувалися раніше. Існує особлива, характерна для багатьох, 
нова тенденція в економічному розвитку. Нова концепція 
підприємства знання пронизує всі аспекти вашого бізнесу. 
Зустрічається в мережі цифрових документів і пов'язаної  мережі знань 
працівників. 

Мережа використовується в новій інфраструктурі обміну та 
управління знаннями всередині та між підприємствами. 

Дозволяє створювати веб–посилання на людський інтелект, 
ноу–хау інновації та винахідливість. За словами Ф. Glasla організація 
повинна будувати тісніші відносини зі своїм оточенням і керівники 
двадцять першого століття повинні перевищувати межі компанії та 
встановити більш тісне співробітництво з різними зовнішніми 
елементами бізнес–простору[3].  Ця нова модель створена при 
взаємодії з різними змінами в економіці. Підприємства діють в 
глобальній економіці, де існує національний тісний зв'язок між 
організацією та політичною системою, і банківськими регулюючими 
органами. У просторі, сформованому компанія Investor 
Relations,клієнти які впливають на компанію[4]. Таким чином, 
управління відносинами між компанією та її клієнтами, 
постачальниками, конкурентами і зацікавленими сторонами повинні 
бути більш складними, але і простішими у використанні[5].  Зміни 
політичної системи, поява віртуальних транснаціональних зон  
впливу, зростання конкурентоспро–можності на ринку призвело до 
хвилі злиття великих компаній, з метою зміцнення співробітництва 
між існуючими конкурентами (співробітництво opetition), Якісно 
новим очікуванням споживачів, незрівнянно швидше, процес розвитку 
і застарілої продукції, швидкий розвиток сектора послуг, це лише деякі 
приклади еволюції відмічені реальністю вже сьогодні. Компанії, що 
борються за виживання, використовують всі доступні методи й 
інструменти: стратегічна переорієнтація Реінжиніринг, скорочення, 
Аутсорсинг, лобістську діяльність[6]. Швидкий розвиток 
інформаційних технологій та універсальний доступ до Інтернету 
сприяв появі віртуальних організацій. Формування нової економіки на 
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основі передових технологій, Інтернету і мережевих систем 
призводить до необхідності переосмислити нинішні концепції[7]. 
Розмивання кордонів призводить до відсутності чіткої організації 
простору в реальний простір: немає офісу,цеху виробництва. Вся 
організація – це команда людей, які працюють на дому або в суміжній 
галузі інформатики тільки облігації: комп'ютер, електронна пошта, 
обмін миттєвими повідомленнями (Skype, MSN), мобільна телефонія. 
[8] Організації двадцять першого століття ї являють собою поєднання 
самоорганізації та управління, і можуть служити в якості моделі 
організації і влади в цьому столітті. 

  Прикладом країни, спрямованої на створення сучасних 
організацій може бути Фінляндія, яка привертає ідеї з усього світу, 
перетворюючи їх на товар. Фінляндія формує природну думку 
інформації, яку розміщує в системі. Держава виділяє близько 40% 
коштів з країн ЄС для наукових досліджень, організацій та на 
підтримку наукових колективів. Фінляндії та фінської компанії стали в 
цьому відношенні, справжнім посередником між Сходом і Заходом, 
так як це сприяє міжнародному співробітництву операцій у 
"виробництві" знаннь. [9] 

Віртуальна організація. Концепція віртуальної організації (ВО) 
розуміється по–різному. Віртуальна організація являє собою зовсім 
новий тип організації, часто згадується, як організація  майбутнього. 
Така організація могла б виникнути в зв’язку з розвитком 
інформаційних технологій, в особливості функціонування глобальних 
інформаційних мереж і великих баз даних. Вона також є відповіддю на 
вимоги вільного ринку і необхідності адаптації  її до  
конкурентоспроможності. Віртуальна організація є одним з 
найважливіших елементів сучасної економіки. У літературі ми 
знаходимо, зокрема, такі визначення віртуальних організацій:  

– Тимчасова мережа незалежних компаній – постачальників, 
клієнтів, конкурентів, ще раніше – пов'язаних – інформаційними 
технологіями для обміну досвідом та витрат на отримання доступу до 
нових ринків. Організація в майбутньому нагадуватиме минуле, у 
відповідності з моделями Друкер бізнес, але його структура буде 
нагадувати симфонічний оркестр. [10]  

– Штучна Істота, що у зв'язку з максимальною користю для 
клієнта і на основі індивідуальної бази компетенції, здійснює 
інтеграцію третьою стороною процесу (ланцюг) створення продукції, 
що не вимагає додаткових зусиль з координації, і не руйнують її 
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значення wirtualność клієнта. [11]. 
Може розглядатися як Kisielnickimi J., З. Szyjewskim віртуальна 

організація є організацією, створеною на добровільній 
основі,учасники якої об’єдналися в різні типи відносин для досягнення 
спільної мети. Участь в організації не вимагає офіційної угоди по 
цивільному праву. Тривалість об'єднання визначається кожним 
учасником створення організації. Рішення про її ліквідацію або 
реконструкцію може приймати будь–хто з учасників, який перший 
приходить до висновку, що існування цих відносин є несприятливим 
для них, і це відбувається в першу чергу. ВО працює в цьому 
попередньо кіберпросторі. ВO постійно змінює свою форму, 
укладаючи альянси з іншими організаціями. Це дуже гнучка 
організація, яка, в залежності від ситуації змінює вид діяльності та 
інтереси. Віртуальна організація, як уже згадувалося, поки відносно 
організації в цілому, так і для її корисною. Корисно тому, що 
функціонування організації продовжується по той момент, поки 
учасники переконані, що це вигідніше, ніж  кожному з них 
функціонувати окремо. ВО може працювати скрізь, де ви очікуєте на 
користь. Приносить вигоду в широкому сенсі і є об'єктом такого роду 
організації. Говорячи про сертифікацію слід розуміти цей термін у 
подвійному сенсі: по–перше як організацію, яка відповідає за раніше 
згадані завдання і вирішення цілей, поставлених перед нею, і по–друге, 
з точки зору моделі, що дозволяє  удосконалення управлінських 
навичок і, отже, розвиток характеристик визначає термін 
підприємництваюплив ВO на підприємництво підтверджує той факт, 
що створення таких організацій та підприємців є дуже простим. Єдина 
вимога, щоб стати підприємцем буде достатньо мати комп'ютер з 
доступом в Інтернет і володіння такими знаннями, яких не існує в 
конкуренції. [12] Віртуальна організація може швидко адаптуватися до 
потреб клієнта і характеризується ієрархією продукції або послуг, а не 
організаційної ієрархії. [13] Тим не менш, глибокий аналіз свідчить 
про наявність в сучасній  організації тих функції, які були присутні в 
традиційних організаціях. Незалежно від тривалості життя організації 
та функціонування системи, де взаємовідносини та ділові операції 
завжди базуються саме на структурованій співпраці людей, що 
прагнуть досягти чітко визначених цілей.  

Поява Інтернету призвела до розширення традиційного ринку 
космічних послуг. Є нові райони, в яких оператори можуть 
розшукувати інформацію, ділитися та обмінюватись інформацією, 
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спілкуватися та заключати угоди. Було прийнято рішення щодо 
чотирьох основних сегментів: інформаційному, комунікаційному, 
розподілу і розрахунків. На додаток до традиційної форми  інформації 
про ринок з'являється інфопростір. Віртуальний Інформаційний 
простір це, в першу чергу, нові канали комунікації. Оператори, які 
використовують  World Wide Web можуть надавати інформацію про 
себе, свою профілюючу діяльність і пропонувати свої  комерційні  
пропозиції або послуги. Віртуальний інформаційний простір  існує на 
величезній території, з якої можна отримати інформацію, необхідну 
для прийняття рішень. Нові канали зв'язку дозволяють  будувати 
відносини, обмінюватись думками та робити висновки.  

В концепції мережевої економіки, особлива увага приділяється 
новим бізнес–моделям, які суттєво відрізняються від вертикально – 
інтегрованих корпорацій в епоху управлінського капіталізму чи 
промислової економіки. Концепція компанії  є стандартом в багатьох 
галузях, переміщених в результаті більш ефективної і 
конкурентноздатної моделі, що використовують Інтернет у процесі 
створення вартості. У кожній з них, значення розбивки, а не тільки 
багаті знання або вдосконалених продуктів до послуг, але і до нової 
конфігурації організаційної структури, що  Tapscott створив Е–бізнес–
співтовариства (електронний бізнес спільноти).  

Нові організаційні форми являють собою мережу 
постачальників, дистриб'юторів і клієнтів, які роблять значні взаємодії  
в бізнесі та угодах через Інтернет та інші електронні засоби масової 
інформації. Ці нові організаційні форми дозволять створенням  
маркетингу унікальним. Нові організаційні форми то мережі 
поставщиків, дистриб'юторів і споживачів, які вчиняють значні 
бізнесові взаємодії і транзакцію через інтернет і інші електронні медіа. 
Ці нові організаційні форми уможливлюють творення і маркетинг 
унікальних нових цінностей для споживачів в такий спосіб, котрий 
значно зменшує час, ділить ризик і знижує кошти. 

У новій моделі економіки цифрові медіа відіграють істотну роль 
не тільки в збагаченні вартості продуктів через інформацію, знання і 
послуги. Мережа стає також новою підставою виготовлення продуктів. 
Появлення бізнесових е–бізнесового сполеченьства уможливлює 
усіткування продукційного процесу. Віртуальна продукційна установа 
в XXІ столітті стає факт .Все ж таки слід пам'ятати, що підприємство 
XXІ століття функціонує в визначеному оточенні і його обовязок 
полягає на виконанню праці згідно із новими європейськими 
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регулюваннями, котрі між іншим в 90 роках ввели лібералізацію і 
незалежність діяльності державним підприємствам з секторів сильно 
регульованих таких, як пошта чи телекомунікація. 

Джерела конкурентної переваги підприємств XXІ століття. 
G. Hamel i C. K. Prahalad вказують на джерело конкурентної переваги в 
управлінню котре операється на „генетичному коді” підприємств 
наставлених на перманентну реорганізацію і реалізацію стратегії 
розвитку. Генетичний код матиме вплив на подальші дії фірми в усіх 
областях діяльності. Генетичний код визначить направлення розвитку 
підприємства, вкаже ринок, на якому діятиме фірма, групу клієнтів і 
конкурентів. G. Hamel i C. K. Prahalad підкреслюють, що тим 
джерелом не можуть бути поодинокі міцні сторони підприємства, але 
щось, що називають виділяючою або ключовою компетенцією 
підприємства.  

На архітектуру складаються внутрішні контакти підприємства а 
також співвідношення із зовнішнім оточенням. Архітектура дозволяє 
підприємству здобути організаційне знання, а також дозволяє 
еластично реагувати на внутрішні та зовнішні зміни організації. 
Репутація служить до переказу, особливо клієнтам, інформації на тему 
підприємства, його виробів і послуг. Хороша репутація запевняє 
тривалі позитивні відчуття по відношенню до фірми і її пропозиції, 
тим самим гарантуючи фірмі різноманітну користь. Інновації– це 
наступний елемент,котрий проявляє здібності, виділяючі 
підприємство на фоні інших фірм на ринку а також збільшують його 
конкурентну перевагу. Прив'язування уваги до розвитку технології, як 
джерела конкурентної переваги, що до вичерпання можливості інших 
джерел, таких як: земля, капітал чи праця, є особливо важливим 
аспектом функціонування сучасного підприємства. Дивлячись на 
складність і високі кошти процесу впровадення інновації, тільки деякім 
підприємствам вдається розбудувати свою конкурентну перевагу 
базуючи на тих джерелах, котрими є інновація.  Стратегічні запаси 
окреслюються,  як комплект важких до отримання та  імітації, 
рідкісних, відповідних та виспеціалізованих запасів і здібностей, котрі 
надають підприємству конкуренційну перевагу. Стратегічні запаси 
конструйовані на рівні фірми відносяться до складу специфічних для 
даної фірми запасів і здібностей, креативно утворених на шляху 
відповідного управління, як підстава до отримання і охорони 
конкуренційної переваги. На перший план в будові і конфігурації, 
стратегічних запасів фірми ставляться знання та вміння менеджерів. То 
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вони трактуються як чинники,котрі вирішують, що до ефективності 
фірми в більшому ступені ніж оточення і структура галузі. Будова 
стратегії знову стає мистецтвом, оскільки складається вона з 
нематеріальних запасів та вмінь, з тією лише різницею, що 
мистецтвом, операється на доробках  еволюційної економії і сучасної 
теорії організації. 

Теорії джерел конкурентних переваг у фірмі XXІ столітті. 
Все частіше підприємства трактуються як динамічний уклад, 
управління котрого операється на динамічних процесах і елементах. 
Для кожного менеджера найважливіше завданням полягає на тим, щоб 
підприємство мало конкурентну перевагу і розпоряджалося 
актуальною стратегією, що враховує зміни оточення. Теорії переваг, 
котрі були опрацьовані в xx столітті, можуть бути використовувані в 
процесі динамічного менеджменту,процес котрого операється на 
зібранню синтетичних знань про дану фірму. 

Теорія Portera– Найстарша концепція конкурентної переваги є 
концепція М.Е. Портера. Ця теорія пошукує джерела конкурентної 
переваги підприємства в структурі даного сектора. Створений 
Портерем модель 5 сил конкуренції опирається на тому, що на 
характер і силу конкуренції в секторі впливають чотири зовнішні 
сили, а саме: торгова сила покупців, торгова сила поставщиків,а також 
небезпека наявності нових конкурентів.Джерелом конкуренційної 
переваги в законі Портера є конкуренційна позиція підприємства 
котра знаходиться на фоні сектору.Головний елемент за допомогою 
котрого можна зберігти конкуренційну перевагу на довший час–це 
бар'єра мобільності.Портер вирізняє три стратегії котрі призводять до 
того що підприємство реалізує пересічну величену доходу,тобто 
стратегія лідера коштового. 

Теорія засобова – на початку 90 років щораз більшою 
популярністю і визнанням користується так звана школа засобова 
(РБV – Ресоурце Басед Vієв). Головним предметом аналізу в засобовій 
концепції є внутрішність підприємства, тобто стратегічні (головним 
чином нематеріальні) запаси, котрі творять бізнесову модель, 
генеруючу петесічні доходи. Згідно з цією теорією запаси і 
компетенції являються основним джерелом успіху організації 
Унікатова комбінація стратегічних активів дозволяє на досягнення 
переваги  конкуренційної, яка підтримується за допомогою 
інноваційної бізнесової моделі. 

Теорія Hamela, Prahalada – теорія ключових компетенцій а 
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також– Теорія Barneya  теорія уміння. На Думку Хамела, Прахалада і 
Барнеиа організація є збіркою запасів і уміння, і уміє побудувати на їх 
підставі ключові компетенції фірми.Базується вона на опартю 
бізнесової стратегії фірми на її ключових компетенціях.  Стратегія 
означає створення унікальних запасів і умінь, що будують тривалу 
відмінність підприємства на ринку. Підприємство– це одиниця знань, 
котра формує його конкуренційний потенціал і ключові компетенції. 

Концепція Portera а також концепція засобова взаємно 
доповняються, оскільки компліментарно описують оточення і 
внутрішність підприємства. 

Теорія Schumpeterа – у своїй концепції господарського розвитку 
основне значення для розвитку підприємства в умовах господарської 
незалежності приписується чинникам,котрі знаходяться в 
підприємстві, а саме: новим організаційним, виробничим і 
комерційним рішенням, тобто інноваціям. У інноваційності 
підприємства належить все таки відшукати конкуренційні джерела 
господарського розвитку. Творцем господарського розвитку– 
стверджує  Schumpeter– є підприємець, котрий здійснює процес 
продукції через інновації; підкреслює далі, що в капіталістичній 
економіці існує безперервна гонка між інноваціями та конкуренцією 
прибуток існує тільки тому, що в тій гонці конкуренція, привертаюча 
рівновагу, не встигає за потоком інновації. Та саме обставина є 
причиною господарського прогресу. У зв'язку з цим, Schumpeter 
назвою „підприємці” визначає виключно новаторів, які своїми 
інноваціями знижують кошти продукції і осягають надзвичайний  
прибуток,  творцями господарського прогресу; натомість інших 
виробників, які не впроваджують „нових виробничих комбінацій”, 
тобто інновації, і не осягають надзвичайного прибутку, а всього лише 
визначена зарплатня, називає „адміністраторами”. 

  На Думку Schumpeterа господарський розвиток стає 
започаткований лише в моменті, коли хтось застосує на практиці нову 
комбінацію ресурсів продукції (інновацію). Така ситуація може мати 
місце в п'яти випадках: 1. введення на ринок нового товару або 
нового гатунку вже знаного товару; 2. застосування нового методу 
продукції чи продажу (ще невипробуваної в даній гілці 
промисловості); 3.розкриття нового ринку збуту (ринок, на якому дана 
гілка даної промисловості досі не репрезентувалася);      4. підкорення 
нового джерела сировини або напівфабрикатів;            5. новий спосіб 
організованості якоїсь промисловості (напр. порушення монополії). 
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„Функція підприємця полягає в реформуванні взірця продукції 
через використання нових задумів чи – загально кажучи, 
нерозпізнавальної досі технічної можливості продукції нового товару 
або виготовлення знаного нам товару за допомогою нових методів, 
через доступність нових джерел пропозиції сировини або нових 
ринків збуту для виготовленої продукції,  через організаційні зміни в 
промисловості.” 

Як підкреслює Schumpeter, реалізація інновації, буття 
підприємцем є спеціальною функцією, привілеєм певної досить 
вузької групи людей, які мають відповідні ознаки, – „вищі від 
нормальних переваг помислу і волі”. Їх дія може сформувати нову 
модель життя, нові системи вартості, як також статися силою руху 
ринкового господарства. Незважаючи, що від часу оголошення теорії 
Schumpetera минуло понад пів століття, його погляди не втратили 
значення. Сьогодні говориться про ренесанс його думок, які обігнали 
свій час. У цьому трактуванні підприємець то новатор, котрий 
впроваджує зміни (нові комбінації), які стають замахом розвитку. 

Висновок. Про ринковий успіх підприємства XXІ століття 
вирішувати будуть два основні параметри: швидкість і гнучкість, з 
якою фірми адаптуватимуться до змін, що заходять, а також наявний 
потенціал інновацийносці. Головні стратегічні керункі, які муситимуть 
опинитися в центрі уваги менеджерів то перш за все максималізація 
вартості для клієнта при одночасній індивідуалізації пропозиції і 
заглибленні взаємних співвідношень а також максималізація 
повернення з інтелектуального капіталу,ефективне управління 
маркою, структурами сіткі та інновацією. Підприємства XXІ століття 
вживатимуть інструменти е–бізнесове  які грунтуються на рішеннях 
телеінформатичних, а також інтернетівських. Ця форма бізнесової 
діяльності є нині одним з найбільш розвиваючих способів комунікації 
і пропозиції товарів і послуг потенціальним клієнтам. 
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PURCHASE OF HIGH POWER AGRICULTURAL TRACTORS 
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PARAMETERS’ ANALYSIS 
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The paper presents the analysis of possibilities of selection and purchase of high power 
agricultural tractors for farms. The presented method, based on technical and economical 
parameters, allows to select the tractor from a group consisted of tractors with similar technical 
parameters and enables to make potential decision of buying. 
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Introduction. Taking the decision on the purchase of an agricultural 
machine for farm’s needs is one of the most responsible phases of a 
complex process of machines’ selection for a farm. The basic work in this 
phase is made by a purchaser, who should use all accessible information 
gathered during the stages: evaluation of necessity of a machine’s purchase 
for a farm, choice of a machine with appropriate technical and operational 
parameters, selection of a particular type and producing company form the 
whole range of machines, which fit the purchaser’s requirements.  

In the real situations connected with the choice and purchase of 
agricultural machines, during the phase of selection of a specific type and 
brand, a purchaser does not have appropriate set of information enabling to 
clear choice of a particular machine. That is why the rule of shorteningg of 
the least advantageous decisions can be used, which leads to gradual 
elimination of preliminary assumed and possible decisions. In this study the 
analysis of technical and economic factors of high power agricultural 
tractors was presented, which enables to make the optimal choice and 
possible purchase of these tractor for farms. 

Description of the method. Three stages of reaching the final 
solution can be distinguished in the process of selection and purchase of 
agricultural tractors for farms. During the first phase we eliminate the last 
advantageous decisions from the set of all possible decisions Y, which 
narrows this set to the set of decisions possible to accept (admissible) Yd  
Y. The sign  means that the set of admissible decisions Yd is the subset of 
all possible decisions Y, in some cases it can be the same. On the second 
stage, the set of admissible decisions is limited to the set of efficient 
decisions Ye  Yd through elimination of less advantageous decisions. 
During the last phase we determine the final (optimal) decisions Y* from 
the set of efficient decisions. This procedure can be noted with the 
following signs: Ву where Y – set of all possible decisions, Yd – set of 
admissible decisions, Ye – set of efficient decisions, Y* – final decision. 

The total number of decisions possible to accept are limited to a 
level of admissible decisions on the base of analysis of fundamental 
restrictions. Admissible decisions fulfill basic restrictions, for example these 
will be tractors with appropriate engine power for cooperation with 
machine of particular efficiency, which will be able to make the planned 
work in a suitable time. Procedure of reaching the subset of admissible 
decisions from the whole set of possible decisions can  run through logical 
thought analysis or formally, with use of particular calculations enabling to 
determine necessary parameters of a tractor. In practice, the process of 
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narrowing of the total number of decisions to admissible ones takes place 
even on the stage of preliminary decisions’ formulation so preliminary 
number of accepted decisions can be perceived as a set of admissible 
decisions.  

Following particular procedure based on gradual elimination of less 
advantageous decisions is a condition of final choice of the decision 
because the final decision Y* is included into the set of decisions possible 
to accept. That is why in order to look for the final decision, only the set of 
admissible decisions should be analyzed. Narrowing of the set of admissible 
decisions to the set of efficient decisions is made on the base of 
expectations’ analysis. A decision can be called efficient if there is not any 
decision which is more efficient than this one. The set of efficient decisions 
is often called in literature as the Pareto’s set or the set of non–dominating 
decisions. In the simplest case of one aim and one parameter, which 
characterizes this aim, the set of efficient decisions consists of one decision, 
which at the same time is the final (optimal) decision Y*. In cases, where 
there are a few aims and parameters according to which we compare them, 
the set of efficient decisions usually consists of more than one decision, and 
often includes a considerable part of the set of admissible decisions or even 
is the same. That is why it can be stated, that in extreme cases the achieving 
of the set of efficient decisions does not make smaller the set of admissible 
decisions. However, the set of efficient decisions is usually a part of the set 
of admissible decisions and consists of more than one of them. The rate of 
decreasing of a number of admissible decisions to the set of efficient 
decisions can be characterized by a coefficient of choice possibility  

                          1
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where: md – number of admissible decisions, me – number of 
efficient decisions.   

There are a few methods, which can be used to determine the set of 
efficient decisions. They include for example: a method of direct comparing 
and a method of multicriteria choice. The method of direct comparing can 
be used in cases of small number of decisions and small number of 
parameters, which characterize them. If we have md of admissible decisions 
and q – number of parameters according to which we compare these 
decisions, so the number of required comparisons can be determined by 
the value mq(mq – 1)q/2. 

The method of multicriteria comparisons is a very useful and handy 
method of determination of the set of efficient decisions from the set of 
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admissible decisions. Let us assume, that there is the set of admissible 
decisions Yd = (Y1 Y2 . . . , Ym.) and a number of parameters 
characterizing these decisions y1, y2, . . . yq. As the  parameters 
characterizing the  choice of particular type and brand of an agricultural 
tractor can be: engine power, tractive power, coefficient weight/power, 
price and others. For each decision numbered with i we determine a vector 
of parameters’ significance (yi1, yi2, . . . yiq). According to the Pareto’s rule, 
one decision Yi is more appropriate than the next Yj, if a vector’s condition 
“not worse” is fulfilled:  

           (yi1, yi2, . . . yiq)  (yj1, yj2, . . . yjq)                                    (2) 
Fulfilling the vector’s condition “not worse” means realizing an 

inequality: 
yih  yjh 

                                    yil  yjl   (h  l, h,l =1,2, . . .q)                   (3) 
Expression yih means the preference parameter with h number and 

the decision with i number.  
The determination of the final decision is the last stage in the process 

of tractor’s selection for a farm. All decisions in the set of efficient 
decisions are very similar so it is difficult to indicate which one is the 
optimal one. According to the presented features of the set of efficient 
decisions, the final (optimal) one should be found out in the set of these 
decisions. Any chosen decision from the set of efficient decisions is a non–
dominating decision in comparison with this set, which means that it is not 
worse than anyone of the remaining ones. That is why, if there is not any 
possibilities to gain additional information enabling to determine the 
optimal decision from the set of efficient decisions, even with the use of 
additional resources and working time, a choice of any decisions from the 
set of efficient decisions should confirm a satisfactory effect resulting from 
the use of these tractors on a farm.  

Additional information which allows to determine the optimal 
decision from the set of efficient ones can be achieved on the base of: – 
direct ordering of these decisions according to the forecasting work effects, 
– evaluation and ordering the efficient decisions according to the 
forecasting work effects by branch experts.  

The most efficient solution allowing the determination of the final 
(optimal) decision can be an assumption on linearity of function of 
selection of the optimal decision (Jemielianow, 1976,Fon Nejman, 1979): 
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where: is – coefficient of efficiency of made decisions, i – number 
of a decision from the set of efficient decisions, q – number of evaluated 
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parameters, n – number of an evaluated parameter, Ks – significance 
coefficient of particular parameter. 

Efficiency coefficient of made decisions can be determined on the 
base of the following relationship: 
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If we know the value of significance coefficient of a particular 
parameter – Ks, we can determine the optimal decision on the base of the 
following relationship: 
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 where: i – number of decision from the set of efficient decisions.  
Analysis results. There is an assumption for the purpose of this 

study: the selection and purchase concerns high power agricultural tractors, 
necessary to cooperation with high efficiency and power 150–170 kW. That 
is why from the whole range of agricultural tractors only high power 
agricultural tractors were chosen and they were included into the set of 
admissible decisions Yd.   

Some parameters of high power agricultural tractors were taken to 
determine the subset of efficient decisions (table 1, in order to avoid the 
publishing of the company’s name and tractor’s type there were labeled 
with T letter, the company’s name, which produces particular type of a 
tractor can be found through the contact with the author of this 
publication). The price of particular tractors was divided by a value of a 
parameter in order to get unit costs of these parameters. According to the 
author, only unit cost of a particular parameter can be an adequate measure 
of the possibility of purchase of a particular tractor. The values of 
parameters without reference to a tractor’s price are not enough arguments 
because the cost of achieving them can be so high that it is not acceptable 
by farmers. Afterwards all of these parameters were ordered, giving the 
most advantageous one (the lowest unit cost) number 1 and  accordingly 
the least advantageous the last number in an order. All the tractors and 
their lists are included into the table 2. 

The whole set of admissible decisions were analyzed according to the 
formula nr 3 and after that according to the Pareto’s rule an order of the 
subsets and individual decisions was determined. 

         (Y1, Y3, Y6)  (Y5, Y7)  Y2 Y4                                      (6) 
The set consisted of three decisions Y1, Y3, Y6 can be selected as 

the set of efficient decisions (on the base of the formula nr 6).  
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Table 1  
Specification of high power agricultural tractors and their technical parameters 
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T1 140,0 64,0 96,9 350,0 106,3 78,0 24,2 6900,0 74,0 
T2 156,0 75,0 102,3 330,0 121,6 76,0 27,5 8103,4 77,0 
T3 147,0 53,0 111,2 307,0 112,9 84,0 32,5 7398,5 78,0 
T4 147,0 57,0 113,1 280,0 120,2 82,0 29,3 5949,6 78,5 
T5 155,0 63,0 122,8 279,0 134,9 84,0 32,7 5903,0 77,0 
T6 147,0 55,0 111,5 336,0 112,2 82,0 31,9 5651,1 79,5 
T7 140,0 65,0 99,2 330,0 115,3 79,0 26,6 8030,0 74,0 
Source: Own elaboration. 

 
Table 2.  

Specification of high power agricultural tractors and their technical parameters according to unit costs of 
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 Value Order Value Order Value Order Value Order Value Order Value Order Value Order Value Order Value Order 
T1 768,3 2 1680,6 1 1110,0 5 307,3 2 1011,9 3 1379,0 2 4444,6 5 15,6 1 1453,5 2 
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Table 2continued 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
T2 886,1 6 1843,1 3 1351,3 7 418,9 5 1136,8 6 1818,9 7 5026,7 7 17,1 3 1795,3 7 
T3 793,4 3 2200,7 6 1048,9 2 379,9 4 1033,1 4 1388,5 3 3588,8 2 15,8 2 1495,3 3 
T4 945,2 7 2437,6 7 1228,5 6 496,2 7 1155,9 7 1694,4 6 4742,0 6 23,4 7 1769,9 6 
T5 831,1 5 2044,8 4 1049,1 3 461,7 6 954,9 2 1533,6 5 3939,6 4 21,8 6 1673,0 5 
T6 688,6 1 1840,4 2 907,8 1 301,3 1 902,1 1 1234,4 1 3173,1 1 17,9 4 1273,2 1 
T7 862,3 4 1857,3 5 1217,0 4 365,8 3 1047,0 5 1528,1 4 4538,5 3 15,0 5 1631,4 4 

Source: Own elaboration. 
 

Table 3 
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T1 2 1 5 2 3 2 5 1 2 2,8 
Y3 3 6 2 4 4 3 2 2 3 3,4 
Y6 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1,7 
Coefficient of 
parameter’s 
significance Ks 

0,10 0,10 0,11 0,16 0,13 0,10 0,10 0,10 0,1  

Source: Own elaboration. 
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It should be mentioned here that each of these decisions is non–
dominating in comparison to the other two and any of them is not worse 
than Y5 and Y7 and is better than Y2 and Y4. 

On the base of the formula nr 1 the coefficient of choice was 
possibility determined  = 0,67. 

The determination of the final (optimal) decision was run according 
to the formula nr 5. In order to realize this aim, the set of efficient 
decisions with characterizing parameters were gathered in the table 2. 
Significance coefficient Ks was determined for all parameters with the use 
of the expert method. The value of Ks coefficient for each parameter 
means the weight of this parameter in comparison with all the other 
parameters, the sum of coefficient for all parameters equals 1. Afterwards, 
according to the formula nr 5, the value of selection function was 
determined for each decision.  

On the base of analysis of the value of selection function it can be 
stated that the decision Y6 is the optimal one (the lowest value of selection 
function). It is the decision on purchase of Massey Ferguson 810 tractor. 

Conclusions. The method presented above allows the selection and 
possible purchase of these sources of energy for a farm, logically and 
economically proved, based on the analysis of technical and economic 
parameters of high power agricultural tractors,. On the basis of conducted 
analysis of accessible number of parameters in a particular group of tractors 
it can be stated that the most substantiated choice would be: Massey 
Ferguson 810, then Deutz–Fahr Agroton 200 and Case Magnum 7220. 

It should be also mentioned here that in further researches there 
should be some additional operational parameters’ influence taken into 
account, they are: proneness to breakdowns, average year costs of repairs 
and overhauls as well as replacements and operational materials for these 
tractors during their operational work, accessibility and efficiency of 
guaranteed repairs by a producer or distributor of these machines in 
Poland. As the result of lack of access to this kind of data it was not taken 
into account in this study but they will be a researches’ subject for further 
analyses  in the future. 
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МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

АРАНЧІЙ В.І. К.Е.Н., ПРОФЕСОР,  
АНТОНЮК О.О., АСПІРАНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

В даній статті розглянуто теоретичні основи антикризового управління 
господарюючих суб’єктів сільського господарства. Визначено основні функції та види 
систем антикризового управління, проаналізовано основні етапи його проведення.  

The theoretical bases of the anticrisis management for the subjects of the economic activity 
in agriculture are studied in this article. Main functions and types of anticrisis management 
systems were defined and general steps of its implementation were analysed. 

 
Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво 

України характеризується складною соціально–економічною 
ситуацією. Незважаючи на здійснення комплексу важливих 
організаційно–економічних і правових заходів з проведення 
реформ,більшість підприємств даної галузі вже тривалий час 
перебувають у кризовому стані. Ефективність управління 
сільськогосподарськими господарюючими суб’єктами прямо впливає 
на виникнення ризиків, що породжують кризові явища. З огляду на це 
видається актуальним обґрунтування засад антикризового управління 
сільськогосподарськими підприємствами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
антикризового управління висвітлені в дослідженнях  наступних 
вітчизняних вчених: І.О. Бланка, Л.В. Дікань, А.М. Поддєрьогіна, О.О. 
Терещенка, А.М. Федорищевої, В.М. Федосова, Г.О. Швиданенко, 
М.Т. Чумаченко та інших. 

Метою статті є вирішення та обґрунтування теоретичних 
питань антикризового фінансового управління підприємством та 
визначення особливостей апробації даної системи для аграрних 
суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Більшість вищевказаних 
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науковців під системою антикризового управління фінансами 
розуміють сукупність принципів, прийомів, методів управління, в 
процесі якого здійснюється комплекс заходів, направлений на 
виявлення, оцінку, усунення і профілактику кризових фінансово–
економічних явищ [1, 4]. Метою даної системи в широкому розумінні 
є забезпечення ефективного функціонування підприємства та його 
стабільного розвитку. Метою антикризового фінансового управління у 
вузькому аспекті є швидке поновлення платоспроможності і 
відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства для 
запобігання його банкрутства. З урахуванням цього і розробляють 
спеціальну політику антикризового управління [6]. Відокремлені 
напрями управлінської діяльності, направлені на вихід підприємства з 
кризи або її запобіганню являють собою функції антикризового 
управління підприємством. Серед них виділяють основні: планування, 
організація, мотивація та контроль (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика основних функцій антикризового управління 

 

№ 
п/п 

Назва функції 
антикризовог
о управління 

Зміст 

1 2 3 
1. Планування Зарубіжні науковці виділяють два види планування: 

оперативне та стратегічне. 
Оперативне планування розглядається як процес 
впровадження і удосконалення системи бюджетування. 
Стратегічне планування являє собою набір відповідних 
дій і рішень, які здійснюються керівництвом і 
направлені на розробку специфічних стратегій з 
метою досягнення поставлених цілей перед 
господарюючим суб’єктом. 

2. Організація Дана функція передбачає прийняття рішення про 
розробку антикризових заходів; формування органу, 
що здійснює антикризове управління; встановлення 
його завдань, функцій та повноважень. 

3. Мотивація Є найважливішою функцією антикризового 
управління підприємством, яка забезпечується 
використанням мотиваційних регуляторів суб’єктів 
антикризового процесу власників і персоналу 
підприємства, яке опинилося в кризовому стані. 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 
4. Контроль Дана функція забезпечує нагляд і перевірку 

відповідності функціонування підприємства 
встановленим показникам плану оздоровлення, 
передбачає розроблення стандартів у вигляді певної 
системи кількісних показників, що дають змогу 
перевірити  результативність та ефективність 
антикризових заходів, своєчасно носити зміни  до 
розробленого плану фінансового оздоровлення [4]. 

 

Розробка антикризової стратегії повинна враховувати вимоги 
чинного законодавства про банкрутство, яке визначає механізми 
фінансової санації та процедури банкрутства підприємств, і спиратися 
на функціональний і методологічний інструментарій контролінгу. З 
огляду на методи, сутність та принципи впровадження розрізняють 
такі види систем антикризового управління (табл. 2). 

Таблиця 2 
Види систем антикризового управління 

№ 
п/п 

Назва системи 
антикризового 

управління 
Зміст 

1 2 3 
1.  Управління 

функціонуванням 
господарюючого 
суб’єкта, спрямована на 
запобігання виникнення 
фінансової кризи 

Діє на підприємствах постійно, 
забезпечуючи вчасне виявлення можливих 
чинників і ризиків, що вливають на 
виникнення кризових ситуацій. Даний вид 
антикризового управління має 
спрямовуватися на подолання 
передкризових явищ. 

2.  Антикризове управління 
при розгортанні 
фінансової кризи 

Спрямовується на стабілізацію майнового 
стану, раціоналізацію структури активів та 
оптимізацію фінансової структури 
капіталу. 

3. Антикризове управління 
з елементами фінансової 
санації при гострому 
прояві фінансової кризи 

Спрямовується на підвищення ліквідності 
та платоспроможності підприємства, 
удосконалення платіжного календаря, 
реструктуризацію активів та боргів. 

4. Антикризове управління 
при усуненні наслідків 
фінансової кризи 

Передбачає реабілітацію та адаптацію 
підприємства до нових внутрішніх і 
зовнішніх умов господарювання в 
посткризовому періоді [1]. 
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Впровадження системи антикризового управління здійснюється 
в декілька етапів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Етапи проведення антикризового управління 

№ 
п/п Етапи Особливості та порядок здійснення 

1 2 3 
1. Розробка 

антикризових 
заходів 

– Ідентифікація і оцінка фінансової кризи. 
– Оцінювання масштабу враження підприємства 

кризою. 
– Виявлення та оцінювання внутрішніх і зовнішніх 

чинників виникнення і поглиблення фінансової кризи. 
– Розробка комплексу антикризових заходів, 

визначення черговості та строків їх запровадження. 
2. Оцінка 

потреби у 
ресурсах на 
впровадженн
я 
антикризових 
заходів 

– Узагальнення потреби у ресурсах за напрямами 
антикризових заходів (виробничі, фінансові, 
маркетингові тощо), за термінами їх здійснення 
(відповідно до операційного циклу). 

– Узгодження потреби у ресурсах на прове6дення 
антикризових заходів із загальною потребою у капіталі 
підприємства і стратегічними цілями його розвитку [4]. 

3. Визначення 
джерел 
фінансувавня 
антикризо–
вих заходів 

– Аналіз власного капіталу. 
– Оцінювання спроможності власників щодо 

додаткового фінансування. 
– Визначення можливостей залучення фінансових 

ресурсів. 
– Обґрунтування доцільності чи недоцільності 

реорганізації підприємства [1]. 
4. Визначення 

спромож–
ності 
підприємства 
до подолання 
проявів 
фінансової 
кризи 

– Продовження роботи з впровадження системи 
антикризового управління у разі задовільної санаційної 
спроможності. 

– Прийняття рішення про ліквідацію підприємства 
та вибір механізму її здійснення у випадку незадовільної 
санаційної спроможності підприємства [4]. 

5. Визначення 
механізмів 
реалізації 
антикризових 
заходів 

1. Визначення загальних підходів до практичної 
реалізації систем антикризового управління. 
2. Оптимізація структури управління на період 
реалізації антикризової програми. 
3. Зміна облікової політики підприємства з метою 
інформаційного забезпечення реалізації антикризової 
програми. 
4. Впровадження систем аналізу внутрішнього 
контролю та аудиту над процесом реалізації 
антикризових заходів [6]. 

 
Висновки. Отже, реалізація політики антикризового управління 

при загрозі банкрутства включає в себе такі аспекти: 
- дослідження фінансового стану підприємства з метою 
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раннього виявлення ознак його кризового розвитку; 
- визначення масштабів кризового стану підприємства; 
- вивчення основних факторів, що зумовлюють кризу; 
- впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації 

підприємства; 
- формування цілей і вибір механізмів антикризового 

фінансового управління; 
- вибір форм санації; 
- фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при 

банкрутстві підприємства. 
Таким чином, запровадження системи антикризового управління 

фінансами сільськогосподарських підприємств є необхідним заходом у 
ліквідації проявів фінансової кризи мікроекономічного характеру, які 
притаманні для господарюючих суб’єктів аграрного сектору. 
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СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ ЯК 

ГОЛОВНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 
АРАНЧІЙ В.І., К.Е.Н., ПРОФЕСОР,  

МОКІЄНКО Т.В., АСПІРАНТ,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті розглядаються теоретичні аспекти управління витратами у 

сільському господарстві. Розглянуто місце та значення собівартості продукції у системі 
управління витратами підприємства. Запропоновані напрями зниження рівня 
собівартості виробництва продукції. 

In the article the theoretical aspects of management charges are examined in agriculture. 
A place and value of unit cost is considered in control system by the charges of enterprise. 
Directions of decline of level of production of goods cost are offered. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді.  Світова 

фінансова криза негативно вплинула на діяльність вітчизняних 
підприємств. Сьогодні вони переживають нестачу всіх без винятку 
ресурсів і працюють на межі своїх можливостей. Результати роботи 
кожного суб’єкта господарювання прямо залежать від побудованої 
системи управління витратами, яка забезпечує ефективність їхньої 
діяльності та конкурентоспроможність продукції. Але на сьогоднішній 
день дія досить великої кількості чинників перешкоджає 
сільськогосподарським підприємствам бути економічно незалежними 
від їхнього впливу, і навіть побудована та ефективно діюча раніше 
система управління витратами не може забезпечити їм повного 
уникнення від ризику стати банкрутом. В умовах невизначеності, які на 
сьогоднішній день склалися в Україні, ситуація на багатьох 
підприємствах стала не керованою. Чинники, що діють на макрорівні 
стають дедалі результативнішими з негативної точки зору. Наслідком 
такої дії, є те, що не спрацьовують і ті важелі, які за кращих часів діяли 
на мікрорівні, у позитивному напрямку як на рівень витрат, так і на 
рівень ефективності підприємства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. і публікацій. Шляхи 
вирішення питань підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва та вдосконалення економічного механізму формування 
виробничих витрат висвітлені в наукових працях В.Я. Амбросова, 
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І.Ф. Баланюка, А.Ф. Бурика, С.І. Дем’яненка, М.Я. Дем’яненка, 
В.В. Зіновчука, І.Г. Кириленка, М.Й. Маліка, Л.Г. Мельника, 
С.В. Мочерного, В.Я. Месель–Веселяка, П.Т. Саблука, 
М.Й. Хорунжого, В.В. Юрчишина та інших вчених. 

Вагомий внесок у подальшу розробку методики та методології 
вивчення даного питання зробили такі вчені, як М.Г. Грещак, 
В.Н. Зимовець, Т.Г. Маренич, М.М. Павлишенко, О.М. Шпичак, 
Г. Фандель та ін. Проте багатогранність проблеми потребує 
подальшого пошуку нових теоретичних підходів і розробки 
практичних рекомендацій щодо її вирішення. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в 
узагальненні теоретичних і методичних засад, розробці методичних і 
практичних рекомендацій щодо аналізу рівня собівартості 
виробництва продукції у сільському господарстві та шляхів її 
зниження. 

Виклад основного матеріалу.  Собівартість продукції – один 
з найважливіших показників економічного аналізу. У ньому 
фокусуються у грошовому вираженні витрати матеріально –технічних, 
трудових та фінансових ресурсів у зв’язку з підготовкою, організацією, 
веденням виробництва та реалізацією продукції. Собівартість 
належить до вирішальних чинників, що впливають на прибуток 
підприємств і показники рентабельності. 

Важливість даного показника в тому, що він показує, у що саме 
обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і 
наскільки економічно вигідним воно є в конкретних природно – 
економічних умовах господарювання. 

При обґрунтуванні шляхів зниження собівартості 
сільськогосподарської продукції, насамперед , потрібно пам’ятати, що 
з підвищення урожайності культур знижується собівартість. Отже 
фактори, що зумовлюють таке підвищення, можна розглядати як 
фактори зниження собівартості сільськогосподарської продукції. 
Серед основних факторів зниження собівартості виробництва 
продукції сільського господарства є наступі: 

– впровадження прогресивних систем землеробства, науково – 
обґрунтованих сівозмін і передової технології виробництва; 

– послідовна інтенсифікація виробництва шляхом раціональної 
хімізації і докорінного поліпшення землі; 

– впровадження у виробництво кращих сортів 
сільськогосподарських культур і дотримання всіх вимог агротехніки; 
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– удосконалення галузевої структури підприємства з орієнтацією 
на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації 
виробництва, що забезпечує краще використання ресурсів, більш 
швидке запровадження досягнень науки, техніки, передової практики. 

Для землеробства велике значення має також використання 
прогресивних агротехнічних прийомів, які сприяють скороченню 
трудових витрат і якісному поліпшенню родючості грунту, що 
позитивно впливає на врожайність культур і в кінцевому підсумку на 
рівень собівартості. 

Важливу роль відіграє і наукова організація праці, яка забезпечує 
оптимізацію виробничих процесів, раціональне сполучення робочої 
сили із засобами виробництва, орієнтує на встановлення ефективних 
режимів праці та експлуатації техніки, сприяє підвищенню 
результативності використання робочого часу. 

Удосконалення розміщення, поглиблення спеціалізації 
виробництва та його концентрація є важливими напрямами зниження 
собівартості продукції, підвищення економічної ефективності 
сільського господарства. Раціональна спеціалізація сприяє 
ефективнішому використанню виробничих ресурсів, вирощуванню 
тих культур і видів тварин, для яких є найсприятливіші природні й 
економічні умови. Водночас поглиблення спеціалізації та концентрації 
виробництва створює ширші можливості для придбання і 
використання передової техніки, комплексів машин, впровадження 
прогресивних технологій та інших досягнень науково–технічного 
прогресу, що в свою чергу забезпечує скорочення витрат на 
виробництво одиниці продукції. 

Для зниження собівартості важливе значення має також 
раціональна внутрішньогосподарська спеціалізація і концентрація 
виробництва. Відсутність чіткої внутрішньогосподарської спеціалізації 
заважає повному використанню місцевих природних і економічних 
умов, які часто різняться в межах одного господарства. 

Значні резерви скорочення витрат криються в удосконаленні 
організації виробничих процесів. Основними заходами тут є: 
зменшення витрат робочого часу, ліквідація простоїв техніки, 
холостих переїздів транспортних засобів, обов'язкове виконання вимог 
технології виробництва, зміцнення виробничої та трудової 
дисципліни. 

Раціоналізація структури управління, впорядкування 
адміністративно–господарського апарату та усунення надлишків 
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працівників сприяє скороченню витрат на організацію виробництва й 
управління, що позитивно впливає на величину виробничих витрат у 
напрямі їх скорочення. 

На даному етапі розвитку економіки, у тому числі 
сільськогосподарської, коли, з одного боку, зростають витрати 
ресурсів, підвищується матеріало– і енергомісткість виробництва, а з 
другого – зменшуються запаси ресурсів, збільшуються витрати. 

Особливу роль у скороченні витрат на виробництво продукції 
відіграє зниження матеріаломісткості та економії всіх видів 
виробничих ресурсів, ощадливості на різних ділянках 
сільськогосподарського виробництва протягом усього виробничого 
процесу. Насамперед – це боротьба з прямими втратами врожаю при 
збиранні, транспортуванні і зберіганні. Важливо не допускати пере-
витрат виробничих ресурсів, чітко дотримуватися норми висіву 
насіння, не перевищувати оптимальних доз внесення добрив, 
вибирати оптимальні режими роботи сільськогосподарських агрегатів 
для мінімізації витрат нафтопродуктів, бережно ставитися до 
технічних засобів, попереджаючи тим самим їх передчасний знос. 

Раціональне використання ресурсів, як відомо, залежить від 
витрат. Зважаючи на те, яку роль відіграють витрати у розвитку 
підприємства і в забезпеченні інтересів його власників, вочевидь 
постає потреба побудови ефективної системи управління витратами 
підприємства, що є процесом розроблення і прийняття управлінських 
рішень за всіма аспектами їхнього формування й розподілу на 
підприємстві. При цьому важливо зазначити, що витрати є основною 
складовою показника ефективності діяльності підприємства прибутку, 
тому побудову системи управління витратами слід розглядати як 
комплексну тему управління чинниками, що прямо або 
опосередковано впливають на розмір прибутку. 

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі 
ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що 
воно стає більш прибутковим, чим його головні конкуренти. Це 
одночасно передбачає, що підприємство займає стабільне місце на 
ринку товарів і послуг, та його продукція користується постійним 
попитом. Однак в житті цей стан не являється незмінним. Тому 
аграрні підприємства повинні вміти відслідковувати зміни, що 
відбуваються в умовах господарювання, і проводити відповідні 
перетворення в політиці ведення виробництва та управління 
витратами. Такими перетвореннями можуть бути: зміна товарної 
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політики, впровадження нових технологій, диверсифікація 
виробництва, зміна організаційно–правового статусу підприємства, 
модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, створення 
спільних виробництв тощо. 

Висновки. Поліпшення виробничого потенціалу сільського 
господарства є одним із основних факторів зниження собівартості 
продукції. Це дає змогу сільськогосподарським підприємствам 
забезпечувати в повному обсязі виконання технологічних операцій, 
застосовувати інтенсивні енергозберігаючі технології, зменшуючи 
виробничі витрати при збільшенні урожайності 
сільськогосподарських культур і продуктивності тварин та поліпшенні 
якості продукції. 

Раціональне використання капіталу у формуванні виробничих 
витрат є основою ефективності виробництва продукції. Необхідно 
дозволити застосовувати в податковому обліку нарахування 
амортизації, виходячи із балансової вартості основних фондів, для 
збільшення суми відрахувань з метою пришвидшення їх відновлення. 
Найскладнішим є формування виробничих витрат, пов’язаних із 
функціонуванням трудових ресурсів. Важливо відмітити, що в 
нинішніх умовах додаткова оплата і преміювання застосовуються не 
повною мірою. Необхідно відновити преміювання за економію 
матеріальних ресурсів, посиливши роль внутрішньгосподарського 
розрахунку. Це буде стимулюючим фактором у зменшенні 
виробничих витрат. 

Поєднання нормативного планування, обліку та оперативного 
економічного аналізу виробничих витрат з використанням 
спеціалізованих комп’ютерних програм є дуже важливим 
інструментом економічного механізму формування виробничих 
витрат у сільському господарстві. Необхідно постійно відслідковувати 
й аналізувати своєчасність, повноту та якість дотримання 
технологічних режимів виробництва рослинницької продукції. 
Належним чином організований щоденний збір і передача 
оперативної інформації про виробничий процес дає можливість 
проведення більш достовірного та вчасного оперативного аналізу і 
контролю рівня витрат та прийняття управлінських рішень щодо 
доцільного використання виробничих ресурсів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ 
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ШАБЛЯ О.С., МАГІСТРАНТ,  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Досліджено необхідність реформування організаційних моментів діяльності 
фондів соціального страхування в умовах сільськогосподарського виробництва. 
Обґрунтовано необхідність та запропоновано механізм створення і діяльності Єдиного 
фонду державного соціального страхування працівників аграрних підприємств. 

 Investigational necessity of reformation of organizational moments of activity of funds of 
social security in the conditions of agricultural production. Grounded necessity and the mechanism 
of creation and activity of the Unique fund of state social security of workers of agrarian 
enterprises is offered. 

 



 

 40 

Постановка проблеми. Ефективний соціальний захист, 
виражений в достатньо високих і своєчасних видах матеріального 
забезпечення та соціальних послугах, зафіксований нами при оцінці 
світового досвіду, був би неможливий без достатнього фінансування 
діяльності фондів соціального спрямування. В той же час в Україні, на 
сьогоднішній день існує низка нерозв’язаних проблем організаційного 
характеру. До найбільш гострих відносяться відсутність єдиних 
принципів визначення соціальних пільг, дублювання окремих 
соціальних виплат, відсутність їх чіткої спрямованості, недостатність 
соціальних виплат з іншими державними витратами тощо. 

З метою вирішення цієї проблеми в нашій державі 
започатковано досить широку науково–практичну дискусію щодо 
консолідації внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 
тимчасової непрацездатності, загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття та загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в єдиному соціальному внеску. При цьому за 
провідну висувається та ідея, яка полягає в тому, що саме об’єднання 
функцій з реєстрації та обліку платників внесків у страхові фонди і 
збирання таких внесків шляхом виокремлення цих функцій дасть 
змогу державі створити систему реального керування і забезпечення 
державних гарантій у соціальному страхуванні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні проблеми 
фінансування системи заходів соціального захисту сільського 
населення були й залишаються предметом досліджень як зарубіжних 
так і вітчизняних вчених, серед яких: І. Басанцов, Н. Внукова, Д. 
Карамишев [1], Л. Клівденко, Л. Логачова [2], С. Льовочкін [3], Б. 
Надточій, С. Осадець, А. Шатохін [4], С. Юрій та інші. При цьому їх 
наукові пошуки не в достатній мірі вирішують проблеми 
оптимального наповнення бюджетів соціальних фондів для 
фінансового забезпечення державного соціального страхування в 
сільській місцевості. 

Виявлення невирішених раніше частин проблеми й 
формування цілей статті. Зважаючи на проведені вище дослідження, а 
також віддаючи належне широко досліджуваному, механізму 
запровадження єдиного соціального внеску, що в останній час має ряд, 
описаних вище, перешкод, на наш погляд доцільним є запровадження 
механізму об’єднання діяльності фондів: соціального страхування з 
тимчасової непрацездатності, на випадок безробіття, від нещасних 
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випадків на виробництві та, запланового до впровадження на засадах 
обов'язкового, державного медичного страхування в Єдиний фонд 
державного соціального страхування працівників аграрних 
підприємств.  

Виклад матеріалу дослідження. В основу даної ідеї покладено 
необхідність спрощення процедури розрахунків за соціальним 
страхуванням через скасування трьох нині діючих фондів соціального 
страхування і заміна їх одним об’єднаним фондом, який також має 
забезпечувати здійснення нововведеного виду соціального страхування 
– медичного. При цьому на відміну від проектів про запровадження 
єдиного соціального внеску на нашу думку об’єднанню, з одного боку 
мають підлягати лише фонди соціального страхування, тоді як 
Пенсійний фонд продовжує функціонувати окремо від 
новоствореного Фонду соціального страхування.  

Причинами для таких висновків є декілька взаємодоповнюючих 
факторів, як то фінансове забезпечення та правове регулювання 
функціонування. Так сучасне законодавство про державне соціальне 
страхування містить декілька понять страхових внесків, як цільових 
загальнообов’язкових платежів, що справляється на всій території 
України та, як відрахування до фонду соціального страхування. Таке 
визначення поняття, на нашу думку не є прийнятним по відношенню 
до пенсійного страхування, що пояснюється різною базою для 
визначення таких страхових внесків. Крім того державне гарантування 
(хоча б на мінімальному рівні) виплат пенсій всім групам осіб 
пенсійного віку та прирівняним до них громадянам дає підстави 
наголошувати на тому, що пенсійне страхування більше відповідає 
ознакам соціального забезпечення ніж соціального страхування. 

Розглядаючи фінансовий аспект неможливості такого 
об'єднання слід в першу чергу наголосити на демографічній проблемі, 
що виникла в Україні загалом, і на селі зокрема. Наслідком цього 
негативного соціального явища є старіння нації, зростання середнього 
віку працюючого населення і найголовніше стрімке збільшення 
чисельності пенсіонерів як в абсолютному розмірі так і особливо, по 
відношенню до працюючого населення. При цьому неможливо 
допускати ситуацію за якої непомірне фінансове навантаження на 
пенсійну систему позбавлятиме систему соціального страхування 
відповідного ресурсного забезпечення внаслідок непропорційного 
розподілу коштів, отриманих від сплати єдиного соціального внеску, 
тим більше, що в переважній частині відповідних проектів 
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передбачається покладати саме на Пенсійний фонд функції збирання 
та перерозподілу коштів, що надходять від сплати страхових внесків 
від страхувальників і застрахованих осіб та інших доходів за видами 
загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального 
страхування. 

В зв'язку з цим, запропонований нами механізм об’єднання, 
функціонуючих на сьогодні окремо, означених видів державного 
соціального страхування працівників аграрних підприємств потребує 
достатньо широких заходів, починаючи із визначення розмірів 
страхових тарифів і закінчуючи складанням та подачею звітності. 
Перш за все слід наголосити на тому, що створення Єдиного фонду 
державного соціального страхування працівників аграрних 
підприємств не покликане ні в якій мірі зменшити кількість учасників 
системи соціального страхування. В якості них продовжують 
залишатися всі юридичні (аграрні підприємства) та фізичні особи 
(фермери, приватні підприємці), які мають найманих працівників і 
забезпечують їх роботою, пов'язаною із сільським господарством, 
тобто вони відповідають ознакам суб'єкта аграрного виробництва. 

Уникнення процедури розподілу коштів бюджету то чи іншого 
фонду соціального страхування між застрахованими особами – 
працівниками різних галузей з різною частотою виникнення 
відповідних страхових випадків, сприятиме оптимізації розмірів 
соціальних виплат працівникам аграрних підприємств, на користь 
яких здійснюється той чи інший вид соціального страхування. 
Досягнення такої можливості є безумовно необхідним, оскільки база 
для обчислення соціальних виплат, в ролі якої виступає рівень 
трудових доходів аграріїв, є однією з найнижчих в економіці країни, 
поступаючись як аналогічному показнику в промисловості так і 
середньому в країні. Тому додаткова акумуляція коштів соціального 
страхування в галузевому соціальному фонді створює передумови для 
перегляду, в найближчій перспективі, методики розрахунку окремих 
видів матеріального забезпечення. Зокрема, це сприятиме уникненню 
частковості при виплаті допомоги з тимчасової непрацездатності, що 
нині залежить від розміру страхового стажу, а надалі, навіть здійснення 
таких в обсязі більшому за середній заробіток застрахованої особи на 
момент настання страхового випадку, тобто скоригованому на 
коефіцієнт, який враховуватиме період перебування в системі 
соціального страхування, фінансово підтверджений сплаченим 
страховими внесками (рис. 1). 
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На рис. 1 наведена організаційна модель діяльності 
новостворюваного Єдиного фонду державного соціального 
страхування працівників аграрних підприємств, що є загалом 
подібною до існуючих механізмів функціонування окремих 
соціальних фондів. Така схожість, вважаємо, має позитивно вплинути 
на організацію діяльності Фонду на перших етапах його розвитку. З 
метою управління і контроль за діяльністю Єдиного фонду 
державного соціального страхування працівників аграрних  
підприємств на наш погляд, доцільно створити Наглядову раду, яка 
являтиме собою керівний орган, створений на умовах паритетної 
участі осіб – спеціалістів в окремих існуючих галузях державного 
соціального страхування, а також передбаченого до запровадження на 
даних умовах – медичного страхування. 
Важливим організаційним моментом, що виникає при запровадженні 
Єдиного фонду державного соціального страхування працівників 
аграрних підприємств є формування і розміщення його структурних 
підрозділів. Для вирішення цього питання пропонуємо розміщувати 
відділення новостворюваного Фонду за регіональним принципом у 
приміщеннях, на сьогодні існуючих, соціальних фондів. Оскільки 
штат працівників Єдиного фонду державного соціального страхування 
працівників аграрних підприємств мають складати саме особи, що 
працювали до цього в існуючих Фондах соціального страхування і 
безпосередньо відповідали за роботу із страхувальника – ми та 
застрахованими особами з аграрного сектору АПК, то не має 
виникнути проблема із додатковим навчанням посадових осіб та 
матеріальним забезпеченням діяльності новостворюваної структури. 

Крім того створення Єдиного фонду державного соціального 
страхування працівників аграрних підприємств має частково вирішити 
проблему зайнятості шляхом працевлаштування безробітних з числа, 
в першу чергу, колишніх працівників соціальних фондів, управлінь 
праці і соціального захисту та інших держслужбовців на відповідні 
посади для забезпечення напрямку роботи Фонду, пов’язаного із 
медичним страхуванням. 

Ефективна діяльність Єдиного фонду державного соціального 
страхування працівників аграрних підприємств в переважній мірі 
залежить від достатності і своєчасності його фінансування, до головну 
роль мають відігравати страхові внески його учасників (аграрних 
підприємств та їх працівників).  
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Рис. 1. Організаційна структура пропонованого Єдиного фонду державного соціального страхування 
працівників аграрних підприємств 

ЄДИНИЙ ФОНД ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРА– 
ХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ФСС ТВП ФСС НВБ ФСС НВВ ФСМС 

Штат працівників – частина працівників існуючих ФСС 

Управління діяльністю наглядова рада: 20 представників 
по 5 за кожним напрямком соціального страхування 

Структура органів фонду – регіональні відділення, 
розміщенні при територіальних відділеннях ФСС  

Суб’єкти фінансових відносин з фондом –  
1. Страхувальники (роботодавці – аграрні підприємств);  

2. Застраховані особи (наймані працівники аграрних 
підприємств; 3. Добровільно зареєстровані платники 
(самозайняті особи в галузі сільського господарства – 
ФОПП, фермери, особи зайняті в ОСГ) 
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При цьому слід зазначити, що відсутність належного актуарного 
забезпечення при визначенні страхових тарифів, а також проблеми із 
визначення бази для обкладання страховими внесками з однієї 
сторони, і бажання досягти максимального втілення основних 
принципів соціального страхування – соціальна справедливість та 
пропорційність – з іншої обумовили необхідність запропонувати 
прогресивно – регресивну шкалу нарахування страхових внесків. 

Зрозуміло, що процес справляння страхових внесків займає 
значну роль, однак він є лише частиною механізму руху фінансових 
потоків в центрі якого функціонує Єдиного фонду державного 
соціального страхування працівників аграрних підприємств (рис. 2). 

Відображений на рис. 2. фінансовий механізм формування та 
використання коштів Єдиного фонду державного соціального 
страхування працівників аграрних підприємств є зовні подібним і 
загалом відповідає основним принципам діяльності існуючих фондів 
соціального страхування. 
В частині наповнення бюджету Єдиного фонду державного 
соціального страхування працівників аграрних підприємств слід  
зауважити, що одночасно з обґрунтованим механізмом справляння 
страхових внесків аграрних підприємств–роботодавців та їх найманих 
працівників, значний вплив на фінансування його бюджету мають 
відіграти страхові платежі, що надходитимуть від добровільно 
зареєстрованих осіб. В ролі таких суб’єктів страхових відносин 
виступають в першу чергу самозайняті особи аграрного сектору АПК 
– фермери, фізичні особи приватні підприємці (в частині власних 
доходів), а також члени особистих селянських господарств. 

Стосовно останніх слід вказати на той факт, що існуюча на 
сьогодні проблема низької зайнятості в сільській місцевості, де 
практично в кожній сім’ї наявні безробітні члени, зумовлює не 
можливість отримання значного кола соціальних виплат, 
обов’язковою умовою здійснення яких є трудова діяльність і 
офіційний трудовий дохід.  

Розробка механізму справляння страхових внесків до Єдиного 
фонду державного соціального страхування працівників аграрних 
підприємств з доходу особистого селянського господарства і подальша 
його реалізація забезпечить хоча б мінімальний рівень соціального 
захисту такої категорії селян, через надання матеріального 
забезпечення та соціальних послуг при настанні відповідних 
страхових випадків.  
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Рис. 2. Фінансові потоки пропонованого Єдиного фонду державного соціального страхування 

працівників аграрних підприємств 
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Висновки. Загалом зазначимо, що на першому етапі 
функціонування новоствореного Єдиного фонду державного 
соціального страхування працівників аграрних підприємств може 
виникнути проблема незначного дефіциту коштів для фінансування 
комплексу його видатків за всіма напрямками одночасно. І тому 
необхідним буде використання дотацій з державного бюджету 

Однак в найближчій перспективі, завдяки оптимізації напрямків 
використання коштів Єдиного фонду державного соціального 
страхування працівників аграрних підприємств та механізмів їх 
встановлення, розширенні кола його суб’єктів, а також досягненні 
прогнозованого позитивного ефекту від запровадження прогресивно–
регресивної шкали справляння страхових внесків така необхідність, на 
нашу думку відпаде. 

Крім того ефективне функціонування Єдиного фонду 
державного соціального страхування працівників аграрних 
підприємств, в через декілька років, має сприяти акумуляції вільних 
коштів, які доречно буде розміщувати на депозитних рахунках та 
інвестувати у різні проекти гарантовані державою. Це стане запорукою 
значного покращення якості соціального захисту в першу чергу 
працівників аграрних підприємств, також інших жителів сільської 
місцевості, яке виллється у збільшення розмірів всіх видів соціальних 
виплат. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛОКАЦІЇ РЕСУРСІВ 
 

ОНЕГІНА В. М. , Д.Е.Н., ЗАВ. КАФ. ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

У статті розкривається сутність, зміст, витрати та основи оцінки 
ефективності реалокації ресурсів. Запропоновані завдання для державного 
регулювання в умовах  обмежень з реалокації ресурсів. 

The essence, content, costs and principles of appraisal of efficiency of reallocation 
have been considered. The main tasks of government regulation have been offered for 
problems of resources of reallocation.    

 
Постановка проблеми. Формування ефективної економічної 

системи та підвищення добробуту населення країни як стратегічні 
завдання розвитку економіки України були пов’язані із ринковими 
реформами. Саме економічні системи, в основі функціонування яких 
ринковий механізм, виявили свої переваги у забезпечені ефективності 
використання ресурсів, в адаптації до змін, швидкість яких з розвитком 
інформаційних технологій стає все більшою. К Ерроу відзначав, що 
“з точки зору ефективності цінова (ринкова) система дозволяє 
забезпечити набагато більший виграш, чим більшість альтернативних 
систем розподілу” [12, с.53], та разом з Ж. Дебре довів у першій 
теоремі економічної теорії добробуту, що ринковий механізм за умов 
повних ринків та досконалої конкуренції призводить економіку до 
стану конкурентної рівноваги, яка є ефективною по Парето. 

 Основою  процесу пристосування ринкової системи до змін та 
забезпечення її ефективності виступає реалокація ресурсів. Отже, 
з’ясування механізму реалокації, визначення особливостей реалокації 
факторів виробництва виступає важливим для пізнання 
закономірностей функціонування ринкової економіки, формування і 
реалізації державної економічної політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на 
ключову роль у механізмі ринкової економіки реалокації ресурсів, 
тривалий період у розвитку економічної науки сам механізм реалокації 
залишався без належної уваги, а передумовою аналізу пристосування 
ринкової системи до ефективної рівноваги виступала абсолютна 



 

 49 

мобільність факторів. Дж. Робінсон з цього приводу писала: 
“Завдання визначення умов доступу в галузь нових фірм... або умов 
“зникнення” фірм внаслідок скорочення попиту відноситься до 
інтересної та в значній мірі нерозробленої сфери дослідження”[ 9. 
с.140]. У працях К. Ерроу, з одного боку, визначаються можливості 
ринку забезпечити оптимальний розподіл ресурсів в економіці, але, з 
іншого, зазначається, що ринок має чисельні обмеження щодо 
реалізації таких можливостей, і “наявність ресурсів, що не 
використовуються – важливіший приклад неспроможності ринкової 
координації” [12, с.56].  Представники нової інституціональної школи 
акцентували увагу на значенні закріплення та специфікації прав 
власності для ефективного розподілу ресурсів та негативного впливу 
транзакційних витрат на ефективність реалокації [2, с.42]. В. Реймі, М. 
Шапіро звернули увагу на витрати з реалокації капіталу [14]. Але при 
всій важливості проблем реалокації її механізм не став предметом 
окремого дослідження, не знайшли належного висвітлення 
особливості реалокації певних факторів виробництва, потребують 
розвинення питання оцінки ефективності алокації ресурсів. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті виступає 
розкриття змісту процесу реалокації з урахуванням особливостей 
факторів виробництва, а також розвинення теоретико-методологічних 
засад оцінки ефективності алокації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Терміни 
“алокація” та “реалокація” стали використовуватися у вітчизняній 
економічній науці не так давно. Походження цих категорій від 
англійських “allocation”, “reallocation” – розміщення, переміщення. 
Але на відміну від українського “розміщення”, яке, перш за все, 
вживається в географічному аспекті, як розподіл ресурсів 
(продуктивних сил) між географічними одиницями (районами, 
областями, регіонами, країнами), термін “алокація” несе в собі 
економічний аспект.  

Український словник-енциклопедія (УСЕ) одним з перших 
українських видань надав визначення поняттю алокація: “Алокація в 
економіці означає розміщення обмежених факторів виробництва між 
окремими його галузями, а також пристосування вироблюваних благ 
до структури потреб; ефективність алокації вимірюється обсягом 
валового національного продукту” [11, с.39]. Вважаємо, що таке 
визначення алокації, з одного боку, є неповним, обмежуючи 
розміщення ресурсів тільки галузевим аспектом, та, з іншого боку, 
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потребує уточнення поняття ефективності алокації, її показники. 
Під алокацією ми пропонуємо розуміти розміщення 

економічних ресурсів (факторів виробництва) між галузями, 
підприємствами (фірмами), власниками. Реалокація означає процес 
змін у розміщенні економічних ресурсів (факторів виробництва) у 
відповідь на зміни умов економічної системи. Реалокація може бути 
міжгалузевою та внутрігалузевою. Як правило, в західному 
економічному аналізі розглядається міжгалузева реалокація.  

Реалокація ресурсів забезпечувала функціонування ринкового 
механізму вже в системі А. Сміта та Д. Рикардо [8,10]. Перелив 
капіталів між галузями було покладено К. Марксом в основу концепції 
ціни виробництва та з’ясування процесу вирівнювання норми 
прибутку між галузями [3].  

У неокласичній теорії, конкуренція в галузі примушує 
підприємців встановлювати ціну на мінімально-припустимому для них 
рівні або, за термінологією А.Маршала, на рівні нормальної ціни та 
відповідно нормального прибутку [4]. Якщо прибуток у галузі буде 
вище нормального, це викличе приплив капіталів, посилення 
конкуренції, та зниження прибутку до нормального рівня. При 
нормальному рівні прибутку ніхто не входить у галузь, так як його вхід 
понижував би прибуток, та ніхто не залишає галузь, економічний 
прибуток дорівнює нулю. Отже, галузь знаходиться в стані рівноваги. 
Технологічні нововведення, зміни на факторних ринках, зміни попиту 
виводять галузь з рівноважного стану, через реалокацію ресурсів галузь 
рухається до нової рівноваги.  

Існування обмежень з реалокації  обумовлює деформації у 
впливі змін у системі на функціонування та умови відтворення 
факторів. Коливання ринкової кон’юнктури будуть призводити до 
коливань доходів, стану факторів виробництва, але не 
супроводжуватимуться переміщенням таких факторів до інших сфер.  

Сигналом до реалокації виступає зміна ринкової ситуації, яка 
призводить до зменшення факторних доходів нижче за їх нормальний 
рівень (рівень альтернативних доходів). Але для того, щоб ресурси 
перейшли до інших фірм або галузей, потрібен час. Таке переміщення 
супроводжується певними витратами та втратами. А. Пігу одним з 
перших звернув увагу на витрати з реалокації та відмічав, що величина 
таких витрат вплине на рішення власників відносно виходу з певної 
сфери; для того щоб ресурси перейшли до іншої сфери можливі 
альтернативні доходи повинні перевищувати суму фактичних доходів 
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власників та витрати на переміщення.[ 6, с.205]. 
Процес реалокації не є однорідним, та ми виділяємо в ньому такі 

етапи:  
– сприйняття сигналу та прийняття рішення щодо реалокації; 
– вихід із сфери застосування; 
– адаптація; 
– вхід у нову сферу. 

Тривалість кожного етапу та його процедурний зміст будуть 
залежати від стану економічної системи, її інституціонального 
середовища та мати певні особливості для факторів виробництва і 
галузей.  

Для робочої сили стійке отримання заробітної плати нижче 
нормального рівня (альтернативних доходів або рівня відтворення) є 
сигналом до пошуку нового місця роботи та звільнення. Етап 
сприйняття сигналу до переміщення для такого фактору, як робоча 
сила може бути достатньо довгим. Такі чинники, як повнота та 
доступність інформації, ступінь мобільності робочої сили, очікування 
вплинуть на тривалість цього етапу. Загальна криза в економіці, що 
супроводжується падінням доходів зайнятих в усіх сферах та 
збільшенням безробіття затримає прийняття рішення щодо 
добровільного звільнення працівника.  

Етап виходу для робітника пов’язаний із звільненням. 
Тривалість його буде залежати від умов звільнення, передбачених 
законодавством, стану контрактної дисципліни. Затримки розрахунку з 
оплати праці за попередній період, законодавче закріплення 
обов’язкового часу відпрацювання, нечіткість умов процедури 
звільнення у законодавстві, збільшать цей період. Рішення щодо 
звільнення працівників може бути прийнятим і роботодавцем.  

Етап адаптації включає пристосування професійно-
кваліфікаційної підготовки робітника до нових умов, що потребує 
певних витрат та часу. Ускладнення в процесі адаптації можуть 
обернутися пониженням соціального статусу робітника, стійким 
безробіттям.  

Процедури входу у нову галузь або підприємство будуть 
визначатися існуючим законодавством, потребами та вимогами 
певного підприємства. В багатьох економіках важливими є й наявність 
рекомендацій, відповідних знайомств. 

Необхідно відзначити, складний вплив інституцій на 
мобільність трудових ресурсів. З одного боку, наявність “правил руху” 
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впорядковує процеси переміщення ресурсів, виступає передумовою 
зниження витрат з реалокації, зменшення конфліктів, обмеження 
опортуністичної поведінки суб’єктів. З іншого боку, релігійні, 
національні та сімейні обмеження щодо зміни сфери діяльності, місця 
мешкання будуть зменшувати мобільність трудових ресурсів.  

Фірма припиняє виробництво за умов перевищення середніх 
змінних витрат над ринковою ціною продукції. Рішення щодо виводу 
капіталів з фірми може бути прийняте власником до встановлення 
банкрутства при зменшенні прибутку нижче ціни вибуття капіталу. 
Фондовий ринок дозволяє забезпечити перетік фінансових коштів між 
фірмами та галузями, сформувати власникам фінансових коштів 
портфель активів з бажаним співвідношенням ризику та дохідності. 
Але для некорпоративного сектору економіки процедура виводу 
капіталів буде пов’язаною з продажем реальних активів, який може 
охоплювати як всі активи фірми в якості цілісного майнового 
комплексу, так і їх розрізнений продаж. Більшість сучасних методів 
оцінки вартості фірми ґрунтуються на капіталізації очікуваного 
прибутку. Оскільки капітали виходять з фірми при зниженні рівня 
прибутку, то відповідно вартість продажу як дисконтований потік 
очікуваного прибутку може бути нижчою балансової вартості активів, 
що обумовить втрати. Продаж окремих реальних активів, як доводять 
дослідження, теж пов’язаний з втратами, і вони є тим більшими, чим 
більш спеціалізованим є обладнання. За оцінками В. Реймі, М.  
Шапиро при продажу обладнання фірмами в середньому втрачається 
третина його вартості, навіть машинний інструментарій продається за 
менш, ніж 40% його вартості [14, с.959].  

Витрати з реалокації капіталів будуть тим більше, чим менше 
розвинута інфраструктура фондового ринку та ринку засобів 
виробництва. Важливою умовою процесу такої реалокації виступає 
специфікація та закріплення плав власності, порядок розподілу 
об’єктів власності у випадку виводу частки окремих власників. 

Період адаптації для фінансових коштів, пов’язаний з оглядом 
та вивченням власником інформації щодо ринкової ситуації. 
Ефективність нового розміщення буде безпосередньо залежати від 
доступності, точності та повноти інформації, на підставі якої буде 
прийматися рішення щодо напрямків вкладення коштів.  

Наступним етапом реалокації капіталів є вхід капіталів у галузь, 
фірму або утворення нової фірми. В сучасних умовах вхід майже не в 
одну галузь не є вільним. Необхідність отримання ліцензій, 
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спеціальних патентів, дозволів, ускладнює умови входу з боку держави, 
прояви монопольної поведінки фірм галузі, створюють обмеження з 
боку потенційних конкурентів, технологічні, ресурсні, фінансові 
особливості певних виробництв стають об’єктивними обмеженнями 
для входу в ті чи інші сфери. Разом з тим в процесі реалокацї капіталів 
вхід у нові сфери пов’язаний не тільки з певними обмеженнями, а й з 
витратами коштів та часу, як правило, безповерненими витратами. 

Економістами періодично проводяться дослідження щодо умов 
входу в бізнес у різних країнах. Одне з останніх таких досліджень було 
здійснено групою фахівців в складі С. Джанкова, Р.Ла Порта, Ф. 
Лопез-де-Силанеза, А. Шлейфера. Ними була проведена оцінка 
кількості процедур, офіційного часу та офіційних витрат, які необхідні 
для започаткування легального бізнесу. Різниця умов для 
започаткування бізнесу вражаюча: в Канаді вхід у бізнес потребує в 
середньому два дні при проходженні відповідних реєстрацій у двох 
інстанціях і сплаті реєстраційних внесків у розмірі 280 дол. США, 
напроти, в Італії необхідно пройти 16 реєстраційних процедур, 
сплатити 3946 дол. США та чекати щонайменше 62 бізнес-дні для 
отримання дозволу [13, с.1-2].  

За висновками вище приведеної групи вчених, що спираються 
на емпіричні дослідження, країни з більш жорсткими умовами входу 
мають вищий рівень корупції та більшу тіньову економіку, але не 
характеризуються вищою якістю суспільних та приватних товарів [13, 
с.5]. Високі штучні обмеження доступу в галузь посилюють 
монопольні тенденції, створюють умови для бюрократичної та 
політичної ренти. До цього слід додати, що збільшення витрат входу 
знижують інвестиційну активність та складають перешкоди на шляху 
ефективної реалокації капіталів. 

Що стосується такого ресурсу як земля, то аналіз її реалокації 
доцільно проводити, розрізняючи землі за призначенням: 
сільськогосподарського та несільськогосподарського. Особливістю 
реалокації земель сільськогосподарського призначення є обмеженість 
альтернатив її застосування: при можливості переміщення до нових 
власників, або використання для вирощування інших культур такі 
землі майже не переходять у інші галузі. Другий важливий чинник 
реалокації землі, пов’язаний із відносинами власності на землю. Ринок 
передбачає свободу економічних суб’єктів у розпорядженні своїми 
ресурсами. Необхідною умовою реалокації земель відповідно ціновим 
сигналам є закріплення прав власності на землю та формування ринку 
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землі, інститутів його інфраструктури. Виведення 
сільськогосподарських угідь з виробничого використання потребує 
додаткових коштів на утримання та збереження властивостей ресурсу.  

Оцінка ефективності алокації ресурсів потребує визначення її 
показників. Зростання рівня валового національного продукту, або 
обсягу виробництва галузі не є точними критеріями ефективності 
розміщення ресурсів, так як вони не відображають втрати системи по 
забезпеченню зростання цього обсягу виробництва, ступінь 
використання наявних ресурсів при існуючому рівні знань і 
технологій, втрачені можливості альтернативного використання 
ресурсів. Для такого критерію, на наш погляд доцільно 
використовувати умови максимізації національного дивіденду, 
визначені А. Пігу [7, с.203]. Такими умовами є рівність вартості чистих 
граничних продуктів певних факторів у різних галузях при будь-якому 
можливому використанні ресурсів.  

Якщо вартість граничного продукту, створеного за допомогою 
ресурсу в одній сфері є меншою, ніж в іншій, то “сукупний ступень 
задоволення” можна збільшити шляхом переміщення ресурсів із сфер, 
де вартість граничного суспільного продукту менше, і, таким чином 
збільшити віддачу від фактору та сукупний продукт. Рівність 
граничних продуктів факторів при їх застосування у різних сферах 
буде свідчити, що не існує іншого способу використання ресурсів, 
який би призвів до збільшення віддачі від фактора, тобто система 
забезпечує ефективність виробничого розміщення своїх ресурсів.   

Отже, рівність вартості граничних продуктів факторів при будь 
якому їх застосуванні в економічній системі є критерієм ефективності 
розміщення ресурсів. Цей критерій відповідає та конкретизує умови 
ефективності по Парето щодо розміщення ресурсів. 

Оскільки конкурентна довгострокова рівновага є конкурентною 
по Парето, то здібність ринку забезпечити конкурентну довгострокову 
рівновагу означає її здібність забезпечити ефективне розміщення 
ресурсів. Але, як відзначалося, складовою пристосування ринку до 
конкурентної рівноваги виступає механізм реалокації ресурсів, для 
якого відсутня абсолютна мобільність ресурсів, процес реалокації 
потребує додаткових витрат та супроводжується втратами часу, що 
разом утворюють витрати з реалокації ресурсів. Відповідно, чим 
більше в системі витрати з реалокації, тим складніше процес 
пристосування ринку до конкурентної рівноваги, та тим менше 
можливості системи з її забезпечення. Підкреслимо, що вихідною 
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гіпотезою для першою та другою теорем економічної теорії добробуту 
виступає існування ринків всіх факторів виробництва [12, с.57]. Для 
системи, в якій при обраній ринковій формі координації дій елементів, 
відсутні ринки факторів, існування конкурентної рівноваги як 
ефективної  по Парето не доведена. 

До катастрофічних наслідків призвели реформи в аграрному 
секторі в Україні за природних, економічних та інституціональних 
обмежень з реалокації трудових та земельних ресурсів сільського 
господарства. 

За даними інституту землеробства УААН, щорічні втрати гумусу 
нині становлять 20 млн. т. Еластичність посівних площ по 
відношенню до рівня цін на продукцію сільського господарства, за 
нашою оцінкою, становить лише 0,2. Та скорочення посівних площ 
відбувається  не як керований процес відповідно до програм контурно-
меліоративної організації територій, консервації землі, а як вимушений 
та стихійний процес, наслідком якого стало перетворення виведених 
земель на розсадники бур’янів та шкідників, посилення деградації 
земель.   

Якщо в 1980 році в Україні скорочення селян було зумовлено їх 
міграційним відпливом на 90,7%, то на початку ХХІ сторіччя на 96% 
зумовлювалося їх депопуляцією [1, с.89].  

Висновки. Витрати з реалокації, відсутність певних ринків, 
обмеження з переміщення ресурсів обумовлюють зниження 
ефективності системи з ринковою координацією. За цих умов 
коливання ринкової кон’юнктури, відбиваючись на цінах та доходах 
не можуть бути сприйняти суб’єктами як сигнали до реалокації та 
забезпечити переміщення ресурсів відповідно динаміці цін. При 
скороченні доходів та обмежених можливостей факторів щодо 
переміщення ринок здійснює руйнівний вплив на відтворення 
ресурсів системи. В зв’язку з цим в системі державного регулювання 
мають вирішуватися такі взаємопов’язані завдання, як:  

- створення сприятливих умов щодо реалокації ресурсів в 
системі (формування ринків ресурсів та інститутів їх інфраструктури, 
усунення штучних обмежень з входу та виходу з галузей та бізнесу, 
забезпечення доступності відповідної інформації); 

- захист ресурсів від руйнівної дії ринку шляхом забезпечення 
базових умов їх відтворення. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЧУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
 

БЕЗРУЧКО Я.А., АСПІРАНТ 
ПИСАРЕНКО В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Розглянуто сучасний стан розвитку інвестиційної політики в АПК.  Розкрито 
базові поняття інновацій. Обґрунтовано необхідність ведення інноваційної діяльності 
агропромисловими компаніями. 

Рассмотренно современное состояние развития инвестиционной политики в 
АПК. Раскрыты базовые понятия инноваций. Обоснована необходимость ведения 
инновационной деятельности агропромышленными компаниями. 

This article is about the present state of development of investment policies in agriculture. 
Solved the basic concepts of innovation. The necessity of innovation agribusiness companies. 

 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку світової 
економіки характеризується істотним прискоренням темпів науково–
технічного прогресу, що обумовлює постійні зміни в структурі й 
динаміці суспільних потреб і, як наслідок, загострює конкуренцію в 
пропозиції нових товарів і послуг, а також покращенні їх якісних 
характеристик. У цьому зв’язку стійкість економічного положення 
більшості суб’єктів господарювання значною мірою визначається 
темпами і масштабами здійснення інноваційної діяльності, що 
дозволяє своєчасно і швидко реагувати на умови конкурентної 
боротьби, що постійно змінюються, шляхом використання 
різноманітних нововведень, забезпечуючи більш якісне й повне 
задоволення потреб ринку. Тому розвиток інноваційної сфери, через 
яку просуваються у виробництво досягнення науково–технічного 
прогресу, є особливо актуальною, що потребує серйозної уваги з боку 
галузевих органів управління та інших суб’єктів господарювання, що 
приймають участь у інноваційних процессах. 

Нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції вимагає відповідного розвитку матеріально–технічної бази 
галузі. Збільшення розмірів виробничих фондів здійснюється 
насамперед за рахунок додаткових вкладень матеріальних і грошових 
засобів, спрямованих на розширення виробничого потенціалу 
сільського господарства. Стійкий розвиток галузей агропромислового 
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комплексу в умовах становлення ринкових відносин потребує 
інвестиційної активності в аграрному секторі з надання підприємствам 
необхідних грошових і матеріальних ресурсів. Постійне масштабне 
застосування інноваційних досягнень є вирішальним чинником 
забезпечення конкурентоспроможності як окремих підприємств, так і 
України в цілому.  Застосування інновацій забезпечує стійке 
економічне зростання, підвищує виробничий та соціальний розвиток 
суспільства, гарантує економічну безпеку та стабільність 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади 
інвестиційно–інноваційної діяльності в АПК та рекомендації щодо 
формування системи її фінансового забезпечення  набули 
популярності та розроблялися у наукових працях.  

Вагомий внесок у дослідження проблеми управління 
інноваційними процесами здійснили такі вітчизняні і зарубіжні вчені: 
Бажал Ю.М., Завлін П.Н., Ілляшенко С.М., Іллєнкова С.Д., 
Краснокутська Н.Н., Поклонський Ф.Ю., Туган–Барановський М.І., 
Уткін Е.А., Фатхутдінов Р.А., Шумпетер Й та інші. Разом з тим 
необхідно відзначити, що ще недостатньо вивчено й розроблені 
теоретичні й методологічні підходи, а також практичні рекомендації, 
спрямовані на системне управління інноваційними процесами. 

Не менш важливе значення для інноваційного процесу мають 
законодавчі та нормативно–правові документи України, що 
стосуються інвестиційно–інноваційної діяльності[1,5]. 

Метою статті є розвиток теоретико–методологічних засад 
інвестиційно–інноваційної діяльності, обґрунтування необхідності 
впровадження інновацій у виробничу діяльність підприємств АПК, 
розробка методичних і практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення механізмів її реалізації. 

Виклад основного матеріалу. В агропромисловому 
виробництві, як і у всіх інших секторах господарювання в епоху 
«інтелектуальної економіки», основою добробуту стають не природні 
ресурси, а наукові досягнення. Для інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва важливе поєднання кількох факторів: 

наявність висококваліфікованого науково–технічного 
персоналу; 

випереджувальний розвиток супутніх галузей промисловості; 
наявність розвиненого конкурентноздатного ринку виробництва 

сільськогосподарської продукції; 
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функціонування системи дорадництва та надання науково – 
консультаційних послуг виробникам с.–г. продукції[2]. 

Аграрна політика Уряду в середньостроковій перспективі має 
бути спрямована на стійкий розвиток агропромислового комплексу на 
інноваційній основі, забезпечення продовольчої безпеки країни, 
формування повноцінного ринку землі, розвиток ринкової 
інфраструктури, нарощування експортного потенціалу, застосування 
узгоджених з нормами СОТ механізмів захисту національного 
аграрного ринку, створення умов для повноцінного розвитку села[5]. 

Нинішнє становище сільськогосподарських підприємств на 
ринку інвестицій характеризується їх неготовністю до ефективного 
освоєння засобів, а також неготовністю потенційних інвесторів 
вкладати капітал в підприємства через високі ризики, пов'язані з 
незахищеністю права власності, з великою ймовірністю неповернення 
коштів через погане управління. 

Виходячи з того, що впровадження наукових досягнень – 
потужний ресурс стабільного розвитку економіки країни, 
проаналізуємо деякі показники, що характеризують сучасний стан 
застосування інноваційних досягнень  в сільському господарстві 
України за останні роки. 

За даними Держкомстату України з 1990 по 2008 рік загальна 
чисельність наукових працівників в Україні скоротилася більш ніж у 
3,3 рази (з 313,1 тис. чол. до 94,1тис. чол.). При цьому спостерігалося 
покращення якісного складу наукових працівників. Чисельність 
докторів наук, які працювали в економіці України зросла в 1,6 рази, а 
їх питома вага в загальній чисельності наукових працівників 
збільшилася з 1,0% в 1990р. до 4,3% в 2006р. Питома вага кандидатів 
наук у чисельності наукових працівників за цей же період зросла з 9, 
4% до 16,9%, а їх чисельність в економіці України збільшилася з 57,6 
тис. чол. в 1995 році до 77,8 тис. чол. в 2008році. Слід відмітити, що 
якщо в 1995 році наукова діяльність була основним місцем роботи для 
41,8%  докторів наук та 39,8% кандидатів наук, то в 2006 році – лише 
для 34,4% докторів наук та 21,7% кандидатів наук. 

В цей же час інноваційна активність підприємств не зростала. В 
2008 році питома вага підприємств, що займалися інноваціями 
складала 13,0%, тоді як у 2000 р. – 18,0%. В останні роки 
спостерігається скорочення питомої ваги реалізованої інноваційної 
продукції з 6,8% в 2001р. до 5,9% в 2008р. З 1996 року відмічалося 
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зменшення питомої ваги обсягів виконаних наукових і науково–
технічних робіт у ВВП з 1,36% до 0,9% у 2008р. 

Ослаблення науково–технічного і технологічного потенціалу, 
зменшення питомої ваги обсягів виконаних наукових і науково–
технічних робіт у ВВП та питомої ваги підприємств, що займалися 
інноваціями, загрожують Україні втратою власних позицій у світі, 
посиленням технологічної та інтелектуальної залежності. 

В Україні окремі статистичні дослідження щодо застосування 
інноваційних розробок у галузі сільського господарства не 
проводяться. Проте, про інтенсивність впровадження наукових 
досягнень у аграрному виробництві можна судити порівнюючи 
динаміку рівня продуктивності основних сільськогосподарських 
культур в Україні та в світі. 

Якщо до середини минулого століття нарощення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції відбувалося 
екстенсивним шляхом, тобто за рахунок розширення посівних площ, 
то з 50–х років ХХ століття в сільському господарстві України 
відмічається перехід до його інтенсифікації. Останні 50 років посівні 
площі зернових культур в Україні поступово зменшувалися з 20446 
тис. га в 1955р. до 15636 тис. га в 2008р., а їх урожайність відповідно 
зростала з 15,5 ц/га до 34,6 ц/га.  До 1990 року за сорокарічний 
післявоєнний період в Україні урожайність зернових зросла у 3,5 рази, 
цукрових буряків – у 1,6 рази, соняшнику – у 1,9 рази .   
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Рис.1. Динаміка урожайності зернових в Україні та в світі 
в 1990–2007 рр., кг/га. 
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Якщо в 1990 році урожайність зернових культур в Україні була 
вища ніж у світі (35,1 ц/га проти 22,8 ц/га), то з середини 90–х років, 
за виключенням 2001–2002 років, вона на 5–30 % нижча, ніж 
середньосвітова. З 1990  до 2007 року світова урожайність зернових 
поступово зростала, досягнувши 28,0 ц/га, (збільшення більш ніж в 1,2 
рази), в той час як в Україні вона знизилася на 26% – до 26,0 ц/га (рис. 
1). 

За даними Державного комітету статистики України, станом на 
01 січня 2009 р., починаючи з 1992 р., в агропромисловий комплекс 
України було залучено 2454,4 млн дол. США прямих іноземних 
інвестицій (6,9% загального обсягу). З них 1655,5 млн дол. США 
(4,7%) вкладено у 812 підприємств харчової та переробної 
промисловості та 798,9 млн дол. США (2,2%) у 655 
сільськогосподарських підприємств. Приріст іноземного капіталу за 
2008 р. становив 340,4 млн дол. США, що на 104,5 млн дол. США 
менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 
інвестиційні вкладення у харчову промисловість досягли 94,3 млн дол. 
США. Обсяг залучення іноземних інвестицій у сільське господарство з 
початку року збільшився на 246,1 млн дол. США. Що стосується 
інвестування у І кварталі 2009 р., то станом на 01 квітня 2009 р., 
починаючи з 1992 р., в агропромисловий комплекс України було 
залучено 2524,6 млн дол. США прямих іноземних інвестицій (6,9% 
загального обсягу в економіку). З них вкладено 1709,6 млн дол. США 
(4,6%) у 762 підприємства харчової та переробної промисловості та 
815,0 млн дол. США (2,2%) у 652 сільськогосподарських підприємства 
[9]. Приріст іноземного капіталу за перший квартал 2009 р. становив 
33,9 млн дол. США, що в 6,2 раза менше, ніж за аналогічний період 
минулого року. При цьому інвестиційні вкладення в харчову 
промисловість досягли 20,6 млн дол. США. Обсяг залучення 
іноземних інвестицій у сільське господарство з початку року 
збільшився на 13,3 млн дол. США. Основними інвесторами в 
агропромисловий комплекс України є такі країни: 

– у сільське господарство: Кіпр (305,8 млн дол. США), 
Великобританія (121,7 млн дол. США), Данія (50,9 млн дол. США), 
США (50,4 млн дол. США), Швеція (36,7 млн дол. США), Німеччина 
(35,4 млн дол. США), Австрія (28,4 млн дол. США), Польща (28,3 млн 
дол. США), Російська Федерація (17,7 млн дол. США); 

– у харчову промисловість: Нідерланди (512,8 млн дол. США), 
Швеція (210,1 млн дол. США), Кіпр (185,6 млн дол. США), США 
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(140,1 млн дол. США), Великобританія (141,4 млн дол. США), 
Швейцарія (82,5 млн дол. США), Франція (69,3 млн дол. США), 
Німеччина (57,9 млн дол. США), Росія (41,3 млн дол. США) [7]. 

Слід зазначити, що через ряд причин іноземні інвестиції 
надходять в економіку нашої країни поки що в недостатньому обсязі. 
Тому створення привабливих умов для діяльності інвесторів має стати 
першочерговим завданням аграрної політики України. 

За даними Держкомстату України вітчизняними підприємствами 
було витрачено на технологічні інновації у 2009 році 10850,9 млн. грн, 
при цьому 7999,6 млн. грн – із власних джерел, 144,8 – млн. грн з 
державного бюджету, 321,8 млн. грн –за рахунок коштів іноземних 
інвесторів та 2384,7 млн. грн. – з інших джерел. По Полтавській 
області загальні витрати склали 42814,7 тис. грн, з них власних коштів 
– 32152,1 тис. грн, з державного бюджету – 295, 0 тис. грн, з інших 
джерел – 10367,6 тис. грн. [6]. Інвестиції в основний капітал наведено в 
таблиці. 

Таблиця 1 
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 
Полтавської області, 2005–2008 рр. (у фактичних цінах, тис.грн.) 

 2005 2006 2007 2008 % 2008р 
до 2005р 

Разом 3708582 4759792 6672143 8839830 238,36 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове  
господарство 

272942 404820 514627 772923 283, 18 

Відсотків до загального 
обсягу 

7,4 8,5 7,7 8,8 Х 

у тому числі сільське  
господарство, мисливство 
та пов’язані з ними 
послуги 

268911 401632 510937 769280 286,07 

Відсотків до загального 
обсягу 

7,3 8,4 7,7 8,7 Х 

 
Однак прямим інвестиціям в аграрному секторі традиційно 

перешкоджають складні бюрократичні процедури, повільна реформа 
ринку землі, недосконалі цінові механізми на ринках 
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сільськогосподарської продукції і пов'язані з цим економічні ризики. 
Сьогодні в сільському господарстві лише незначний відсоток 
інвестицій, тоді як промисловість отримує переважну частину цих 
інвестицій. Протягом 2001–2005 рр. обсяг інвестицій в основний 
капітал у сільське господарство зріс на 3399 млн грн, а в промисловість 
– на 21380 млн грн, тобто промисловість отримала на 17981 млн грн 
більше [3]. 

Однак прямим інвестиціям в аграрному секторі традиційно 
перешкоджають складні бюрократичні процедури, повільна реформа 
ринку землі, недосконалі цінові механізми на ринках 
сільськогосподарської продукції і пов'язані з цим економічні ризики. 

Сьогодні в сільському господарстві лише незначний відсоток 
інвестицій, тоді як промисловість отримує переважну частину цих 
інвестицій. Протягом 2001–2005 рр. обсяг інвестицій в основний 
капітал у сільське господарство зріс на 3399 млн грн, а в промисловість 
– на 21380 млн грн, тобто промисловість отримала на 17981 млн грн 
більше [3]. 

Однак, аналіз сучасних умов господарювання дає змогу 
констатувати, що стан інноваційної діяльності в Україні визначається 
як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних 
процесів у промислово–розвинених країнах та потребам 
інноваційного розвитку[3]. Стабільне скорочення реальних обсягів 
фінансування науково–технічного комплексу та відсутність дієвої 
державної науково–технічної стратегії не дають підстав для висновку 
про наявність реального підґрунтя для переходу до інноваційної 
моделі розвитку. Аналіз підходів до формування структури 
інноваційного процесу і механізмів управління ним показав, що за 
останні 50 років процес нововведення значно еволюціонував і 
сьогодні має складний багатоаспектний характер. У якості джерел 
інновації на даному етапі можуть виступати наукові дослідження 
(відкриваючі нові знання), потреби ринку, знання, що існують 
(зовнішні для компанії), отримані в процесі навчання на власному 
досвіді знання й ін[4]. 

Висновки. Розглянуто сучасний стан розвитку інвестиційної 
політики в АПК, чинники, що впливають на розвиток інвестування в 
сільському господарстві в ринкових умовах, та заходи, що сприяють 
підвищенню інвестиційної привабливості сільськогосподарських 
підприємств. 
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Таким чином, модернізація української економіки на засадах 
інноваційного розвитку має забезпечуватися комплексним 
застосуванням усіх доступних важелів економічної політики та 
запобіганням конфлікту між їхніми впливами та між вирішенням 
стратегічних та поточних завдань. За цих умов інноваційна стратегія як 
така, що за визначенням веде до підвищення рівня прибутковості 
національних підприємств, може стати реальним полем для 
багатогранної співпраці держави і бізнесу. Поряд з цим інноваційні 
проекти потребують фінансування, недостатність якого й стає 
головним чинником гальмування інноваційних розробок та їх 
упровадження. Тому, незважаючи на посилення інвестиційної 
активності в галузі, як в докризовий період, так і під час кризи, 
вирішальним фактором зростання вітчизняного агропромислового 
комплексу буде нарощування його державної, в т. ч. і бюджетної, 
підтримки. Звичайно, що це має відбуватися із дотриманням всіх 
зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ. 
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ВОЗДЕРЖАНИЕ И УМЕРЕННОСТЬ КАК ЭТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
БАТЮК Л.А., К.Э.Н., ДОЦЕНТ,  

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
В статье рассматриваются современные этические проблемы 

хозяйственно-экономической деятельности человека, в частности, разрушение 
нравственных норм, являющихся основой эффективной экономики.  

The modern ethics problems of economic-economic activity of man are examined in 
the article, in particular, destruction of moral norms, being basis of effective economy. 

 
Постановка проблемы. 
Неограниченные потребности - ограниченные ресурсы: именно 

так постулируется фундаментальное противоречие экономической 
жизни. Исследование этого противоречия обычно ограничивается 
рассмотрением проблем выбора и альтернатив. Вопрос же о 
возможности и необходимости ограничения потребностей не 
ставится вовсе. Однако культура производства материальных благ, не 
уравновешенная культурой их потребления, угрожает миру 
уничтожением путем истощения ресурсов и загрязнения окружающей 
среды. 

Концепция эффективности, в соответствии с которой 
экономика находится на границе производственных возможностей и 
обеспечивает максимально возможный совокупный выпуск из 
ограниченных ресурсов, обычно рассматривается в качестве 
ценностно-нейтральной. В анализе эффективности не учитывается 
проблема распределения ресурсов, поэтому распространено мнение о 
противоречии между эффективностью и справедливостью. Однако, 
на наш взгляд, понятие эффективности носит этический характер, так 
как включает ценностные ориентации. 

Анализ последних исследований. 
В классической политической экономии проблематика 

потребления остается даже не на вторых, а на четвертых ролях (после 
производства, распределения и обмена). Считается, что базисные 
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отношения сосредоточены в процессе производства, а потребление, 
хотя и является конечной целью, выступает чем-то производным. 

Маржиналисты, на первый взгляд, отказались от этой 
производственной парадигмы, и на передний план выдвинули 
«суверенного потребителя», который относительно независим от 
структуры производства и интересов производителей, вынужденных 
подчиняться требованиям спроса. Но по существу эта модель 
потребителя вобрала основные черты неоклассической 
производственной модели, описывающей поведение фирмы, 
максимизирующей прибыль. 

В неоклассической экономической теории действия 
«экономического человека» в качестве потребителя характеризует его 
подчинение главенствующему утилитаристскому мотиву – 
эгоистическому стремлению к собственному благу, выражаемому в 
максимизации полезности. Последняя сводится к увеличению 
потребления, которое воплощает в себе конечную цель всякой 
хозяйственной деятельности и служит выражением общего 
благосостояния человека. 

В каждом акте потребительского выбора «экономический 
человек» принимает решения, независимые от потребностей других 
потребителей, на него не оказывают существенного влияния 
утвердившиеся культурные ценности. Такой потребитель 
руководствуется, прежде всего, двумя факторами: изменением цен и 
изменением собственного дохода. Признается также влияние так 
называемых вкусов на формирование индивидуальных предпочтений, 
но вкусы оказываются экзогенной переменной и не получают своего 
объяснения в рамках самой экономической теории. 

Современные исследователи проблем взаимосвязи этики и 
экономики, за редким исключением, исходят из того, что 
рациональный, максимизирующий свою полезность индивид является 
главной организующей конструкцией экономической теории. Однако 
в истории экономической мысли есть и принципиально отличные 
позиции.  

Так М.И. Туган-Барановский и С.Н. Булгаков попытались 
определить контуры политэкономии, непосредственно базирующейся 
на ином этическом принципе. Для М.И. Туган-Барановского таким 
принципом явилась кантианская идея верховной ценности 
человеческой личности, а для С.Н. Булгакова — христианская этика в 
ее обращенности к проблемам хозяйства.  
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Что касается более современных исследоватей, стоит отметить 
немецкого философа Ганса Йонаса и его работу «Принцип 
ответственности. Опыт для технологической цивилизации», 
опубликованную в 1979 году. В русском переводе эта книга вышла в 
2004 году. В связи с изменением характера человеческой деятельности 
ученый предлагает изменить этическую теорию и ее предмет. Особое 
внимание Йонас обращает на расширение краеугольного понятия 
морали «благо». По утверждению философа человеческое благо 
включает в себя и благо биосферы. Таким образом, предметом этики 
становится среда обитания человека, сам человек и будущие 
поколения, а новой задачей этики – спасение человека как вида. 

Целью статьи является рассмотрение проблемы духовности 
как долгосрочного фактора экономического развития, а также — 
взаимосвязи экономической эффективности и нравственных 
категорий «воздержания» и «умеренности». 

Изложение основного материала.  
В экономических отношениях, как и во всех других, должны 

присутствовать ясные этические нормы. Они не могут и не должны 
быть лишены нравственного измерения.  

Понятие нравственности имеет религиозные корни. Однако на 
роль источника формирования нравственных норм сегодня 
претендует и наука. И если подлинное научное знание приближает к 
осознанию человеком Божественного присутствия, то лженаучное 
мировоззрение, усиленно культивируемое в последнее время в 
обществе, способствует разрушению нравственных норм.  

Еще средневековыми схоластами экономические проблемы 
рассматривались с позиций общего блага как конечного критерия 
деятельности людей. Но для культуры и науки последних десятилетий 
типичным является постмодернизм как определенное умонастроение 
и духовное состояние, налагающее запрет на однозначное и четкое 
разграничение смысла и бессмыслицы, добра и зла, красоты и 
безобразия. О постмодернизме часто пишут как о синтезе элитарной 
и массовой, высокой и низкой культур. В сфере искусства подобный 
синтез может и дает некие эстетически значимые результаты, но в 
духовно-нравственной области «синтез высокого и низкого» означает 
не что иное, как девальвацию нравственных ценностей. В сознании 
людей размывается граница между добром и злом, пользой и вредом 
[1, с.55]. 
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Особенную тревогу вызывает нарастающий процесс 
разрушения нравственных норм, являющихся основой общественного 
благополучия, в том числе, и в экономической сфере. 

В каждой культурной среде существуют особые ценности, 
влияющие на потребительский выбор, и формируются правила его 
институционального оформления. 

Классическая политическая экономия XIX столетия рисовала 
картины хозяйства, в которых доминировал острый дефицит 
потребительских благ. Главной проблемой в эту эпоху 
недопроизводства была мобилизация весьма ограниченных ресурсов 
для наращивания производственных возможностей. 

XX столетие в этом отношении было отмечено 
фундаментальными качественными сдвигами в хозяйственных 
структурах и институтах, приведшими к возникновению общества 
потребления, в котором основные стимулы людей и основные 
маркеры социальной дифференциации сосредоточены уже не вокруг 
процесса труда и прав собственности на производственные активы, а 
притягиваются к процессу потребления, где сама идентичность 
человека все более связывается с потребительскими практиками. 

В этом обществе изобилия главной проблемой становится 
контроль не над факторами производства, а над покупательским 
спросом населения. 

Наряду с массовым предложением потребительских благ, 
колоссально возрастает разнообразие видов реализуемых продуктов и 
услуг, на которое наслаивается множественная и все более тонкая 
дифференциация полезных свойств товаров и товарных марок. 
Появление новых усовершенствованных модификаций товара 
становится непрекращающимся процессом. В свою очередь это 
оказывает влияние и на принципы действия потребителя. Если 
раньше, например, среди товаров длительного пользования он 
выбирал самые надежные и добротные предметы, способные 
прослужить наиболее длительный срок, то теперь этот признак 
добротности в сильной степени утратил свое значение, ибо 
моральное устаревание продукта происходит намного быстрее его 
физического изнашивания. Развитый набор потребительских 
функций и сервисов оказывается важнее физической надежности. 
Предметная основа объектов потребления становится все более 
эфемерной и все менее значимой. Люди безжалостно выбрасывают 
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то, что по предметным характеристикам еще вполне пригодно к 
употреблению, заменяя его чем-то новым. 

Кроме того, потребителю предлагаются не отдельные 
потребительские блага, а во все большей мере системы объектов 
потребления, т.е. совокупности потребительских благ, которые 
функционально и символически связаны между собой. В результате у 
потребителя формируются не отдельные потребности по отношению 
к отдельным потребительским благам, а происходит насильственная 
интеграция системы потребностей в систему товаров [2, с.127]. 

Взаимосвязанность потребительских благ и их постоянное 
обновление способствуют втягиванию человека в постоянную и все 
более ускоряющуюся потребительскую гонку, вызываемую 
постоянной недостаточностью удовлетворения потребностей, когда в 
зоне потребительского внимания всегда оказываются объекты, более 
привлекательные, нежели только что приобретенные. 

Потребительская гонка все более начинает определять ритм 
жизни и характер отношений. Так, чтобы не отстать в потреблении от 
других, семьи вынуждены прибегать к потребительскому и 
ипотечному кредитованию. Переход от жизни на сбережения к жизни 
в кредит повышает зависимость семьи от регулярных источников 
дохода.  

В потребление вкладываются не только деньги, но и свободное 
время. И здесь общество потребления расставляет и другие ловушки. 
Включаясь в потребительскую гонку, человек стремится больше 
зарабатывать. Соответственно, возрастает его рабочее время и вместе с 
тем постепенно уменьшается свободное время, в результате 
сокращаются возможности для потребления. 

Параллельно с нарастанием зависимости от своего 
экономического положения, изменяются многие жизненные 
установки. Когда процесс приобретения все новых благ становится 
самоценным, замыкается на самом себе, превращается в центр 
человеческой деятельности, возникает явление потребительства, 
связанное с односторонней зависимостью от вещей и безудержным 
желанием их приобрести. Характерно, что эта зависимость от вещей 
переживается человеком как подлинная свобода.  

В условиях общества потребления «суверенитет потребителя», 
очерченный в рамках неоклассической экономической теории во 
многом оказывается мнимым. При всей видимой свободе выбора, 
потребитель становится зависимым от возрастающего и умело 
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структурированного предложения товаров и способов их 
продвижения (навязывания) продавцом посредством рекламы и 
раскрученных брэндов. Более того, потребительство становится 
инструментом новых форм социального контроля, предписывающих 
человеку определенные формы действия [5, с.235]. 

Важно отметить, что потребительство не является выражением 
«природного» стремления к удовлетворению безграничных 
потребностей человека. Во-первых, неограниченность материальных 
потребностей есть страстное свойство падшего человеческого 
естетства и не является непреодолимым. Материальные проблемы 
можно ограничивать (с помощью духовных потребностей). Для 
решения этой задачи необходимо воспитывать такое качество как 
воздержние. 

Во-вторых, всякий дефицит ресурсов следует определять в его 
отношении к уровню потребностей, которые, в свою очередь, 
определяются социальными условиями и, кстати, могут быть весьма 
ограничены, если речь идет, например, о физиологических 
потребностях, безопасности, комфорте и т.д. 

Характерной приметой времени становится постоянное 
ускорение инновационного цикла. Период освоения товара 
сокращается с нескольких десятилетий до нескольких лет, а по 
отдельным моделям – до нескольких месяцев. Пограничная область 
между освоенным и неосвоенным двигается все быстрее, и 
потребительская гонка набирает темп. 

Масштабы и характер потребления не просто отражают 
сложившееся в обществе неравенство в распределении ресурсов. 
Потребительские практики становятся средством, активно 
производящим это социальное неравенство. Потребление, таким 
образом, оказывается не конечной целью, а лишь инструментом 
реализации более сложных социальных стратегий классовой и 
статусной дифференциации [4, с.35]. 

Сегодня фактически любой продукт или услуга, помимо 
изначальных потребительских свойств, все более нагружается 
символами – многозначными образами, с помощью которых человек 
определяет смысл происходящих хозяйственных процессов и свое 
место в этих процессах. Символы несут в себе массу закодированной 
информации. 
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В результате товар начинает распознаваться потребителем 
именно по своим символическим качествам. Происходит своего рода 
выхолащивание материального содержания предметов потребления. 

Антиподом современному потребительству и постулатам о 
безграничности материальных потребностей людей необходимо 
сегодня поставить воздержание и умеренность в потреблении.  

Виводы. Хозяйственно-экономическую жизнь нельзя 
противопоставлять жизни духовной, ибо дух коренится в 
самом хозяйстве. Последнее духовно по своей сути, оно 
материально лишь по формам и средствам осуществления.  

Этика всегда тайно руководит экономикой, всегда питает ее 
изнутри. Как только отмирает этическая система, тотчас начинает 
рассыпаться и соответствующая экономическая система. 

Современная культура потребления грозит уничтожить Землю 
путем истощения ресурсов и загрязнения среды. Нет сомнения, что 
главной движущей силой разрушения природы является забвение 
религиозных ценностей, прежде всего таких, как ответственность, 
воздержание и умеренность. Идеалы общества потребления, 
безудержная погоня за прибылью и вещами завели человечество в 
тупик. Поэтому в недалеком будущем «воздержание» и «умеренность» 
станут синонимами выживания и будут рассматриваться ведущими 
аналитиками и экономистами мира как основополагающие принципы 
развития человечества. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ДОСВІД ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В ДЕЯКИХ РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ 
 

БАТЮК Л.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

In the article experience of decision of problem of food safety is examined in some 
developed countries, and also possibility of application of this experience is analysed in 
Ukraine.  

У статті розглядається досвід вирішення проблеми продовольчої безпеки у 
деяких розвинутих країнах, а також аналізується можливість застосування 
цього досвіду в Україні.  

 
Постановка проблеми. 
Необхідність забезпечення продовольчої безпеки держави 

вимагає аналізу та теоретичного узагальнення досвіду організаційно-
економічних і соціальних механізмів вирішення зазначеної проблеми 
на всіх рівнях економіки - від домогосподарства до 
загальнонаціонального. Предметом дослідження в даній статті є 
продовольча безпека регіону. 

Аналіз останніх досліджень. 
На актуальність проблеми продовольчої безпеки вказують 

численні дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема 
праці А.І. Алтухова, В.Я. Амбросова, Ю.Д. Білика, В.І. Бойка, П.П. 
Борщевського, В.І. Власова, С.М. Кваші, І.І. Лукінова, Л.О. Мармуль, 
В.В. Маслакова, В.М. Олійника, Б.Й. Пасхавера, Е.Е. Румянцевої, П.Т. 
Саблука, В.В. Юрчишина, І.Я. Богданова, В.М. Гейця, Б.В. Губського, 
М.М. Єрмоленка, Я.А. Жаліла, В.І. Мунтіяна, Г. Пастернака-
Таранушенка, С.І. Пирожкова, В. Сенчагова, В.Т. Шлемка та інших 
вчених-економістів.  

Сучасні науковці розглядають проблему продовольчої безпеки 
достатньо всебічно. Розроблено цілі системи показників для оцінки її 
рівня: фізична і економічна доступність продуктів харчування, 
коефіцієнт достатності їх споживання; енергетична цінність раціона 
харчування; показнки якості життя, рівень дифференціації доходів 
населення; ступінь стійкості системи продовольчого забезпечення 
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населення якісними продуктами харчування; рівень 
самозабезпеченості країни продовольчими товарами; стан і розвиток 
продовольчого ринку та багато інших. Але практика вирішення 
зазначеної проблеми на рівні окремих міст та регіонів досліджена 
недостатньо. 

Метою статті є узагальнення досвіду деяких розвинутих у сфері 
забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні.  

Виклад основного матеріалу.  
Чим ми керуємося, вибираючи продукти в магазині? 

Намагаємося завжди вибрати те, що краще, якісніше, свіжіше. Таким 
чином, кожен з нас, не задумуючись над цим, закладає основи 
продовольчої безпеки для себе і своєї сім'ї. Адже якісне і раціональне 
харчування – запорука високої продуктивності праці людини, її 
здоров'я і довголіття. 

Для держави ж продовольча безпека – невід'ємна частина 
економічної безпеки. Це - гарантованний доступ всіх жителів країни 
до продовольства, здатність забезпечити поточні і надзвичайні 
потреби у продуктах харчування за рахунок власних ресурсів. 

В розвинутих країнах проблема забезпечення продовольчої 
безпеки вирішується державою на загальнонаціональному рівні. А 
продовольча безпека будь-якого з територіально-господарських 
утворень, котрими, в тому числі, є великі міста, до яких відноситься і 
Харків, підтримується ринковими методами через взаємовигідний 
товарообмін. В Україні в ході реформування системи господарювання 
було демонтовано державний механізм забезпечення населення 
продуктами харчування, а єдина для всієї країни ринкова концепція 
вирішення цього завдання поки-що не склалася. Тому, на нашу думку, 
доцільно розглянути, яким чином розв'язують зазначену проблему у 
деяких розвинутих країнах світу, для того, щоб намітити основні 
напрямки дій по забезпеченню продовольчої безпеки в нашій державі. 

Так, в Японії в сфері забезпечення продовольчої безпеки 
створено сімбіоз моделей державного і ринкового регулювання з 
використанням механізму взаємодії адміністративного аппарату та 
приватного підприємництва. І, незважаючи на те, що економіка цієї 
країни все більше орієнтується на розвиток наукоємних технологій, 
сільське господарство і риболовство залишаються надзвичайно 
важливими галузями. При тому, що сільське господарство складає 
лише 2% ВВП Японії, галузь забезпечує близько 40% потреб країни в 
продуктах харчування і сільськогосподарській сировині для 
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переробних підприємств. І це в країні, де пахота складає лише 10% 
загальної земельної площі! Завдяки застосуванню сучасних аграрних 
технологій країна має найвищу врожайність сільгоспкультур – так на 
початку нинішнього століття по врожайності зернових (з 1 га площі) 
Японія випереджала такі «зерновые» країни, як США – в 1,3 рази, 
Канаду – майже в 2 рази, Україну і Росію – майже в 6 разів.  

По виробництву молока Японія знаходиться на рівні таких країн 
як Турція, Аргентина, Канада, Австрія. А по виробництву яєць – 
випереджає ці країни і є провідним в світі їх виробником – 370 штук на 
душу населення.  

Суттєве значення в продовольчому забезпеченні Японії 
відводиться рису. Державна підтримка виробництва цієї культури 
настільки велика, що уряд в межах національної безпеки неуклінно 
проводить політику стратегічного забезпечення населення рисом, 
постійно субсидуючи його виробництво і закупівлю. Таким чином, 
уряд Японии проводить свідому політику аграрного протекціонізму, 
відкрито визнаючи той факт, що від стану продовольчого 
забезпечення населення залежить забезпечення національної безпеки 
[1, с. 7]. 

Інша азіатська країна, яка досягла за останні роки вражаючих 
результатів в сфері забезпечення населення продуктами харчування – 
це Китай, який вже має 80% рівня забезпеченості за всіма основними 
групами продовольчих товарів. 

Реформи в Китаї почалися з сільського господарства. Було 
відмінено комуни, замість яких ввели сімейний підряд. Уряд дозволив 
здійснювати вільний продаж надлишків виробленої 
сільськогосподарської продукції після здачі державі плану 
держзаготівель. Земельні наділи були закріплені в довгостроковій 
оренді. На селі стали з'являтися кооперативні підприємства. Вказані 
заходи створили умови для підвищення платоспроможного попиту, 
привели до стрімкого росту сільського господарства та його 
модернізації.  

Земля в Китаї знаходиться в державній чи колективній 
власності. На даний час проводиться подальша реформа 
землекористування, в результаті якої землероби зможуть здавати свої 
наділи в оренду, обмінювати їх і використовувати як заставу [4, с. 3]. 

Крім того, Міністерство сільського господарства КНР 
розробило спеціальну державну програму, яка заохочує китайські 
компанії купувати сільськогосподарські землі за межами країни. Тим 
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самим Китай намається підвищити свою безпеку в сфері забезпечення 
продуктами харчування і гарантувати їх поставки з-за кордону. 

Китайским компаніям пропонують купувати сільгоспугіддя, в 
першу чергу, в країнах Африки і Латинської Америки. Не виключено, 
що подібні проекти будуть фінансуватися за рахунок кредитів, 
виданих державними банками та інвестиційними фондами. В 2006 
році. в Китаї було скасовано сільськогосподарські податки. Країна, 
володіючи лише 7% світових пахотних угідь, виробляє близько 20% 
зернових, займає лідируючі позиції в світі по виробництву бавовни, 
м'яса, молока, яєць, масляничних культур [4. с.4]. 

Китай володіє лише 7% світових аграрних земель, при цьому 
кількість працюючих в сільгоспсекторі КНР досягає 40% від загальної 
кількості фермерів в світовій економіці. На думку провідних 
китайських дослідників національне сільське господарство не зможе 
забезпечити всі потреби населення в продуктах харчування і країна 
буде вимушена шукати додаткові площі за кордоном. При цьому не 
виключено, що одночасно з покупкою земель у відповідні країни 
будуть прибувати і китайські сільгоспробітники [3. с.11]. 

В США, які є одним з найбільших виробників 
сільськогосподарської продукції у світі, особливе значенння в політиці 
формування продовольчої безпеки приділяється державним 
програмам продовольчої допомоги бідним групам населення. Для цих 
цілей спеціальною Службою з питань продовольства і послуг 
споживачам розроблено і втілено в життя більше 15 програм 
продовольчої допомоги малозабезпеченому населенню. 

Крім того, в США рівень підтримки аграрних цін сягає 50%, а 
21% доходів фермерів складають прямі субсидії держави [4. с.8]. 

У зовнішніх стосунках США також неодноразово вдавалися до 
політики «продовольчої зброї». Причому практикувалося як надання 
продовольчої допомоги на пільгових умовах, так і накладання ембарго 
на комерційний експорт продовольства в ті чи інші країни. 

Отже, можемо констатувати, що агропромисловий комплекс 
США відноситься до сфери стратегічних інтересів країни, а його 
продукція нарівні з атомною сировиною і оборонними технологіями 
складає стратегічний ресурс держави. 

В Росії ситуація інша – за підрахунками деяких експертів, країна 
за рахунок власного виробництва забезпечує населення тільки 
картоплею і зерном, в значній мірі задовольняються також потреби в 
овочах і яйцях. А російським молоком, м'ясом, цукром і рослинним 
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маслом населення не забезпечене навіть наполовину. Згідно норм 
споживаня Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН загальна 
забезпеченість Росії продовольством близка до мінімального значення 
продовольчої безпеки – 75%. 

Загальна забезпеченість країни базовими продуктами 
харчування – близько 65%. Це свідчить про те, що власного 
сільськогосподарського виробництва недостатньо для того, щоб 
населення отримувало необхідну кількість продовольства, тому значна 
його частина імпортується. В умовах мінливої кон'юнктури світового 
ринку продовольства завжди існує ризик тимчасового або навіть 
хронічного підриву продовольчої безпеки країни, тому для Росії 
актуальною є необхідність збільшувати обсяги власного 
сільськогосподарського виробництва. 

Сожий з Росією результат «реформ» на селі і в нашій країні – 
якщо на початку 90-х років Україна займала перше місце в світі в 
розрахунку на одну людину по виробницву цукру, картоплі, яєць і 
друге – по виробництву молока та овочів, то вже до 1998 року доля 
сільгоспсектора у ВВП України знизилася на 37%. За той же період (з 
1990 по 1998 рр.) поголів'я крупної рогатої худоби і свиней 
скоротилося майже на 50%, птиці – більш ніж на 35%. 

Звівши реформи на селі до лібералізації цін і виробницва, 
реорганізації і приватизації сільськогосподарських підприємств, 
широкої фермеризації і відсторонення від функції економічного 
регулювання, держава практично повністю згорнула інвестиційну і 
фінансову підтримку агропромислового комплекса, його матеріальне і 
технічне забезпечення. В результаті - зруйнована і без того 
недостатньо розвинута продовольча база, деградують землі, 
припинили виробничу діяльність більшість тваринницьких 
комплексів, птахофабрик, різко зменшили обсяги виробництва 
племінні заводи, селекційні центри і т.д. Як бачимо, кризовий стан 
продовольчого ринку, в першу чергу викликаний внутрішніми 
факторами. Серед зовнішніх загроз продовольчої безпеки - 
відкритість економіки і ослаблення конкурентоздатності українського 
сільгоспвиробника. 

Для України поспішна лібералізація зовнішньоекономічної 
діяльності на продовольчому ринку призвела до зростання 
економічної залежності по продовольству, втрати внутрішніх ринків 
для вітчизняних виробників. Ми вже звикли до того, що їмо не тільки 
екзотичні імпортні ківі, банани і апельсини, але й «місцеві», але 
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вирощені в Турції, Ізраїлї чи Іспанії яблука, помідори і виноград. 
Головний інструмент захоплення українського ринку - демпінгові 
ціни. 

Такий стан справ свідчить про надзвичайний рівень проблеми 
продовольчої безпеки як країни в цілому, так і окремих регіонів. 

Якщо для забезпечення національних інтересів держава 
розробила пакет документів, включаючи правила митного 
регулювання, застосування акцизів, встановлення компенсаційних 
сборів і податкв, то для забезпечення продовольчої безпеки регіона чи 
такого мегаполіса, як Харків, використовуються інші методи. Зокрема, 
це – ефективна організація роздрібної і оптової торгівлі, переробки і 
зберігання продовольчих товарів та сільгоспсировини, розвиток 
підприємств агропромислового комплуксу на місцевому рівні, 
рівномірне забезпечення збалансованого ассортименту продовольчих 
товарів, контроль сезонних запасів продукції і т.д. 

На жаль, зазначена проблема мало цікавить керівництво 
більшість крупних українських міст, які більше покладаються на те, що 
ринок сам взмозі впоратися із забезпеченням потреб мегаполісів в 
продуктах харчування і втручання в данний процес не потрібно. 

Помилковість даного твердження можна продемонструвати на 
прикладі успішних дій по забезпеченню продовольчої безпеки 
столиці Російської Федерації – міста Москви. 

Москва та її найближчі приміські населені пункти фактично 
представляє собою один з регіонів Росії і не має у своєму 
розпорядженні важелів впливу на агропродовольчу ситуацію по всій 
країні. Москва споживає за добу більше 32 тисяч тон продовольства. І 
все це необхідно привезти, переробити і продати. Тож для 
забезпечення продовольчої безпеки такого мегаполіса необхідна ціла 
система заходів. І Москва розробила такую систему шляхом створення 
Департамента продовольчих ресурсів міста Москви і місцевих 
агрохолдингів. Інвестиційна підтримка проектів підприємств оптового 
продовольчого комплекса дозволила сформуватися 22 московским 
агрохолдингам, які об'єднують 98 регіональних сільгосппідприємств. 
Площа землі, що обробляється московськими агрохолдингами складає 
560 тис. га, що приблизно дорівнює території таких областей, як 
Володимирська чи Нижегородська. Агрохолдинги фінансують і 
контролюють весь ланцюг виробництва і реалізації продуктів 
харчування від поля чи ферми до міського споживача [5. с.3]. 
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Крім того, здійснюється закупівля за бюджетні кошти запасів 
продовольства. Так, по зерну місто має запаси в розмірі 100 тис. тон. 
До речі, Москва – один з небагатьох регіонів Росії, який в 2006 році 
прийняв свій регіональний Закон міста Москви «Про продовольчу 
безпеку». 

На нашу думку, московський досвід може слугувати прикладом 
для великих міст та окремих регіонів України. Інвестиції коштів 
міських бюджетів в сільське господарство – економічно і політично 
доцільно. Наприклад на Харьківщині останнім часом суттєво 
змінилася структура промисловості: машинобудування, яке раніше 
складало левову частку промисловості регіону, за період січень-квітень 
2009 року забезпечило лише 14,8% обсягу реалізації промислової 
продукції, в той час, як виробництво продуктів харчуванняя, напоїв і 
табачних виробів склало 30,1%. 

Висновки. Необхідність забезпечення продовольчої безпеки 
України актуалізує дослідження по визначенню потенційних 
возможностей продовольчого самозабезпечення індустріально 
розвинутих територій. Хаотичний стан підсистем до сих пір 
функціонально, організаційно, ресурсно і технологічно не зв'язаних 
між собою, слід замінити системою продовольчої безпеки країни і 
регіонів. Її можна сформувати лише спільними зусиллями 
центральних, регіональних і місцевих органів влади разом з 
виробниками, науковцями, фінансовим і аграрним бізнесом.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

БОРИСОВА І.С., К.Е.Н.,   
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Розглядаються методологічні підходи до критеріїв оцінки економічної 

ефективності використання наявних ресурсів аграрних підприємств. Розв’язання 
цієї проблеми пов’язане з необхідністю прийняття оптимальних рішень в 
управлінні виробництвом. 

Methodological approaches to the criteria of estimation of economic efficiency of the 
use of present resources of agrarian enterprises are examined. The decision of this problem 
is related to the necessity of acceptance of optimum decisions in the management by 
production. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Основне 

завдання економічної науки й практики полягає в розробці критеріїв і 
показників, які характеризують економічну ефективність у 
господарствах України. Ці проблеми мають розв’язуватися на базі 
комплексного розвитку сільськогосподарського виробництва й 
необхідного продовольчого забезпечення українського народу та 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 
Результати аналізу цих показників дають можливість обґрунтувати 
рекомендації відносно раціональних розмірів ресурсного потенціалу 
підприємства та підвищення економічної ефективності його 
використання. Проблема ефективності агровиробництва завжди була 
актуальною і залишається такою й за сучасних умовах дефіциту 
ресурсів, високої їх вартості й низької платоспроможності 
агровиробників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
критеріїв оцінок економічної ефективності та раціонального 
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використання виробничих ресурсів в аграрній сфері постійно 
перебуває в центрі уваги вчених–аграріїв. Значний внесок в розробку 
цих проблем зробили С.П. Азізов, Г.О.Андрусенко, О.А.Бугуцький, 
П.П.Борщевський, П.І.Гайдуцький, М.В.Гладій, В.К.Горкавий, В.М. 
Канівський, І.І.Лукінов, В.П.Мартьянов, М.К.Орлатий, Й.С.Пасхавер, 
Б.Й.Пасхавер, П.Т.Саблук, В.М. Скупий, В.В. Тарасова, 
В.М.Трегобчук, А. Шафронов, О.М.Шпичак, А.Е.Юзефович, 
В.О.Юрчишин, та ін. Але в умовах формування в Україні ринкових 
відносин економічні дослідження щодо ефективності використання 
сільськогосподарських виробничих ресурсів і створення раціональних, 
оптимальних за структурою високотехнологічних ресурсних 
потенціалів проводилися недостатньо. Тому слід переосмислити 
існуюче наукове надбання з метою його використання в нових 
економічних умовах. 

Постановка завдання. З–поміж дискусійних залишається 
питання про сутність, критерії й показники виміру економічної 
ефективності сільськогосподарських підприємств. У науковому 
розумінні критерій відображає найістотнішу суть ефективності, тобто 
є основним принципом оцінки. Чим точніше будуть визначені 
критерії, тим глибше буде уявлення про економічну категорію. 
Економічні показники ефективності характеризують її з кількісного 
боку. 

Виклад основного матеріалу. Слід розрізняти критерій, що 
визначає економічну ефективність усього сільськогосподарського 
виробництва, і показники, що визначають окремі сторони 
ефективності. Між критеріями й показниками є певний взаємозв’язок і 
залежність. Критерій на може бути кількісно виражений без 
показників, які значною мірою втрачають свою соціальну значимість і 
визначення без критерію. Методологічне розмежування між ними 
полягає в тому, що критерій являє собою внутрішню сутність 
процесів, а показник є конкретною формою відображення даного 
критерію. 

Ефективність сільськогосподарського виробництва 
характеризується в цілому тими ж критеріями і показниками, що й 
ефективність інших галузей народного господарства, всього 
суспільства. Разом із тим ефективність сільськогосподарського 
виробництва безпосередньо пов’язана з особливостями цієї галузі, які 
обумовлені, по–перше, використанням у складі виробничих ресурсів 
специфічного і головного засобу виробництва в сільському 
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господарстві – землі; по–друге, робочий період не збігається з 
періодами виробництва, чому причиною сезонність виробництва; по–
третє, територіальне розміщення виробництва [4, с. 84]. 

У науковій літературі дискутуються різні точки зору, стосовно 
щодо вибору критеріальних показників ефективності 
сільськогосподарського виробництва. Значну складність у цьому 
питанні справляє вибір самих показників. Труднощі пов’язані 
передусім із великою кількістю та відмінністю показників, які 
застосовують різні автори як критеріальні:  одні пропонують вважати 
таким показником продуктивність землі, інші – продуктивність праці, 
треті – валовий і чистий дохід, четверті – рівень рентабельності тощо. 

Розглядаючи цю проблему, необхідно враховувати, що 
ефективність сільськогосподарського виробництва – поняття ширше, 
ніж окремі економічні показники, й оцінити її одним показником 
неможливо. Використання з цією метою узагальнюючого 
(інтегрального) показника  не може вирішити це питання повністю. 
По–перше, відсутня єдина проста методика його розрахунку, а 
запропоновані – вкрай трудомісткі й потребують використання 
багатьох показників та індексів, кореляційно–регресивного аналізу 
даних. По–друге, інтегральний показник має визначити кількісну міру 
підвищення чи зниження в цілому, найповніше характеризувати зміст 
категорії й бути відносним показником. 

Наприклад, В.В. Тарасова спираючись на сучасний досвід 
досліджень цього питання, пропонує за індикатор ефективності 
виробництва використовувати показник ресурсоємності, як один з 
узагальнюючих показників господарської діяльності підприємств. 
Дослідження показали, що рівень ресурсоємності залежить від 
багатьох факторів і має значну диференціацію залежно від природних 
та економічних умов виробництва. Для оцінки ступеня ефективності 
виробництва необхідно зіставити досягнутий рівень ресурсоємності з 
нормативним рівнем для даних умов виробництва. 

Нормативний рівень ресурсоємності являє собою той 
мінімальний розмір ресурсів, яки повинен функціонувати в процесі 
виробництва (за певних умов) для одержання одиниці продукту. Саме 
він і може служити мірилом раціональності використання виробничих 
ресурсів та індикатором ефективності, вигідності всього процесу 
виробництва. Зіставлення фактичного й нормативного рівнів 
ресурсоємності дасть змогу відповісти, раціонально використовувалися 
ресурси, ефективним чи неефективним є виробництво, а відносний 
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показник – коефіцієнт ефективності Kе, що характеризує кількісну 
міру їхнього співвідношення, змогу оцінити рівень ефективності 
виробництва: 

Kе = Pвн : Pв,                                                      (1) 
Pв = P / B,                                                      (2) 

P = Σ (Pк / ΣPк) ,                                                   (3) 
де Pвн і Pв – ресурсоємність нормативна і фактична; P – питомий 
розмір сукупних ресурсів; B – питомий розмір валової продукції, Pк – 
розмір кількісного виробничого ресурсу агропідприємства (земельних 
і трудових, засобів і предметів праці); ΣPк – загальний розмір 
кількісного виробничого ресурсу по регіону (районі, області, державі).  

Якщо Pвн=Pві, то має місце нормальна витрати ресурсів на 
одиницю споживчої вартості, якщо Pвн>Pві – значить за інших 
рівних умов у процесі виробництва була фактично задіяна менша 
кількість ресурсів, ніж за оптимальним варіантом для даних умов, 
тобто ресурси були використані раціональніше, одержана в результаті 
продукція менш ресурсномістка, а саме процес виробництва був 
ефективним; якщо Pвн<Pві – ресурси використовували 
нераціонально, має місце перевитрата ресурсів, а тому виробництво 
було неефективним. 

Коефіцієнт ефективності є зіставним як у просторі, так і в часі. 
Його високі значення свідчать про те, що процес виробництва 
налагоджений чітко, вище трудова дисципліна, досконаліша 
технологія виробництва. У результаті цього краще й раціональніше 
використовуються всі виробничі ресурси, кожна окрема одиниця яких 
приносить суспільству більше корисного ефекту. Тому рівень 
ресурсоємності може служити індикатором і мірилом ефективності 
виробництва [7, с. 73].  

У цьому відношенні викликає  інтерес роботи  економістів Л. 
Драгуна та О.Вакульчика, які роблять спроби розробити 
узагальнюючий показник ефективності виробництва. З їхнього 
погляду, узагальнюючий показник ефективності виробництва має 
відображати ефективність використання як поточних і застосованих 
витрат, так і ефективність витрат, пов’язаних із використанням 
позикових коштів. Для його розрахунку пропонують показник 
питомих сукупних витрат (ПСВ), який обчислюють за формулою: 

КР
ТРККОКОПС

ПСВ фк )( 3231 


                   (4) 
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де С – собівартість продукції; Пк – розмір виплат процентних сум за 
використання кредитів; Оф – основні фонди; Оз – оборотні засоби; 
ТР – чисельність трудових ресурсів; К1, К2, К3 – коефіцієнти 
використання відповідно, основних, оборотних і трудових ресурсів; 
КР – кінцеві результати виробництва (продукція, послуги) [2, с. 94].  

З нашої точки зору, недоліком такого підходу є спроба 
складання незіставних величин – виплати вартості кредиту, основних 
виробничих фондів, оборотних засобів, трудових ресурсів. Разом із 
тим відбувається подвійний рахунок витрат, які вже враховані у 
собівартість продукції. Недоліком у розрахунку цього показника є 
також те, що в ньому не враховується основний фактор 
сільськогосподарського виробництва – земля. 

Особливий інтерес представляє інтегральний показник 
еколого–економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва, запропонований А. Шафроновим і розрахований за 
формулою: 

Н

НГ
СГ ЗЗ

ВДЕВДЕЕ





)(

                          (5) 

де СГЕЕ  – еколого–економічна ефективність сільськогосподарського 
виробництва (з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь); 

ГЕ  –  вартість еквівалент ґрунтової родючості; 

НГ ВДЕВД  )(  – індекс фактичного валового доходу 
(скоригованого з урахуванням вартісного еквівалента змін ґрунтової 
родючості); 

НВД  –  нормативний валовий дохід; 

НЗЗ   – індекс фактичного розміру виробничих (ресурсів) до 
їх нормативного рівня. 

Новизна цього підходу полягає в тому, що складовою частиною 
запропонованої формули є розрахунок вартісного еквівалента змін 

ґрунтової родючості ( ГЕ ), що визначається наступним чином: 

ОДГ З
К
ВЕ 

,                                       (6) 
де В  – зміна вмісту гумусу в ґрунті, т/га; 
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К – коефіцієнт гуміфікації; 

ОДЗ – витрати на застосування одиниці органічних добрив [8, с. 60]. 
З точки зору сучасних вимог зв'язок ефективності виробництва 

з екологією має виключне науково–практичне значення. 
Разом із тим використання відносних показників забезпечує 

порівняння результатів діяльності тільки окремих ланок у часі й 
просторі. Вони не відображають масштабів виробництва, відповідно, 
із обсягів внеску в кінцеві народногосподарські результати. 

Ми поділяємо думку вчених С.П. Азізова, В.М. Канівського, В.М. 
Скупого, які доводять необхідність застосування системи показників 
для оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва, яка 
передбачає у тому або іншому сполученні розрахунок таких 
показників: 

– виробництво валової продукції на 1 га сільськогосподарських 
угідь, на середньорічного працівника, на 1 люд.–год, на 1 грн. 
основних виробничих фондів і оборотних засобів; 

– розмір поточних витрат виробництва на 1 грн. валової 
продукції; 

– розмір валового і чистого доходу (прибутку) на 1 га 
сільськогоспо–дарських угідь, на середньорічного працівника, на 1 
люд.–год, на 1 грн. основних виробничих фондів і оборотних засобів; 

– рівень рентабельності й норма прибутку (чистого доходу) 
сільськогосподарського виробництва. 

Висновки. Усі ці показники разом взяті, з виділенням будь–
якого з них як головного або без виділення такого, дають можливість 
повніше охарактеризувати ефективність сільськогосподарських 
підприємств. У них знаходять відображення оцінки рівня й 
ефективності використання всіх видів ресурсів і витрат, що беруть 
участь у виробництві: 

1) землі як основного засобу сільськогосподарського 
виробництва – вартість валової продукції, сума валового доходу, 
прибутку (чистого доходу) на одиницю земельної площі; 

2) живої праці – вартість валової продукції, сума валового 
доходу, прибутку (чистого доходу) на одиницю затрат праці або 
численність середньорічних працівників; 

3) минулої уречевленої праці в основних засобах виробництва – 
вартість валової продукції, сума валового доходу, прибутку (чистого 
доходу) на 1 грн. основних виробничих фондів; 
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4) поточних виробничих витрат – собівартість валової 
продукції, окупність виробничих витрат, рівень рентабельності. 

5) висока економічна ефективність функціонування 
агропромислового комплексу неможлива без взаємозв’язаного й 
збалансованого розвитку всіх його складових. Інтенсивний розвиток 
сільськогосподарського виробництва, високоефективне використання 
зрошуваних, осушувальних і староорних земель неможливе без 
постійного оновлення основних виробничих фондів господарств. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 
АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ВИРОБНИЦТВА 

СВИНИНИ 
 

МАКОВЕЦЬКИЙ В.Т., КАНД. ЕКОН. НАУК, ДОЦЕНТ,  
ХНТУСГ ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
У статті проаналізовано економічні, екологічні й енерговитратні особливості 

різних технологій виробництва свинини та запропоновано найбільш ефективний і  
оптимальний варіант. 

In article is analysed economic, ecological and expenseses to energy different technology 
production of the pork and is offered the most efficient and optimum variant. 

 
Постановка проблеми.  Забезпечення населення якісними 

продуктами харчування лежить в основі продовольчої безпеки кожної 
країни [1-3]. У світі щороку має місце дефіцит ринку зерна близько 20-
30%, а дефіцит тваринницької продукції і зокрема м’яса у більшості 
країн складає 60-70%. Вирішуючи питання забезпечення населення 
сільськогосподарською продукцією багато країн використовують 
інтенсивні технології, проте внаслідок господарювання зростає 
екологічна загроза та збільшується питома вага небезпечних для 
харчування людини продуктів (генетично модифікованих і т. ін.). 

Серед тваринницьких галузей з екологічної точки зору 
найпроблемнішим є свинарство. Більшість свинокомплексів, що були 
побудовані на території нашої країни у 70-ті та 80-ті роки 
використовували так звану гідрозмивну технологію видалення стоків і 
гною з тваринницьких приміщень. В результаті навколо деяких з цих 
свинокомплексів грунтові води у радіусі 30-60км стали непридатними 
для пиття. Тому не слід нехтувати заради тимчасової економічної 
вигоди екологічними чинниками, бо у подальшому економічні 
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наслідки будуть непередбачуваними і такі результати ставлять під 
сумнів ефективність відповідної системи господарювання. 

Крім того, особливого значення на сьогодні у світі набувають  
проблеми енергозбереження при виробництві тваринницької 
продукції, оскільки більшість джерел енергії що використовуються для 
створення нормального мікроклімату в приміщеннях є вичерпними, а 
без них нормальні умови утримання тварин і високу економічну 
ефективність не забезпечиш.  

Іще однією зі світових тенденцій, особливо в країнах з 
високими соціальними стандартами, є зростаючий попит на 
екологічно чисту продукцію. Проте собівартість екологічно чистої 
продукції як правило вища за ординарну і компенсується більш 
високою ціною реалізації (в 1,5-2 рази). Але основна частина 
свинарської продукції виробляється за високоінтенсивними 
технологіями із використанням гормонів, хімічних стимуляторів росту, 
кормових антибіотиків. Таке виробництво має певні економічні 
переваги, але вироблене за цими технологіями  м’ясо навряд чи можна 
назвати безпечним і корисним для здоров’я людини. Тому для 
українських виробників свинини так як і для світових виробників 
створення екологічно чистої, конкурентоспроможної продукції із 
використанням енергозберігаючих та ресурсозберігаючих екологічно-
безпечних технологій є актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
забезпечення виробництва екологічно чистої продукції в Україні 
присвячені наукові роботи А.Я. Сохнич, В.В. Іванишин, В.В. 
Немченко, Т.О. Бондур та ін. [4-7]. Проте для галузі свинарства велика 
кількість практично важливих питань не опрацьовані і для створення 
оптимальних типових технологій, адаптованих до конкретних 
регіональних умов України необхідні подальші фундаментальні 
наукові дослідження і практичні розробки. 

Мета дослідження. Проаналізувати найбільш поширені у світі і 
в Україні технології виробництва свинини і намітити для вітчизняних 
підприємств основні напрями забезпечення економічно ефективного 
ресурсоенергозберігаючого виробництва екологічно чистої продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з 
напрямків успішного економічного розвитку для України на сьогодні є 
міжнародна інтеграція і адаптація вітчизняного виробництва  до 
світових стандартів. Проте більшість вітчизняних свинарських 
господарств використовують застарілі технології і не можуть 
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конкурувати зі світовими лідерами по екологічності продукції та її 
собівартості, в структурі якої великі витрати на електроенергію, 
паливо, працю і т. ін.  

Як показує світовий досвід, найбільш економічно ефективним є 
виробництво свинини на потужних спеціалізованих комплексах на 
базі інтенсифікації та концентрації виробництва. Станом на 
01.01.1990р. на території колишнього СРСР функціонувало 527 
свинокомплексів у т.ч. 55 з обсягом виробництва 54 та 108 тис. голів 
на рік. У Харківській області прикладом такого підприємства є 
агрокомбінат «Слобожанський» Чугуївського району.  Характерною 
особливістю більшості цих підприємств  було те, що технологія 
утримання включала видалення з приміщень сечі та фекалій  за 
допомогою гідрозмиву. У приміщеннях використовувалось парове 
опалення, але конвектори знаходились на стінах будівель. Такий тип 
свинокомплексів не може на сьогодні конкурувати ні за економічними, 
ні за екологічними параметрами, ні за ефективністю використання 
енергетичних ресурсів. Собівартість живої маси свинини, вирощеної 
на вітчизняних комплексах такого типу, на сьогодні не менше 
12грн./кг. Найбільшим недоліком таких свинокомплексів є 
недосконало вирішена проблема очистки і утилізації промислових 
стоків, які як уже зазначалось призвели до катастрофічної  ситуації 
внаслідок забруднення навколишнього середовища. 

У порівнянні з гідрозмивною технологією з екологічної точки 
зору значно кращою є так звана «канадська» технологія утримання 
свиней на глибокій незмінній протягом технологічного циклу 
солом’яній підстилці. Прикладом такого підприємства в Україні є 
«Агро-Союз» Дніпропетровської області.  Ця технологія з моменту 
створення у 1995р. вказаного підприємства пропагувалось не тільки як 
екологічна, а й як енергоресурсозберігаюча та економічно ефективна. 
Були навіть пропозиції використати її як базову і перевести на неї все 
українське свинарство. 

Нами було проведено економіко-технологічний аналіз роботи 
подібних підприємств. У результаті досліджень виявлено, що 
будівництво плівкових ангарів значно дешевше традиційного 
капітального будівництва ферм і вартість 1м2 виробничої площі такого 
ангара складає близько 60 доларів США або 475грн. Вартість 
традиційного капітального будівництва свиноферм дорівнює у 
розрахунку на 1м2 площі мінімум 200 доларів США. Проте згідно 
нормативів при утриманні свиней на твердій підлозі наприклад на 
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голову відкормочного молодняка необхідно 0,7-0,8 м2 площі, а при 
глибокій солом’яній підстилці необхідно мінімум 1,5 м2 площі. Тобто 
вартість одного  скотомісця у розрахунку на одну голову 
відкормочного молодняка при традиційній технології дорівнює 
близько 150 доларів США, а при технології утримання на глибокій 
солом’яній підстилці близько 90 доларів, що в 1,6-1,7 разів менше. 
Собівартість свинини вирощеної в таких ангарах складає 9-11грн./ кг. 
Підстилка накопичується й не замінюється в таких ангарах не менше 
100 діб і за цей час під впливом біохімічних процесів гній 
перемішаний з соломою майже дозріває (повне дозрівання не менше 
6міс.). Позитивним моментом цієї технології є виділення тепла від 
процесів «горіння» і ферментації підстилки. При цій технології зелену 
масу або сіно люцерни можна згодовувати тваринам не подрібнюючи 
і таким чином отримувати більш екологічну й натуральну свинину. 
При такій технології у 6 разів менше рідких промислових стоків ніж 
при «датській» самосплавній технології  видалення стоків і мінімум у 12 
разів менше ніж при гідрозмивній технології, що у 6-12 разів зменшує 
екологічне навантаження на природне середовище. 

Проте технологія утримання свиней на глибокій солом’яній 
підстилці має суттєві недоліки. Цю технологію пропагують як 
енергоресурсо-зберігаючу, але це насправді не так. Плівкові ангари 
відкорму дійсно не опалюють, тому що підстилка виділяє тепло, але 
нормальні умови утримання в цих приміщеннях у зимовий холодний 
та літній жаркий періоди не забезпечуються. Нормальним 
температурним режимом утримання свиней є +18-20 0С, а при 
зменшенні температури нижче +12 0С суттєво збільшуються витрати 
корму. При температурі повітря на вулиці мінус 30 0С в плівкових ангарах 
температура дорівнює  мінус 27-28 0С.  Це призводить до виникнення 
великої кількості конденсату і підстилка стоїть мокра. Вентиляція у 
такому приміщенні теж не відповідає нормальним умовам утримання. 
В літній період під плівкою жарко і душно, що теж знижує 
середньодобові прирости. Такі незадовільні умови утримання значно 
збільшують ветеринарний ризик і можуть призвести до 
непередбачуваних економічних втрат. Навіть при відносно 
благополучній ситуації у зимовий період витрати комбікорму на 1ц 
приросту є вищими на 10-15%, а інколи і більше. А оскільки витрати 
на корми у структурі собівартості великих свинокомплексів займають 
70-75%, у структурі сукупних енерговитрат теж 70-75%, то яка ж це 
економія, коли втрачаємо більше 15% на перевитратах кормів, що 
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мінімум на 10% підвищує собівартість. А те що ці ангари не 
опалюються це не аргумент, тому що у більшості країн світу капітальні 
приміщення для відкорму свиней теж майже не опалюються. 
Опалювати плівкові ангари щоб створити нормальну температуру 
економічно не доцільно. Амортизація у структурі витрат 
свинокомплексів що мають капітальні приміщення складає близько 
9%. Тому економія на будівництві  звісно знизить собівартість 
свинини, але втрати від наднормативного розходу кормів будуть у 5-10 
разів більшими ніж ця економія. Витрати праці при використанні 
технології з використанням підстилки теж вищі ніж при 
безпідстилочній у 2,5-3 рази. Також є додаткові витрати на заготовку, 
пресування, складування та роздачу соломи, витрати на пісок, 
додаткові витрати на придбання або оренду ще 3-4 одиниць техніки 
для забезпечення соломою і видалення гною з приміщень (при 
самосплавній «датській» технології необхідна одна одиниця техніки). 
Земельної площі під будівництво ферми із технологією на глибокій 
підстилці теж треба мінімум у 2 рази більше ніж для ферми на твердій 
частково щілинній підлозі. Для маточника так звана «канадська» 
технологія взагалі не підходить.  

Були спроби удосконалити технологію утримання свиней на 
глибокій солом’яній підстилці [8]. В агрокомбінаті «Слобожанський» 
приміщення колишніх корівників і телятників модернізували під 
відгодівлю свиней. Будівлі ці не з плівки ПВХ, а капітальні. Замість 
подушки піску під шаром солом’яної підстилки зробили суцільну 
бетонну підлогу. Кормові столи теж виконані з бетону, використані 
інші поїлки і система роздачі кормів. Але принципіального значення 
це не має, оскільки свиней тут теж утримують на глибокій солом’яній 
підстилці. Умови мікроклімату трішки кращі ніж у плівкових ангарах, 
але підстилка стоїть мокра, вентиляція погана, взимку вода в поїлках 
нерідко замерзала. Ветеринарний ризик ще більший, ніж в «Агро-
Союзі» оскільки там один плівковий ангар вміщує 220-250 голів 
відкормочного молодняка, а у ВСАТ «Слобожанський» в одній 
суцільній будівлі без усяких перегородок утримують 1500 голів свиней, 
а є корпус, де відразу стоїть 3000 голів. Слід також урахувати, що 
вартість одного скотомісця у таких приміщеннях мінімум у 3 рази більша 
ніж у плівкових ангарах. Тому пропозиції агрокомбінату «Слобожанський» у 
плані створення робочих місць, використання пустуючих приміщень є 
позитивом, але тиражувати цей досвід є з ветеринарної точки зору 
небезпечним і з економічної недоцільним. 
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Наведемо порівняльну характеристику основних показників для 
технології утримання свиней на твердій щілинній підлозі та технології 
з використанням глибокої солом’яної підстилки (табл. 1). 

Аналіз даних таблиці 1 свідчить що при «канадській» технології 
утримання свиней відносно меншими є витрати електроенергії та 
вартість 1 скотомісця приміщень відгодівлі, що лише на 3-4% знижує 
собівартість продукції. Більшість значно важливіших показників 
суттєво кращі при «датській» технології, що в результаті дозволяє 
виробляти свинину за собівартістю 7-8грн./кг проти 9,5-11грн./кг при 
підстилочній технології. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика технологій утримання свиней для 
свиноферми на 600 маток (потужність – 12000гол. свиней в  рік) 

 

Показники 
«Датська» 

технологія (тверда 
щілинна підлога) 

«Канадська» 
технологія (глибока 
солом’яна підстилка) 

Площа забудови ферми, га 1,6-2,0 4,0-4,5 
Річна потреба корму, т 4000-4500 6000-6500 
Річне споживання соломи, т - 1500 
Річна потреба піску, м3 - 2000 
Максимальне споживання електроенергії, 
кВт/год 110 95-100 

Споживання води за добу, м3 55 55 
Вихід рідкого гною за добу, м3  55 9-10 
Кількість техніки для видалення гною, одиниць  1 2-3 
Падіж і вимушений забій свиней на відкормі, % 1,0 4,5 
Вік відгодівлі до 110 кг, діб 180 195-210 
Вартість 1 скотомісця приміщень відгодівлі, 
грн. 1180-1200 710-720 

Вартість 1 скотомісця основної свиноматки, 
грн.  16000 16000 

Витрати корму на 1ц приросту, ц корм. од. 3,3-3,5 4,4-4,8 
Витрати праці на 1ц приросту, люд.-год. 1,0-1,2 3,0-3,5 
Витрати сукупної енергії на 1ц приросту, ГДж 14,5 16,2 
Середньодобовий приріст за весь період, г 600-630 490-530 
Собівартість 1ц приросту, грн. 7-8 9,5-11 
         

Доречі, у країнах Європи собівартість свинини дорівнює 
близько 1 євро, тобто свинина за собівартістю 7-8 грн./кг є 
конкурентоздатною. Що ж стосується рідкого гною, то вже існують 
технології ефективної переробки промислових стоків та їх утилізації, 
забезпечуючи екологічні вимоги. 
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Висновки В Україні є можливості налагодити конкурентоздатне 
виробництво свинини за економічними, екологічними й 
енергозберігаючими критеріями.  

Проведені нами розрахунки показали, що оптимальною все ж 
таки є технологія утримання свиней у приміщеннях капітального типу 
з достатніми теплоізоляційними характеристиками, відповідною 
системою створення мікроклімату і вентиляції, твердою частково 
щілинною підлогою для самосплавної або дельта-скреперної 
технологій видалення стоків.  

Відносно високу вартість капітальних приміщень можна 
зменшити щонайменше вдвічі, якщо використовувати сучасні 
будівельні матеріали та конструктивні рішення. Якщо хоча б удвічі 
знизити вартість капітальних приміщень, то в розрахунку на одне 
скотомісце вже буде нижча вартість, ніж у плівковому ангарі з 
використанням підстилочної технології, оскільки там необхідно 
більше постановочної площі у розрахунку на голову. 

За більшістю основних показників, таких як собівартість 
свинини, витрати на 1ц приросту кормів, праці, сукупної енергії, 
машиногодин роботи техніки, підстилки та інших матеріальних 
ресурсів так звана «канадська» технологія утримання свиней у 
плівкових ангарах на глибокій солом’яній підстилці поступається 
«датській» технології утримання свиней на твердій щілинній підлозі у 
капітальних приміщеннях. 

В «датській» же технології слід вирішити проблему утилізації 
гною, оскільки в більшості країн і в самій Данії рідкі стоки розливають 
тонким шаром по полям після збирання зернових і переорюють, але з 
агробіологічних та екологічних причин це не є добре. Тому 
пропонуємо три можливі шляхи утилізації стоків: 1) у спеціальних 
ямах солому заливати рідкими стоками зі свинарника, де буде 
відбуватися ферментація і дозрівання соломи перемішаної з гноєм, 
щоб получити органічне добриво подібне до того, що утворюється в 
плівкових ангарах при «канадській» технології; 2) біогазові установки; 
3) установки де гній розділяють на умовно суху фракцію та воду, а 
потім умовно сухий гній переробляють у спеціальні компости для 
теплиць, а рідину у спеціальних реакторах освітляють до фактично 
біологічно та хімічно чистої води, яку потім можна виливати на поля, 
або використовувати для зрошування.      
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО 
ОПТИМІЗАЦІЇ 

 
ВОЛОДІН Д.С., 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ КНТЕУ  

 
В статті розглянуто сучасні аспекти теорії інтелектуального капіталу 

на мікрорівні, зосереджено увагу на особливостях інвестування в формування та 
розвиток  інтелектуального капіталу на підприємствах торгівлі, запропоновано 
шляхи оптимізації та покращення інвестиційного процесу в даній сфері  
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The article dedicates with modern aspects of the intellectual capital theory on 
micro level; focus on the features of investment in the formation and development of 
intellectual capital in the trade enterprise; the ways of the investment process optimization 
and improvment in this area 

 
Постановка проблеми. На початку 21 століття в світовому 

господарстві значно активізувався процес переходу до інформаційної 
економіки (або «економіки знань»). Даний період характеризується не 
тільки ще досить великим значенням матеріальних ресурсів, але й 
суттєво збільшенням роль людських ресурсів, інтелектуально–
інноваційної діяльності людини, що формує нову форму капіталу–
інтелектуального, що стає головним чинником соціально–
економічного розвитку суспільства. 

Ефективне формування інтелектуального капіталу на мікрорівні 
створює для підприємства додаткові ринкові конкурентні переваги, 
надає додаткову інформацію для комплексної оцінки ринкової 
вартості, сприяє розвитку інноваційних процесів.  

У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської 
діяльності, радикально впливають на процес господарювання, 
змінюють соціально–економічні відносини в суспільстві. Неперервні й 
постійні інновації стають необхідною та природною формою 
існування будь–якої фірми, забезпечують її конкурентоспроможність і 
виживання на ринку. 

Українська роздрібна торгівля, яка відіграє суттєву роль в 
економіці України, забезпеченні добробуту та соціальної захищеності 
її населення, сьогодні увійшла в новий етап свого розвитку. Хоча 
торгівля вважається однією з традиційних галузей, які мають низький 
інноваційний потенціал (порівняно з підприємствами сфери високих 
технологій), сучасний розвитку світового рітейлу спростовує це 
твердження. У торговельній галузі активно впроваджуються 
різноманітні інформаційні, технічні, технологічні та управлінські 
інновації, які докорінним чином змінюють традиційне уявлення про 
торговельний бізнес.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед засновників 
теорії інтелектуального капіталу варто згадати зарубіжних вчених–
фундаторів: Свейбі, Каплана, Нортона, Едвінсона; науковців, які 
досліджували методи управління інтелектуальним капіталом: П. 
Друкер, Х.Ітамі, І. Нонака, Х. Текеучі, Т. Стюарт,  Т. Давенпорт, Л. 
Прусак, Б. Лев, А.Брукінг, А. Козирев, А. Гапоненко, А. Чухно, О. 
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Бутнік–Сіверський, О. Кендюхов тощо. Разом з тим, незважаючи на 
постійно зростаючий інтерес  до теорії інтелектуального капіталу, як в 
закордонній, так і в український економіці, до сьогодні не було 
впорядкованих спроб дослідити процес інвестування у формування 
інтелектуального капіталу з точки зору його особливостей для 
торговельного підприємства, врахувавши при чому вітчизняну 
економічну специфіку. 

Загалом, враховуючи вже існуючи визначення інтелектуального 
капіталу та особливості торговельної діяльності, автором було 
сформоване наступне визначення інтелектуального капіталу саме для 
торговельного підприємства. 

Отже, інтелектуальний капітал торговельного підприємства – 
сукупність індивідуальних та колективних, явних та неявних знань, а 
також інформації, досвіду, кваліфікації, мотивації персоналу, його 
комунікаційних можливостей, відносини з приводу відтворення та 
відчуження результатів інтелектуальної діяльності, що 
використовуються торговельною компанією для забезпечення 
конкурентних переваг та отримання прибутку.  

Метою даної роботи є розгляд особливостей під час 
інвестування у формування та розвиток інтелектуального капіталу 
торговельних підприємств, визначення джерел даних інвестицій та 
механізмів оптимізації даного процесу. 

Загалом, основні особливості інтелектуального капіталу 
торговельних підприємств (які безпосередньо впливатимуть на 
інвестиційний процес) можна сформулювати наступним чином: 

1. Особливості зносу окремих  складових ІК. На відміну 
матеріальних активів та підприємств, що в основному їх застосовують, 
знос інтелектуального капіталу торговельного підприємства в 
більшості визначається ступенем морального старіння (як першого так 
і другого рівня): 

– знос людського капіталу визначається ступенем природного 
старіння людського організму і також ступенем морального зносу 
(застаріння) знань; 

– організаційний капітал зношується в більшій ступені морально. 
Перед усім це відноситься до програмно–аналітичного забезпечення, 
бази даних, патенти, ноу–хау, через те що торговельній діяльності 
притаманний значний ступінь конкурентної боротьби та динамізм 
розвитку порівняно з більшістю інших видів економічної діяльності; 

– клієнтський (ринковий) капітал в торгівлі не зношується, а 
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навпаки з часом використання збільшується, але треба зазначити, що 
він може швидко втратити свою вартість через втрату споживачів та 
партнерів; 

2. Особливості ліквідності інтелектуального капіталу 
торговельних підприємств. 

Інтелектуальний капітал торговельного підприємства в цілому 
(сукупність людського, організаційного та капіталу відносин) не може 
бути відокремлений від фізичного капіталу. Його можна придбати чи 
продати лише в складі всього підприємства. Ліквідними можна 
рахувати ті елементи інтелектуального капіталу, які можна 
відокремити, виділити та юридично оформити в якості самостійних 
об’єктів власності. Людський капітал підприємства володіє 
обмеженою ліквідністю тому що підприємство є лише наймачем 
робочої сили, а власником людського капіталу лишається сама 
людина. У випадку придбання підприємства, передаються тільки права 
щодо трудових договорів.  

Окремі елементи організаційного капіталу (патенти, авторське 
право, ліцензії, виробничі секрети, ноу–хау), як правило, ліквідні. До 
неліквідних елементів відносяться корпоративна культура, 
організаційна структура (їх можна реалізувати лише разом зі всією 
організацією в цілому). 

Деякі елементи ринкового (клієнтського) капіталу (ділова 
репутація, стійкі зв'язки з постійними клієнтами) у вигляді самостійних 
активів неможливо продати або купити, оскільки вони не належать 
організації на основі права власності. В окремих випадках можна 
реалізувати право використання торгової марки (у рамках договору 
франчайзингу), бренд та канали дистрибуції. 

3.  Суперечності сучасної практики оцінки та обліку ІК 
підприємств торгівлі. На відміну від промислових підприємств на 
підприємствах торгівлі не має промислових зразків, значних обсягів 
ліценцій та ноу–хау, тому основними складовими ІК є торгові марки 
підприємства, бренд (за наявності), ділові якості персоналу, їх 
кваліфікація і здібність до праці, зв'язки із споживачами, бази знань, 
мережеві форми роботи, інтернет–ресурси, лояльність споживачів. 
Більшість з цих елементів не тільки не враховуються бухгалтерським 
балансом, але й не мають кількісної(фінансової) оцінки. Патенти, 
ліцензії нерідко враховуються в бухгалтерських документах не у 
відповідності  з їх реальною вартістю, а лише у зв'язку з витратами на 
їх реєстрацію. Витрати на тренінги, навчання персоналу, рекламні 
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компанії найчастіше розглядаються як поточні витрати, тоді як вони 
всі в більшій мірі набувають властивостей інвестицій. 

4. Особливості синергетичної взаємодії елементів ІК. Елементи 
інтелектуального капіталу не аддитивні. Тому при інвестуванні в 
інтелектуальний капітал необхідно стежити за збалансованим 
характером капіталовкладень. Якщо для промислових підприємств такі 
капіталовкладення більш доречні в структурний капітал (в об’єкти 
інтелектуальної власності, оновлення технологій та виробничих 
процесів, активізація НДКР), то для підприємств торгівлі такі 
інвестиції більш доцільні в підготовку персоналу, програми 
лояльності, автоматизацію торгового процесу, формування 
позитивного іміджу підприємства. 

Для ефективного та стійкого формування інтелектуального 
капіталу, як і для інших форм капіталу, необхідні певні ресурси, тобто, 
ми жодним чином не можемо обійтися від інвестицій та інвестиційної 
діяльності, що є одними з найважливіших акцентів діяльності будь–
якого підприємства. Загалом, під інвестиційною діяльністю 
підприємства розуміють ціленапрямлений процес щодо пошуку 
необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів 
(інструментів) інвестування, формування збалансованої згідно обраних 
параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфелю) та 
забезпечення її реалізації [1] 

 Інтелектуальний капітал має нематеріальну природу. Це 
визначає той факт, що інвестиції в інтелектуальний капітал на відміну 
від традиційних інвестицій (під традиційними інвестиціями ми 
розуміємо інвестиції, що здійснюється в основні та оборотні фонди, 
цінні папери тощо) набувають форми не тільки грошей, цінних 
паперів, майнових та інших прав, але й те, що вони також можуть 
виступати у вигляді визнання (як наприклад, визнання існування 
неформальних груп в компанії), уваги (особливо керівника по 
відношенню до персоналу компанії) та інформації (наприклад, 
забезпечення доступу до необхідної інформації).  

Ці інвестиції також можуть бути у формі довгострокових вкладів 
в підтримку та розвиток наукового потенціалу, в підготовку 
спеціалістів та інших фахівців, передача досвіду, ліцензії, інженерно–
консультативні послуги та інші заходи, що можуть забезпечувати 
інноваційне формування та відтворення капіталу.  

Прикладом інвестицій в інтелектуальний капітал також є 
залучення співробітників, тобто залучення їх до розподілу цілей та 
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стратегії кампанії. Проведене компанією Gallup у 2004 році опитування 
показало, що «байдужий» персонал вартує американській економіці 
близько 300 млрд. дол. щорічно, у вигляді скорочення продуктивності.  
Правильний підбір кадрів та мотивація співробітників є необхідними, 
але недостатніми умовами. Для значного підвищення ефективності 
компанії необхідні розуміння, усвідомлення та визнання 
співробітниками її стратегічних цілей та цінностей, а також діяльності, 
що напрямлена на їх досягнення.     Здійснюються дані інвестиції 
можуть бути шляхом розвитку внутрішніх комунікацій, внутрішнього 
бренду та маркетингу. При цьому для забезпечення залучення 
персоналу пропонується: 
створити  тривалий та ефективний зв’язок між керівництвом, відділом 
кадрів та маркетингу; 
створити ефективний зв’язок між клієнтами та співробітниками; 

1. увагу зосередити на лінійних керівниках; 
2. перенести обіцянки бренду на актуальні та усвідомлені моделі 

поведінки; 
3. вести діалог, розмовляти з персоналом; 
4. координувати досвід співробітників з досвідом клієнтів; 
5. надавати відчутні та прозорі результати успіху; 
6. слухати, вимірювати, визнавати та мотивувати [2, с. 15.]. 

Ще однією особливістю інвестицій в інтелектуальний капітал 
визначена тим, що фізичний капітал оцінюються переважна з 
допомогою вартісних показників, в той час як інтелектуальний капітал 
– як за допомогою вартісних так і  не вартісних показників. 
Нематеріальні активи дають результати не тільки матеріальні 
(фінансові), але й нематеріальні, у вигляді конкурентоспроможності, 
високої компетенції робітників, маркетингових можливостей, іміджу 
організації, кваліфікації співробітників тощо.  Таким чином, об’єктами 
інвестицій в інтелектуальний капітал виступають знання, досвід, 
кваліфікація, мотивація персоналу, організаційні можливості, канали 
комунікації організації. В той час  як об’єктами традиційних інвестицій 
є новостворені та модернізовані основні фонди та оборотні засоби, 
цінні папери, цільові грошові вклади, науково–технічна продукція, 
інші об’єкти власності, майнові права та права на інтелектуальну 
власність.  

До об’єктів інтелектуальних інвестицій також відносяться: 
технології, кваліфікація співробітників, результати наукових 
дослідників.  



 

 99 

Інвестиції в кваліфікацію співробітників можуть здійснюватися у 
вигляді витрат на освіту, підвищення кваліфікації, перекваліфікації 
робітників [3].  

Інвестиції в результати наукових досліджень здійснюються у 
вигляді витрат на проведення досліджень в інтересах інвестору, тобто 
витрати на оплату наукового звіту, що надається згідно замовлення 
інвестора.  

Ґрунтуючись на цьому, об’єкти інвестицій в елементи ІК можна 
класифікувати наступним чином: 

– за терміновістю оплати: оплачуються періодично та одноразово;  
– за значенням: фундаментальні та прикладні [4] 

Крім того, компанія не володіє інтелектуальним капіталом в 
повній мірі. Вона володіє ним спільно з найманими працівниками та 
споживачами, інтереси яких комерційна організація мусить 
обов’язково враховувати при інвестуванні в інтелектуальний капітал. 
При цьому ефективними є інвестиції в комунікації. Для компанії 
важливо не тільки те, що вона робить, але й те як вона будує свої 
відносини з клієнтами та персоналом.  

Традиційні інвестиції направляються на придбання фізичних 
фондів, які згодом знаходяться у власності тих хто їх придбав й 
використовуються у господарському процесі за допомогою найманих 
робітників. Інвестиції в інтелектуальний капітал виділяються досить 
часто на придбання нематеріальних фондів, якими при цьому можуть 
володіти  не ті особи, хто їх купував. Так людський капітал належить 
працівникам, яких наймають власники бізнесу, структурний капітал, 
що має відображення у вигляді корпоративної культури, може 
належати всьому колективу в цілому.  

Особливості інвестування в інтелектуальний капітал також 
пов’язані з ефектом мережевої взаємодії, що обумовлений тим, що, 
наприклад, багато одиниць сучасної техніки працюють спільно в 
межах розгалуженої мережі. Цінність окремого апарату визначається 
його індивідуальними властивостями та й не залежить від того, 
наскільки розповсюджені аналогічні пристрої. Але чим більше 
елементів в мережі, тим більша корисність й вище існуючий 
економічний ефект кожного окремого апарату. Ефективність 
традиційних інвестицій багато в чому визначається ступенем 
рідкісності того, куди вкладаються гроші (наприклад нафта). 
Ефективність інвестицій в інтелектуальний капітал зростає,  під час 
того як збільшується кількість об’єктів інвестування.  
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Вкладення в традиційні ресурси також пов’язані з тим, що при 
збільшенні масштабу зменшуються витрати на виробництво одиниці 
продукції, але при цьому зростають витрати на координацію все 
більш складних процесів. Ґрунтуючись на цьому, визначаються 
оптимальні розміри виробництва.  

Вкладення в інтелектуальні ресурси пов’язані зі зростаючою 
граничною корисністю: чим більший масштаб діяльності, тим вище 
ефективність використання ресурсів, що додатково залучаються. Це 
відноситься, в першу чергу, до програмного забезпечення та технічних 
пристроях мережевої взаємодії. Одна з причин даного ефекту полягає 
в тому, що кожен споживач зацікавлений, щоб текст який набрано та 
оброблено за допомогою одного текстового редактору, міг би бути в 
подальшому використаний та опрацьований іншим користувачем; 
щоб мобільний телефон працював однаково надійно в будь–якій 
точці країни та за кордоном. Тобто всі користувачі зацікавлені в 
єдиному стандарті. 

Один з результатів даного ефекту – висока ступінь концентрації 
капіталу та прибутку в сфері високих технологій. До особливостей 
інтелектуального капіталу, що обумовлюють специфічні риси 
інвестицій, також можна віднести:  

– в сучасних умовах інтелектуальний капітал починає визначати 
головні тенденції економічного розвитку як на макро так і на мікро 
рівнях; 

– формування інтелектуального капіталу потребує значних й все 
більш зростаючих витрат; 

– інтелектуальний капітал у вигляді знань, навичок, досвіду може 
бути накопичувальним; 

– інвестиції в інтелектуальний капітал повинні забезпечувати його 
власнику отримання більш високого доходу;  

– вкладення в інтелектуальний капітал дають доволі значний за 
обсягом, тривалий за часом та інтегральний за характером 
економічний та соціальний ефект. Більш якісні та довгострокові 
інвестиції приносять більш довгостроковий ефект.  

інвестиційний період у інтелектуального капіталу значно довший, 
ніж у фізичного. В останнього він складає в середньому від 1 року до 
5, а в такої важливої форми вкладення як вкладення в інтелект, освіту, 
інвестиційний період може сягати 12–20 років, продовжуючись в 
майбутньому все трудове життя. [5, с. C.21–22] 

Також інвестиції в інтелектуальний капітал, як й інвестиції в 
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фізичний капітал, приводять до отримання позитивного результату та 
збільшенню продуктивності компанії. В той самий час, на відміну від 
інвестицій в фізичний капітал вони сприяють зниженню чи 
зникненню товароматеріальних запасів; економії на основних фондах; 
праці, що більше ґрунтується на знаннях; збільшенню кількості 
високооплачуваних місць, підвищенню рівня знань працівників. 

Слід відмітити, що і джерела інвестицій в інтелектуальний 
капітал мають свою специфіку. В якості джерел інвестування в 
інтелектуальний капітал виділяють: індивідуумів, які являють собою 
джерело ресурсів для інвестицій в інтелектуальний капітал (вони 
вкладають людський час, інтелектуальні та фінансові ресурси), а також 
послуги, які пропонуються на ринку та є вкладенням у виробництво 
інших предметів та послуг (інжинірингові, консалтингові послуги); 
особисті заощадження (на індивідуальному рівні) та прибуток (на 
корпоративному рівні); емісія цінних паперів та їх розміщення на 
фондових майданчиках; інтелектуальна рента та квазірента, що є 
результатами творчої праці, таланту та ініціативи вчених, винахідників, 
менеджерів, підприємців, що мають право претендувати на частину 
надприбутків; інститути, що надають норми, правила поведінки, 
традиції у взаємозв’язках, під дією яких відбувається формування, 
функціонування та вдосконалення суспільно важливих якостей та 
властивостей людської особистості.   

Серед таких джерел особливу увагу викликають інтелектуальна 
рента та квазірента. При цьому рентні доходи виникають в результаті 
впливу порівняно стійких технологічних та інтелектуальних факторів 
виробництва. Квазірента являє собою надприбуток, що  ми отримуємо 
при використанні відтворювальних, не пов’язаних з експлуатацією 
природних ресурсів, елементів інтелектуального капіталу. 
Особливості, що відрізняють інтелектуальну ренту та традиційну (в 
галузях сільского господарства, будівництва тощо) полягає в 
наступному: 

1. Земельна рента (диференціальна рента І) створюється без 
зусиль та витрат людини. Для отримання інтелектуальної ренти від 
окремого суб’єкту господарювання вимагаються значні витрати всіх 
ресурсів для забезпечення лідируючих позицій в царині НТП (основні 
відмінність між інтелектуальною рентою та диференціальною рентою 
ІІ полягає в тому, що в першому випадку ми акцентуємо увагу на 
вкладення інтелектуальних ресурсів та людського капіталу).  

2.  Інтелектуальну ренту можуть отримувати тільки лідери в 
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сфері розвитку науки та техніки [6]. 
Підсумовуючи вище сказане, можна підкреслити, що інвестиції 

в інтелектуальний капітал торговельного підприємства залежать в 
першу чергу від специфіки діяльності підприємства, його ринкових 
особливостей, фінансового стану тощо. Але можна визначити 
стратегічні моменти, які відповідатимуть потребам будь–якого 
торговельного підприємства. 

Найбільш ефективні форми, в яких можуть здійснюватися 
інвестиції в інтелектуальний каптал (і в свою чергу оптимізують 
інвестиційний процес), на думку автора, є наступними:       

1. Встановлення розміру заробітної плати працівникам у 
відповідності з результатами інноваційної діяльності підприємства; 

2. введення гнучкої системи додаткового мотивування працівників 
та соціальних доплат, що враховують їх індивідуальні потреби; 

3. довгострокові кредити; 
4. можливість підвищення рівня освіти; 
5. пільговий режим роботи; 
6. передача частини акцій підприємства працівникам компанії; 
7. врахування думки клієнтів чи їх безпосередня участь в розробці 

нової продукції тощо. 
Всі ці форми інвестицій слугують стимулюванню 

співробітництва та взаємодії працівників та споживачів з організацією 
та одночасно створювати довіру у взаємозв’язках з ними та сприяють 
збільшенню ефективності функціонування торговельного 
підприємства на ринку. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГАЛУЗІ 
РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 
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ГАЛІНСЬКА Т.С., СТ. ВИКЛАДАЧ,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті розглядаються теоретико–методологічні аспекти ефективності 

інтенсифікації галузі рослинництва. Проведений аналіз економічної ефективності 
інтенсифікації галузі рослинництва у досліджуваному підприємстві, здійснена оцінка 
факторів впливу на ефективність виробництва продукції. Запропоновані напрями 
підвищення ефективності інтенсивного ведення сільського господарства та методики її 
аналізу. 

The theoretical and methodological aspects of efficiency of intensification of industry of 
plant–grower are examined in the article. Conducted analysis of economic efficiency of 
intensification of industry of plant–grower in the investigated enterprise, realizable estimation of 
factors of influence on efficiency of production of goods. Directions of increase of efficiency of 
intensive conduct of agriculture and methods of her analysis are offered. 

 
Постановка проблеми. Розвиток сільського господарства і 

надалі відбуватиметься на основі послідовної інтенсифікації. У зв’язку 
з цим головною умовою розвитку продуктивних сил аграрного 
сектору економіки є широке впровадження у виробництво досягнень 
науково–технічного прогресу. В сільському господарстві це є основою 
інтенсифікації виробництва, головним фактором зростання 
додаткових вкладень і підвищення їх ефективності. 

Головний напрямок економічного зростання сільського 
господарства – інтенсифікація виробництва, яка представляє собою 
комплексний, багатофакторний процес застосування ефективних і 
екологічно безпечних засобів та технологій, заснованих на 
досягненнях науково–технічного прогресу, використанні більш 
досконалих форм організації і оплати праці, управління та 
ефективних ринкових відносин.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення 
ефективності розвитку агропромислового комплексу та дослідженню 
економічних, організаційних, технологічних, екологічних, соціальних 
аспектів інтенсифікації сільського господарства присвячено багато 
наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Значний внесок в 
розробку концептуальних положень проблеми зробили українські 
економісти–аграрники: В. Андрійчук, Ю. Мельник, П. Гайдуцький, 
О. Гудзинський, В. Горкавий, П. Макаренко, Л. Мармуль, В. Месель–
Веселяк, П. Саблук, В. Юрчишин та інші. Основна частина авторів 
зводить економічне зростання до збільшення обсягів виробництва і 
забезпечення його стабільності, що не в повній мірі відповідає змісту 
інтенсифікації у сільському господарстві, оскільки дане питання більш 
ширше. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в 
узагальненні теоретичних і методичних засад, розробці методичних і 
практичних рекомендацій щодо аналізу рівня інтенсифікації 
виробництва продукції рослинництва на підприємстві та пошук 
шляхів підвищення її ефективності. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах 
інтенсифікація сільського господарства є головним напрямом його 
розвитку і основним джерелом підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва, що забезпечує зміцнення 
економіки господарства. 

Інтенсифікація як об’єктивний процес розвитку сільського 
господарства має багатогранний і комплексний характер. Вона 
включає всі напрямки розвитку економіки сільськогосподарських 
підприємств на основі широкого використання досягнень науково–
технічного процесу і безпосередньо впливає на кінцеві результати 
виробництва. 

Підвищення економічної ефективності інтенсифікації 
сільського господарства характеризується більш високими темпами 
зростання виходу продукції з розрахунку на одиницю земельної площі 
порівняно із збільшенням витрат на її виробництво. Використовуючи 
вище розглянуту методику, проведемо аналіз економічної 
ефективності інтенсифікації галузі рослинництва у одному з 
досліджуваних нами підприємств, а саме СТОВ «Мрія» Гадяцького 
району (табл. 1). 

 
Таблиця 1 
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Динаміка економічної ефективності інтенсифікації галузі 
рослинництва СТОВ «Мрія» Гадяцького району Полтавської 

області, 2007–2009 рр. 
Роки 

Показник 2007 2008 2009 

2009 р. у 
% до 

2007 р. 

В 
середньому 
по району, 

2009 р. 
Припадає на 1 га с.–г. 
угідь: 

     

основних виробничих 
фондів, грн. 

1220,
0 

1230,
0 2080 170,5 1600,0 

витрат виробництва, 
грн. 

1153,
0 

1116,
4 

2152,
7 186,7 2123,0 

затрат праці, люд.–год. 14,2 12,7 13,6 95,8 19,1 
Виручка від реалізації 
продукції – всього, грн.: 

2191,
4 

4248,
8 

2270,
9 103,6 89112,0 

у т. ч. на 1 га с.–г. угідь 
659,6 

1289,
9 689,5 104,5 1433,1 

1–го середньорічного 
працівника 

40581
,5 

12496
4 

52811
,6 130,1 36686,7 

1000 грн. основних 
фондів 540,5 

1046,
1 330,4 61,1 889,2 

100 грн. витрат 127,9 186,9 108,7 85,0 121,1 
Прибуток – всього, грн.: 

477,9 
1976,

7 182,2  15524,0 
у т. ч. на 1 га с.–г. угідь 143,8 600,1 55,3 38,5 249,6 
1–го середньорічного 
працівника 

8850,
0 

58138
,2 

4327,
0 48,9 6391,1 

Рівень рентабельності, 
% 27,9 86,9 8,7 31,2 21,1 

 
Дані таблиці свідчать, що виробництво сільськогосподарської 

продукції галузі рослинництва за період 2007–2009 рр. розвивалось в 
умовах підвищеного рівня його інтенсивності.  

Так за період з 2007 р. по 2009 р. фондозабезпеченість СТОВ 
«Мрія» зросла більш ніж у 1,7 рази, і становила  в 2009 р. 2080 грн. 
аналогічний районний показник становить 1600 грн., тобто в 
середньому по району фондозабезпеченість підприємств менша на 
30%. При цьому річні витрати рослинництва з розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь в досліджуваному товаристві зросли з 
1153 до 2152,7 грн., або на 86,7%. 
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В результаті впровадження механізації виробництва в 
рослинництві прямі затрати праці на 1 га сільськогосподарських угідь 
зменшились з 14,2 люд.–год. у 2006 р. до 13,6 люд.–год. у 2009 р. За 
середньо районними показниками, прямі затрати праці на 1 га 
сільськогосподарських угідь становили в 2008 р. 19,1 люд.–год. 

Підвищення рівня інтенсивності виробництва в СТОВ «Мрія» 
сприяло збільшенню обсягів валової і товарної продукції. Так, дохід 
від реалізованої продукції в розрахунку на 1 га сільськогосподарських 
угідь зріс з 659,6 до 689,5 грн., або на 4,5%, при цьому виручка від 
реалізації продукції рослинництва зросла на 3,6%. В районі, станом на 
2009 р., в середньому дохід на 1 га сільськогосподарських угідь 
становить 1433,1 грн., що на 51,9% перевищує результат СТОВ 
«Мрія». 

Процес інтенсифікації виробництва продукції рослинництва 
здійснювався в умовах підвищення його економічної ефективності. 
Так, вартість реалізованої продукції з розрахунку на одного 
середньорічного працівника зайнятого в галузі рослинництва у СТОВ 
«Мрія» зросла із 40,5 до 52,8 тис. грн., або на 30,1%. Негативним є той 
факт що у СТОВ «Мрія» не дивлячись на зростання рівня 
інтенсивності, спостерігається зниження економічної ефективності 
виробництва, так, за період 2007–2009 рр., більше ніж у двічі 
скоротилися показники, що характеризують дохідність 
сільськогосподарського виробництва. Так, розмір прибутку з 
розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь скоротився на 118, 5 
грн. і склав 55,3 грн. станом на 2009 р., що на 77,9% менше, в 
порівнянні із середньо районним показником. При цьому, відповідно, 
значно скоротився і рівень рентабельність виробництва продукції 
рослинництва у СТОВ «Мрія». В 2009 р. цей показник становив 8,7%, 
в той час коли в 2007 р. – 27,9%. За даними звітності Гадяцької РДА, 
рівень рентабельності району в 2009 р. склав 21,1%. 

Дещо скоротилася і окупність витрат за досліджуваний період. 
Якщо в 2007 р. на 100 грн. витрат було одержано 127,9 грн. валової 
продукції, в 2008 р. – 186,9 грн., то в 2009 р. лише 108,7 грн. валової 
продукції, або на 15% менше в порівнянні із 2007 р. При цьому також 
на 38,9% також знизилася фондовіддача галузі рослинництва. Це 
свідчить про те, що підвищення рівня забезпеченості СТОВ «Мрія» 
основними виробничими фондами відбувалося в умовах зниження 
ефективності їх використання. 

На нашу думку, одним із варіантів покращення економічної 
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ефективності інтенсифікації галузі рослинництва як у СТОВ «Мрія» 
так і взагалі Гадяцького району повинні стати додаткові вкладення, що 
супроводжуються збільшенням виходу продукції з одиниці земельної 
площі при підвищенні продуктивності праці і зниження собівартості 
продукції, адже саме збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції є основою підвищення економічної ефективності 
інтенсифікації галузі рослинництва. 

Пріоритетним напрямком розвитку в нинішніх умовах виходу 
сільськогосподарського виробництва з критичного стану є його 
інтенсифікація на основі впровадження прогресивних методів 
виробництва та організації оплати праці. Основним джерелом 
розвитку процесу інтенсифікації є власні нагромадження за рахунок 
ефективної виробничо–господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Для землеробства велике значення має також використання 
прогресивних агротехнічних прийомів, які сприяють скороченню 
трудових витрат і якісному поліпшенню родючості ґрунту, що 
позитивно впливає на врожайність культур і в кінцевому підсумку на 
рівень собівартості. 

Важливу роль відіграє і наукова організація праці, яка забезпечує 
оптимізацію виробничих процесів, раціональне сполучення робочої 
сили із засобами виробництва, орієнтує на встановлення ефективних 
режимів праці та експлуатації техніки, сприяє підвищенню 
результативності використання робочого часу. 

Значні резерви скорочення витрат криються в удосконаленні 
організації виробничих процесів. Основними заходами тут є: 
зменшення витрат робочого часу, ліквідація простоїв техніки, 
холостих переїздів транспортних засобів, обов'язкове виконання вимог 
технології виробництва, зміцнення виробничої та трудової 
дисципліни. 

Висновки. Основними резервами економічного зростання та 
підвищення рівня ефективності виробничо–господарської діяльності 
аграрних підприємств є інтенсифікація сільськогосподарського 
виробництва, розвиток комплексної механізації, доступність 
позикових коштів для розвитку матеріально–технічної бази, 
використання інноваційного потенціалу, що допоможе збільшити 
обсяги виробництва продукції, і в свою чергу скоротити собівартість 
виробництва 1 ц. продукції, та збільшити прибуток, ефективне 
використання якого в подальшому забезпечить високий рівень 
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конкурентоспроможності досліджуваного підприємства, та зміцнення 
економічної позиції району. В даний період розвитку 
сільськогосподарського виробництва пріоритетними повинні стати 
різні форми додаткових вкладень матеріальних засобів виробництва і 
живої праці, що повинні здійснюватись у вигляді вкладень у 
вдосконалення сільськогосподарської техніки і меліорацію, 
збільшення застосування мінеральних і органічних добрив, 
розширення сортових посівів культур. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ 
БАНКІВ З ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ 

НА РИНКУ ДЕПОЗИТІВ  
 

ГАРКУША Ю.О., ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ,  
ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
У статті Гаркуші Ю.О. «Сучасні особливості взаємодії вітчизняних банків з 

іншими фінансовими посередниками на ринку депозитів» досліджено особливості 
діяльності банків на ринку депозитів України, визначені основні чинники впливу на 
депозитну політику банків. Проаналізовано структуру та динаміку коштів 
небанківських фінансових посередників, які розміщені на депозитних рахунках 
вітчизняних банків. Виявлені проблеми співпраці даних фінансових посередників в даному 
напрямку та вказані шляхи їх подолання. 

In the article of Garkushi Y.O. " Modern features of co–operation of home banks are 
with other financial mediators at the market of deposits " the features of activity of banks are 
investigational at the market of deposits of Ukraine, the basic factors of influence are certain on 
the deposit policy of banks. A structure and dynamics of money of unbank financial mediators, 
which are placed on the savings accounts of home banks, are analysed. Educed problems of 
collaboration of these financial mediators in this direction and indicated ways of their overcoming. 

 
Постановка проблеми. Світовий фінансовий ринок в процесі 

свого розвитку постійно трансформується, змінюється під впливом 
різноманітних факторів як зовнішніх так і внутрішніх. Структура 
фінансового ринку ускладнюється, з’являються нові фінансові 
інститути, фінансові інструменти, удосконалюються економічні 
відносини. Розширюється сфера послуг, підвищується її питома вага в 
структурі суспільного виробництва, що в свою чергу збільшує 
значення фінансових послуг у становленні та розвитку ринкових 
відносин. Саме фінансові послуги стали головним рушієм 
економічного зростання національних економік в умовах глобалізації. 
Проте, світова фінансова криза довела, що швидкий 
інтернаціональний рух фінансових потоків не має достатнього рівня 
організації та контролю, що призвело до рецесії в світовій економіці. 

Вітчизняний фінансовий ринок відіграє значну роль в 
функціонуванні вітчизняної економіки. Проте на низькому рівні 
залишається діяльність вітчизняного фондового ринку, як наслідок, не 
акумулюються в достатній мірі фінансові активи для підтримки 
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розвитку реального сектора, не відбувається ефективний перерозподіл 
капіталів, високий ризик інвестування тощо. Наявність діючих 
ефективно фінансових посередників, які професійно 
опосередковують перерозподіл вільних фінансових ресурсів являється 
одним з основних факторів розвитку фінансового ринку. В Україні 
фінансове посередництво розвивається за банкоорієнтованою 
моделлю, що характерна для більшості європейських країн, при цьому 
інші фінансові інститути небанківського типу хоча й не досягли такого 
розвитку, проте надають широке коло фінансових послуг вузького 
напрямку, задовольняючи потреби учасників фінансового ринку. 
Українські банки універсалізують свою діяльність задля зниження 
фінансових ризиків, поряд з цим надають широке коло фінансових 
послуг, задовольняючи потреби фінансового характеру як населення, 
так і суб’єктів господарювання, зокрема і інших фінансових 
посередників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливостям 
функціонування, оцінці діяльності та перспективам розвитку 
фінансових посередників присвячено багато праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених, зокрема: М. Фрідмена, Дж. Герлі, Е. Шоу, Є. 
Жукова В. Корнєєва, І. Лютого, М. Савлука, В. Зимовця та ін. 

Цілі статті. Метою даної статті є розкриття ролі банків на 
ринку депозитів, виділення основних чинників впливу на депозитну 
політику банків, оцінка особливостей їх співпраці з іншими 
фінансовими посередниками в даній сфері, визначення проблем 
депонування коштів парабанківських інститутів на рахунки банків та 
вказати шляхи їх подолання. 

Виклад основного матеріалу. Формування ресурсного 
потенціалу банку являється важливим аспектом його ефективного 
функціонування. Джерелами формування банківських ресурсів є 
створений власний капітал, а також акумуляція грошових коштів 
юридичних і фізичних осіб. Потужна частина банківських ресурсів 
формується саме за рахунок депозитних операцій. Збільшення обсягів 
залучених вільних грошових коштів на депозитні рахунки призводить 
до зростання обсягу пропозиції грошей на фінансовому ринку, що в 
свою чергу забезпечує здешевлення грошового капіталу та сприяє 
пожвавленню ділової активності суб’єктів господарювання. Як 
наслідок, власники вільних грошових коштів – юридичні та фізичні 
особи – мають можливість отримати дохід у вигляді відсотків від 
розміщення своїх заощаджень на депозитних рахунках в банках. 
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Функціонування депозитного ринку в Україні забезпечують банки, 
кредитні спілки, страхові компанії–life, недержавні пенсійні фонди 
(далі НПФ), інститути спільного інвестування. Проте головну роль у 
даній сфері економічних відносин відіграють саме банки, залучаючи 
вільні грошові кошти населення, суб’єктів господарювання, зокрема і 
кошти інших фінансових посередників.  

На сьогодні, в умовах необхідності подолання наслідків кризи, 
для ефективної діяльності та розвитку кожен окремий банк розробляє 
та впроваджує власну депозитну політику. Слід відзначити, що існує 
багато факторів, що впливають на роботу банку саме в даній сфері. Їх 
можна поділити на внутрішні та зовнішні [1, с. 99]. До внутрішніх слід 
віднести такі чинники як універсалізація чи спеціалізація банку; 
розвиток банківських технологій; рівень відсоткової ставки. До 
зовнішніх: облікова ставка НБУ; норма обов’язкового резервування; 
податкове законодавство; гарантування вкладів; доходи населення; 
тенденції на фінансовому ринку. 

У контексті розгляду депозитної діяльності банку, на наш 
погляд, доцільно провести аналіз взаємодії їх з іншими фінансовими 
посередниками у даній сфері. Адже, законодавчо дозволено 
фінансовим інститутам розміщувати акумульовані кошти на рахунки в 
банках, отримуючи дохід у вигляді нарахованих відсотків. Оцінюючи 
співпрацю банків та інших фінансових посередників варто звернути 
увагу на те, що існують певні законом встановлені норми, що 
регулюють напрями інвестування активів фінансових інститутів у 
банківські депозити та банківські метали (табл. 1). 

Також доцільно окремо проаналізувати динаміку грошових 
коштів НПФ та страхових компаній розміщених в банках України за 
2008–2010 рр. (табл. 3). Адже дані фінансові посередники тісно 
співпрацюють один з одним.  Зокрема, активи, акумульовані НПФ 
повинні зберігатися в установі банку, який провадить депозитарну 
діяльність зберігача цінних паперів та відповідає вимогам Закону 
України «Про недержавне пенсійне забезпечення», і з якою рада НПФ 
уклала відповідний договір. Активною є взаємодія банків і з 
страховими компаніями, проте в період кризи співпраця їх дещо 
змінилась, так як банки призупинили кредитні програми, відмовились 
від іпотеки, збільшили рівень відсоткових ставок, підвищили вимоги 
до позичальників. Все це вплинуло на ділову активність страховиків, 
які займаються банківським страхуванням.  
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Таблиця 1 
Напрям інвестування активів фінансових посередників на 
банківські депозити, у ощадні сертифікати та у банківські 

метали [2, 3, 4] 
 Фінансовий        
посередник 

Основні умови інвестування активів на банківські депозити, у 
ощадні сертифікати та у банківські метали 

Недержавні 
пенсійні 
фонди 

до 40 % загальної вартості пенсійних активів пенсійного 
фонду, при цьому не більш як 10 % загальної вартості 
пенсійних активів в зобов'язаннях одного банку; 
придбавати або додатково інвестувати в банківські метали не 
більш як 10 % загальної вартості пенсійних активів 

Інститути 
спільного 

інвестування 

при проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних 
паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 % 
активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, 
які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, 
відкритих для цього ІСІ. 

Страхові 
компанії 

кошти страхових резервів повинні розміщуватися з 
урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, 
диверсифікованості та мають бути представлені активами 
певних таких категорій, зокрема банківськими вкладами 
(депозитами); 

 
Найбільшого розвитку серед вітчизняних небанківських 

фінансових посередників досягли страхові компанії, які до початку 
світової фінансової кризи 2008 року демонстрували відносно високі 
темпи розвитку.  

Проте в їхній діяльності мали місце значні недоліки, зокрема 
при укладанні страхових угод. Події фінансової кризи негативно 
вплинули на страховий бізнес: погіршення показників діяльності, 
посилення конкуренції, зниження якості портфелів страховиків. На 
сьогодні, за результатами І кв. 2010 року знову ж таки можна 
відзначити спад основних показників діяльності страхових компаній у 
порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.  

Діяльність НПФ та інститутів спільного інвестування 
розпочалася з 1992 року, проте до 2003 року дані фінансові 
посередники функціонували баз достатньої нормативної і 
статистичної бази, їхня діяльність не контролювалась жодним 
державним органом.  

При перших дослідженнях у 2003 році виявилося, що з 55 
існуючих НПФ реально діють лише 44, а новому законодавству 



 

 113 

відповідають взагалі 5 установ. Проте починаючи з 1 січня 2004 року, 
зі вступом в дію Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» система недержавного пенсійного забезпечення стрімко 
прискорили свій розвиток. Вже на кінець 2007 року пенсійні внески до 
НПФ становили 234,4 млн. грн., а це потенційні дешеві довгострокові 
інвестиції в українську економіку. Слід зазначити, що до початку подій 
2008 року на фінансовому ринку України НПФ досить динамічно 
розвивались.  

Таблиця 3 
Структура та динаміка грошових коштів НПФ та страхових 
компаній розміщених в банках України за 2008–2010 рр., млн. 

грн. 
Зміни (+, –) 

2008 р. до 
2009 р. 

2009 р. до 
2010 р. Показники 

Станом 
на 

01.01. 
2008 р. 

Станом 
на 

01.01. 
2009 р. 

Станом 
на 

01.01. 
2010 р. 

сума,  
млн. 
грн. 

у %  сума,  
млн. 
грн. 

у %  

Грошові кошти 
НПФ розміщені 
на вкладних 
(депозитних) 
банківських 
рахунках 

108,43 
 

343,43 
 

 
 

342,98 

 
 

235,0 

 
 

2,16 р. 

 
 

–0,45 

 
 

0,0 

Кошти НПФ на 
поточних 
рахунках 

9,33 13,2 23,91 
 

3,87 
 

41,0 
 

10,71 
 

81,0 

Банківські метали 7,64 22,69 32,1 15,05 1,96 р. 9,41 41,0 
Грошові кошти 
страхових 
компаній 
розміщені на 
вкладних 
(депозитних) 
банківських 
рахунках 

6171,5 6963,7 3535,8 792,2 12,0 3427,9 –49,0 

Кошти страхових 
компаній на 
поточних 
рахунках і готівка 
в касі 

1429,4 1937,5 1540,6 508,1 35,0 –396,9 –20,0 

Банківські метали 72,5 150,9 105,3 78,4 1,08 р. –45,6 –30,0 
Стрімко зростали активи даних фінансових посередників, 

обсяги пенсійних внесків. В період рецесії у вітчизняній економіці, під 
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впливом світової фінансової кризи, НПФ переорієнтували свою 
діяльність на збереження власних активів, так як зниження доходів 
населення призупинило ріст кількості бажаючих стати учасником 
НПФ. 

На основі даних,наведених в табл. 3. можна відзначити, що 
станом на 01.01.2009 р. різко зросли порівняно з початком 2008 роком 
грошові кошти НПФ розміщені на вкладних (депозитних) банківських 
рахунках, а саме в 2,16 р. або на 235 млн. грн. та сума грошових коштів 
вкладених в банківські метали – 1,96 р. або на 15,05 млн. грн.  

Також на 41% чи 3,87 млн. грн. збільшились кошти на 
поточних рахунках. Це пояснюється кількісним та якісним розвитком 
НПФ в даний період, зростанням основних показників діяльності: 
пенсійні внески зросли на 148% порівняно з початком 2008 року; на 
93,7% збільшилась кількість учасників; кількість фінансових інститутів 
даного типу за рік збільшилась на 14 одиниць. 

Проте в 2009 році під впливом світової фінансової кризи хоча 
зростання активів НПФ продовжувалось, проте вже не такими 
стрімкими темпами, що знайшло відображення і на сумах грошових 
коштів НПФ, розміщених на рахунках в банках. Наприклад грошові 
кошти розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках за 
даний період незначно, на 0,45 млн. грн., проте знизились. Натомість 
продовжилась тенденція до зростання коштів на поточних рахунках та 
інвестованих в банківські метали відповідно на 81% (10,71 млн. грн.) та 
41% (9,41 млн. грн.). 

Слід зауважити, що грошові кошти страхових компаній 
розміщених на рахунках комерційних банків за 2008 рік зросли, 
особливо суми інвестовані в банківські метали (в 1,08 р. або 78,4 млн. 
грн.), що пов’язано із підвищенням ціни на золото. Також зросли 
показники грошових коштів розміщених на вкладних (депозитних) 
банківських рахунках на 12% або 792,2 млн. грн. та коштів на 
поточних рахунках і готівка в касах на 35% або на 508,1 млн. грн. Все 
це пов’язано із зростанням показників діяльності страхових компаній в 
цілому до другої половини 2008 року, коли під впливом світової 
фінансової кризи зростання ділової активності даних фінансових 
посередників призупинилось. 

Тож станом на 01.01.2010 р. різко зменшились суми коштів 
інвестованих страховими компаніями в банківські вклади (на 49% або 
3427,9 млн. грн.) та банківські метали (на 30% або 45,6 млн. грн.). 
Також знизився показник коштів на поточних рахунках і готівка в 
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касах на 20% і склав на початок періоду 1540,6 млн. грн. [5]. Зниження 
значень показників являється наслідками значного погіршення у 
функціонуванні як страхових компаній так і банківської системи 
заголом. Основними чинниками, що викликали кризові явища в 
небанківському секторі являються мораторій на дострокове 
повернення коштів, розміщених на банківських рахунках, 
запровадження якого, стало причиною «замороження» активів НПФ, 
страхових компаній, кредитних спілок, що були розміщені в банках. 
Особливими факторами для страхового сектора являється також 
перевищення реальної вартості при оцінці активів, якими були 
представлені страхові резерви та зростання розміру виплат. 

Варто зауважити, що в цілому кошти розміщені на рахунках в 
банках за період з 2009 по 2010 рр. знизились на 8% або на 31937 млн. 
грн. Також зменшились строкові кошти юридичних та фізичних осіб, 
відповідно на 31% та 11% і становлять на початок 2010 року 
відповідно 50511 млн. грн. та 155201 млн. грн. [6]. Це пояснюється 
кризовими явищами в економіці країни, зниженням доходів населення, 
банкрутством підприємств, очікуванням інфляції, зменшенням довіри 
до банківської системи України в цілому. 

Висновки. Однією з головних функцій банківської системи є 
ефективний розподіл акумульованих вільних грошових коштів 
населення та суб’єктів господарювання. Сформовані фінансові 
ресурси, банки мають можливість спрямувати в інвестиційно–
кредитний процес, який являється безумовним рушієм розвитку 
вітчизняної ринкової економіки. Проте, без достатньої ресурсної бази 
банки не можуть здійснювати ефективне кредитування, інвестувати 
кошти в потужні фінансові проекти, адже необхідною умовою 
реалізації таких завдань є формування достатніх фінансових ресурсів, 
потужна частка яких формується за рахунок депонованих коштів на 
рахунки в банках учасниками фінансового ринку. 

Криза вітчизняної банківської системи спричинила загострення 
конкуренції між банками за фінансові ресурси та шляхи їх 
розміщення. Для залучення вільних грошових коштів за нижчою 
ціною, а розміщення, навпаки, за вищою, банки та інші фінансові 
інституту, що займаються даним видом діяльності, розширюють 
власну діяльність, застосовують різноманітні фінансові інструменти. 

Світова фінансова криза призупинила розвиток вітчизняного 
фінансового ринку. Банки, як і інші фінансові посередники 
демонструють зниження показників господарської діяльності. 
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Зниження доходів населення, банкрутство підприємств, інфляційні 
очікування, підвищення цін на енергоносії здійснюють негативний 
вплив на функціонування фінансових посередників. Зменшення 
активів парабанків чи призупинення їх зростання знаходить своє 
відображення і на депозитних рахунках банківських установ, а значить, 
і на можливостях банківської системи України підтримати ефективний 
розвиток економіки. 

Отже, для ефективного розвитку ринку депозитів та 
оздоровлення економіки України в цілому, вітчизняні банки повинні 
формувати раціональну депозитну політику, враховуючи чинники 
зовнішнього та внутрішнього впливу, розвивати новітні банківські 
технології, що дозволить задовольнити потреби клієнтів у фінансових 
послугах та зацікавить учасників фінансового ринку розміщувати 
вільні грошові кошти на рахунках банків. Також, на наш погляд, 
доцільно на рівні держави розробити довгостроковий план розвитку 
банківських та небанківських фінансових посередників та фінансового 
ринку загалом. Адже в економічній доцільності фінансових 
посередників в Україні можна не сумніватись, тому що вони 
виконують унікальну роль – опосередковують прозорий рух коштів, 
забезпечують економіку довгостроковими інвестиціями, так потрібних 
для становлення українського суспільства. 
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УДК 336.14.352 
 

РЕФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В 
КОНТЕКСТІ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ 
 

ГЛУЩЕНКО Ю.А., К. Е. Н.,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування доходів місцевих 

бюджетів в контексті змін, внесених до Бюджетного кодексу України, виявлено проблемні 
питання формування прогнозних показників на 2011 рік, а також обґрунтовано 
пропозиції щодо їх усунення.  

The theoretical and practical aspects of forming of profits of local budgets are considered in 
the context of changes, brought in the Budgetary code of Ukraine, the problem questions of forming 
of prognosis indexes are educed on 2011 year, and also suggestions are reasonable in relation to 
their removal.  

 
Постановка проблеми у загальному її вигляді. Реформування  

місцевих бюджетів обумовлено широким переліком задекларованих 
державою соціальних зобов'язань, нерівномірністю темпів соціально–
економічного розвитку регіонів, недостатнім обсягом дохідної частини 
місцевих бюджетів та високим рівнем дотаційності. 

Наявність значної кількості проектів законодавчих актів, які 
передбачають зміну політичного, адміністративного та бюджетного 
устрою, посилює імовірність виникнення ризиків у бюджетній сфері. 

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній економічній науці 
дослідженню проблем місцевих бюджетів присвячені праці таких 
провідних вчених, як С. Буковинський, О.Василик, О.Кириленко, 
В.Кравченко, К.Павлюк, Д.Полозенко, та інші.  

Наукова цінність їх розробок полягає у визначенні економічної 
сутності місцевих фінансів, обґрунтуванні необхідності існування 
інституту місцевого самоврядування. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням з цієї 
проблематики та враховуючи зміни, що відбуваються у бюджетній 
системі, актуальними залишаються питання удосконалення механізму 
формування власної дохідної бази місцевих бюджетів, якісного 
прогнозування доходів місцевих бюджетів, підвищення зацікавленості 
місцевих органів влади у нарощуванні власної дохідної бази. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні 
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теоретичних та практичних аспектів функціонування діючої системи 
місцевих бюджетів в контексті змін, внесених до Бюджетного кодексу 
України, виявленні проблемних питань формування прогнозних 
показників на 2011 рік, а також обґрунтуванні пропозицій щодо їх 
усунення.  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні 
завдання:  

– здійснити порівняльний аналіз теоретико–методологічних основ 
формування доходів місцевих бюджетів згідно положень чинної та 
нової редакцій Бюджетного кодексу України;  

– розглянути на прикладі Полтавської області прогнозні показники 
формування доходів бюджетів на 2011 рік, розраховані на основі нової 
редакції Кодексу, проаналізувати зміни, тенденції, фактори, що 
зумовлюють їх позитивну та негативну динаміку; 

– обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення формування 
доходів місцевих бюджетів в умовах їх реформування. 

Виклад основного матеріалу. Місцеві бюджети є вагомою 
складовою бюджетної системи країни, тому складнощі у процесі їх 
формування і виконання можуть суттєво позначитися на 
збалансованості бюджетної системи, фінансовій безпеці в цілому.  

Дослідження сучасної практика їх функціонування 
характеризуються нестабільністю та випадковістю джерел надходжень 
місцевих бюджетів, переважанням трансфертів над власними 
фінансовими ресурсами, обмеженою часткою надходжень від 
місцевого оподаткування [ 5 ]. 

З огляду на це, схвалено Концепцію реформування місцевих 
бюджетів, яка має сприяти створенню умов для підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку, 
високої продуктивності виробництва та зайнятості населення [ 8 ].   

На виконання п.2 зазначеної Концепції, Міністерством фінансів 
України розроблено План заходів з її реалізації, а саме у 2010 р. 
передбачено внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
розширення дохідних джерел місцевих бюджетів, підвищенні 
ефективності їх видаткової частини, удосконаленні системи 
міжбюджетних відносин і т. і. [ 4 ]. 

Прийнятий від 8 липня п.р. у новій редакції Кодекс, що набирає 
чинності з 1 січня 2011 року, викликав шквал дискусій  у колі 
політиків, науковців та фахівців[ 2 ].  

 Зокрема, за словами Ю. Ганущака, експерта з питань бюджету 
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асоціації міст України, необхідно було внести зміни до існуючого 
Кодексу, так як більшість нововведень  перекочували зі статей законів 
про державний бюджет України останніх семи   років [ 3 ].  

Такої думки притримується і народний депутат, екс–
губернатор Рівненщини В. Матчук, зокрема, він вважає, що  з 
прийняттям нового Бюджетного кодексу ситуація для місцевих 
бюджетів не покращиться, а бюджетний  процес стане ще менш 
прозорим, оскільки левова частка конституційних законодавчих 
повноважень Верховної Ради буде передана Кабміну [ 6 ].  

Проведений нами, порівняльний аналіз положень чинної та 
нової редакцій Бюджетного кодексу, зокрема в частині формування 
доходів місцевих бюджетів, дозволяє зазначити, що прийняті 
нововведення суттєво не зміцнять  їх дохідну базу, навпаки окремі 
передані та введені податки створюватимуть складнощі у їх 
адмініструванні. 

Так, наприклад, до закріплених доходів ( 1 кошика ) обласного 
бюджету з державного передаються 5 видів плати за ліцензії та 
сертифікати, 50 відсотків зборів за спеціальне використання лісових 
ресурсів державного значення та за спеціальне водокористування, 50 
відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного 
значення, плату за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах 
річок загальнодержавного значення, плату за використання інших 
природних ресурсів.  

За розрахунками Міністерства фінансів у 2011 році дохідна 
частина обласного бюджету Полтавської області збільшиться на 119,9  
млн.грн. ( 32,8 відс. до факту 2009 р.). 

На перший погляд здається, що обсяг приросту доходів є 
значним, але динаміка фактичних надходжень зазначених податків і 
зборів ( окрім надр ) свідчить про їх мізерність та нестабільність. 

 Крім того, доведені Мінфіном планові показники по платежах 
за користування надрами загальнодержавного значення на 2011 рік, є  
завищеними, а їх питома вага в загальній сумі переданих доходів 
становить 87,8 відсотків ( 105,2 млн.грн. ). 

 Тоді як, вже за 7 місяців п.р.  порівняно з відповідним періодом 
м. р. в області зменшились надходження плати за користування 
надрами, що надходять до державного бюджету на 36,5 відс.( 41,3 
млн.грн. ). 

Така ситуація зумовлена скороченням обсягу видобутку нафти 
на 13,2 відс., газу – 10,7 відс., газового конденсату – 5,6 відс.  
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Врахування зазначених планових показників позначиться 
зменшенням обсягу дотації вирівнювання для обласного бюджету, а в 
подальшому їх недовиконання та несвоєчасне покриття касових 
розривів,  у зв`язку з заангажованістю порядку надання бюджетних 
позичок, створить складнощі у фінансуванні бюджетних видатків. 

Що стосується забезпечення місцевих органів влади власними 
доходами, то слід відмітити, що в новому бюджетному законодавстві 
ця проблема вирішується за рахунок передачі частини податків, що 
вилучаються з першого кошику та  введення  податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. 

Хоча, у першому варіанті проекту бюджету на 2011 рік 
прогноз його надходжень відсутній в зв`язку з не прийняттям 
відповідного законодавчого акту щодо його справляння, а це – 
прогалина в бюджеті. 

По спеціальному фонду для  бюджетів місцевого 
самоврядування з 20 до 50 відсотків збільшено нормативи відрахувань 
збору за забруднення навколишнього природного середовища ( 11,4 
млн.грн. ) та відповідно зменшено для обласного бюджету. 

Проведений аналіз динаміки збору свідчить про мізерність 
обсягів зарахувань його до низових бюджетів, що не дає можливості 
ефективно і раціонально використовувати ці кошти.  

Так, у 2009 році за рахунок коштів обласного бюджету виконано 
робіт за рахунок екологічного фонду на 13 млн.грн., що дало 
можливість реалізувати значні проекти соціально–економічного 
розвитку в багатьох населених пунктах області. В нових умовах 
зарахувань ці кошти фактично розпорошуватимуться на всі місцеві 
бюджети області. 

Перелік доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів 
розширено за рахунок віднесення частини податку на прибуток 
підприємств (крім податку на прибуток комунальних підприємств і 
фінансових установ) відповідно до додаткових ставок такого податку, у 
розмірах визначених законом з питань оподаткування та єдиний 
податок для суб’єктів малого підприємництва. 

На даний час у проекті Податкового кодексу прийнятого у 
першому читанні ( із технічними поправками ) пункт 20.1 ст.20 
проекту щодо додаткових ставок на прибуток виключено, що 
потребує компенсації за рахунок додаткового джерела надходжень [ 7 ]. 

З метою стимулювання місцевих органів влади до нарощування 
доходів бюджету ст.108 нового Бюджетного кодексу передбачено 
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перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків 
надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного збору 
понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний 
бюджет України за загальним фондом, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.  

Поряд з тим, плани по загальнодержавних податках доведені 
Міністерством фінансів для області є нереально завищеними, про що 
свідчить стан їх виконання за попередні роки. Зокрема у 2006, 2009 рр. 
рівень виконання податку на прибуток склав лише по 83,2 відс. ( 
відповідно 603,6 та 822,7 млн.грн. ). 

Висновки. Результати наукового дослідження дають підстави 
зробити наступні висновки.  

1. Суттєвим напрямом удосконалення механізму стимулювання 
економічного розвитку регіонів стане зарахування 10 відсотків рентної 
плати за нафту, газ та газовий конденсат до місцевих бюджетів 
областей, на території яких ведеться видобуток. 

 2. З метою дотримання принципів самостійності, ефективності 
та результативності  використання бюджетних коштів,  доцільно 
застосовувати діючі нормативи відрахувань до бюджетів збору за 
забруднення навколишнього середовища з правом визначення 
місцевими радами  напрямків використання зазначених коштів.  

 3. Перелік джерел надходжень бюджету розвитку раціонально 
розширити за рахунок частини податку на прибуток підприємств (крім 
податку на прибуток комунальних підприємств і фінансових установ) 
для забезпечення фінансової самодостатності місцевих бюджетів. 

4. Подальші наукові розробки є важливими в напрямі 
запровадження програмно–цільового методу у бюджетуванні, що 
передбачено Бюджетним кодексом України у новій редакції.  
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СВІТОВА ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
ФОРМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР У СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 

ДАВИДЕНКО Н.М., К.Е.Н, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

В статті висвітлено світовий досвід діяльності організаційних форм в 
аграрній сфері у ринкових умовах та розкрито особливості трансформування 
цього досвіду в Україні 

The world practices of organizational forms in an agrarian sphere of market are 
exposed. The peculiarities of implementation of their experience in Ukraine are 
highlighted. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Особливістю 
ринкової трансформації національної економіки є формування поряд 
з недержавним сектором корпоративного сектору, котрий є 
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своєрідним стрижнем у країнах з розвинутою економікою. Аграрний 
сектор став тією галуззю вітчизняної економіки, де такі зміни набули 
чи не найбільшого поширення, що свідчить про актуальність 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми.  

Проблематика корпоративних відносин, їх становлення, 
можливі шляхи розвитку і поширення в аграрному секторі економіки 
України досліджені недостатньо, а потреба в їх науковому осмисленні 
відчувається все гостріше. Вагомий внесок в дослідження 
методологічних та практичних аспектів розвитку корпоративних 
відносин зробили зарубіжні та вітчизняні вчені економісти 
В.І.Бочаров, Г.Греф, В.В. Зіновчук, М.Й. Малік, Л.В. Молдаван, 
О.С.Поважний, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та ін.  

Однак, питання щодо реформування відносин власності на селі 
в контексті національної стратегії розвитку, оптимізації 
взаємовідносин партнерів в агробізнесі на корпоративних засадах 
потребують систематизації та поліпшення в врахуванням зарубіжного 
досвіду. 

Метою статті є аналіз організаційно – правових форм 
господарювання сільськогосподарських підприємств в країнах з 
ринковою економікою та висвітлення особливостей трансформації 
форм господарювання у сільському господарстві України. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Аграрний сектор 
економіки, формуючи її ринковий соціально–орієнтований характер, 
через трансформації має вирішити три рівнопріоритетних 
стратегічних мети: 

1. Забезпечення продовольчої безпеки держави. 
2. Формування сталого, ефективно функціонуючого, 

експортоорієнтованого сільського господарства, що базуватиметься на 
конкурентних перевагах. 

3. Розвиток сільської місцевості, в межах сільськогосподарського 
виробництва [5]. 

Реформування і приватизація в аграрному секторі економіки 
супроводжувалися подрібненням великих господарств, руйнуванням 
тваринницьких комплексів і порушенням інтеграційних відносин із 
переробною промисловістю, переміщенням виробництва 
сільгосппродукції в дрібнотоварні господарства (без їх кооперування), 
продукція яких є неконкурентоспроможною на світових ринках. 
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Набута кількість малих підприємств вимагає переходу до нової 
якості економічних відносин, яка була б адекватною тим загрозам і 
ризикам, що генерує по відношенню до них ринкове середовище. 
Найбільш відповідним поточній ситуації в країні та прогнозам на 
довгострокову перспективу виявляється їх генезис у напрямі до 
корпоративної інтеграції, у якій інтегратором виступає власник землі 
[2]. 

Аналіз організаційно–правових форм господарювання в країнах 
ринкової економіки показує, що світове сільське господарство 
трималося і тримається, як правило, на сімейних фермерських 
господарствах. Тобто, дана організаційно–правова форма забезпечує 
концентрацію в одних руках функцій власника землі, працівника на 
ній та менеджера і якнайбільше відповідає специфіці сільського 
господарства, в якому тісно переплітаються природно–кліматичні, 
біологічні й економічні закони. Концентрація виробництва 
передбачає зростання капіталовкладень за рахунок власних 
нагромаджень і позичкових коштів, що призводить до підвищення 
обсягу виробництва в рамках даного підприємства, тобто 
інтенсифікації виробництва в ньому. Межі концентрації багато в чому 
визначаються розміром тієї частини доданого продукту, яку 
суспільство може на даному етапі виділити на нагромадження. 
Інтенсифікація виробництва в рамках окремих підприємств – така 
перша форма концентрації виробництва в сільському господарстві [4]. 

Концентрація виробництва шляхом поглиблення спеціалізації 
сільгосппідприємств є підготовчим етапом для подальшого 
кооперування в сільському господарстві [3, с. 11]. 

Концентрація виробництва в окремих галузях сільського 
господарства може виходити за межі окремого сільгосппідприємства. 
Використання нової техніки і технологій, капітальне будівництво 
часто бувають не під силу окремим господарствам. Створення 
міжгосподарських об'єднань відкриває простір для подальшого 
поглиблення спеціалізації підприємств, підвищення ефективності 
капіталовкладень, росту нагромаджень та індустріалізації виробництва 
[3, с. 11–12]. 

Розвиток науково–технічного прогресу й посилення конкуренції 
зумовили необхідність збільшення земельних ділянок і полів сівозмін, 
застосування нової техніки та технологій, зменшення індивідуальних 
витрат на створення матеріально–технічної бази з метою зміцнення 
економічного стану і забезпечення конкурентоспроможності 
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виробництва. Ця необхідність спонукає фермерів до об'єднань у такі 
колективні організаційно–правові форми, які, з одного боку, 
максимально зберігають переваги й принципи функціонування 
фермерських господарств, з іншою – реалізують переваги великого 
господарства та ефект кооперації. 

Такими формами стали партнерства (США, Австралія, Нова 
Зеландія), S – корпорації (США), об'єднання фермерів за спільним 
господарюванням (Франція, Італія), групи місцевого ведення 
сільського господарства (Японія), виробничі кооперативи з 
колективної оренди землі (Італія, Іспанія), співдружність виробників і 
просте товариство (Німеччина), кібуци й мошави (Ізраїль). Наведемо 
організаційно–правові характеристики виробничих фермерських 
об'єднань США. 

Спільне партнерство є діловим підприємством, керованим двома 
або кількома власниками, які об'єднують свої ресурси в цьому 
господарстві та розділяють відповідальність з управління прибутками і 
збитками. Для партнерства потрібна угода, що уточнює внесок 
кожного партнера в капітал, праця й управління, а також частина 
кожного партнера в чистому доході. Партнерство не платить 
прибуткові податки, оскільки ними обкладаються партнери. При 
цьому кожний партнер несе відповідальність за всі дії партнерства під 
час його існування і, як правило, після смерті одного з партнерів. 

В США існує два типи корпорацій – це корпорації типу С та S. 
Вони мають певні особливості щодо оподаткування. Зокрема, С – 
корпорація, якщо отримує дивіденди, то це приводить до подвійного 
оподаткування, оскільки дивіденди не підлягають оподаткування зі 
сторони корпорації і відображаються як ті, що включені до 
оподаткованого прибутку як самої корпорації, так і її акціонерів. 
Корпорація типу S не належить до комерційної форми і не виплачує 
прибуткового федерального податку. Натомість кожний власник акції 
сплачує податок, заповнюючи індивідуальну декларацію з вказівкою 
своєї частки корпоративного прибутку. В корпорації такого типу 
чисельність учасників не повинна перевищувати 35 осіб.  

Сільськогосподарське об'єднання по спільному 
господарюванню (GАЕС) – некомерційне товариство, яке об'єднує 
певну кількість співкористувачів землі й виключає можливість 
асоціюватися з некористувачами. Земельні ділянки членів GАЕС 
залишаються власністю фермерів, оформляються в оренду 
об'єднанню та обробляються колективно усіма членами GАЕС. 
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Об'єднання не може бути сформовано тільки подружжям. Об'єднатися 
може не більше 10 фермерських господарств. 

Сільськогосподарське підприємство з обмеженою 
відповідальністю (ЕАRL) — некомерційне товариство, яке може бути 
одноосібним або має кількох осіб. Учасників товариства може бути не 
більше 10. Земельні ділянки передаються, як і в GАЕС, в оренду. 
Загальна площа складених ділянок не може перевищувати 6 
мінімальних площ землекористування. Товариства можуть 
формуватися, на відміну від GАЕС, лише сім'єю. 

Некомерційні сільськогосподарські об'єднання по 
господарюванню (SCEA) – стандартна форма некомерційного 
об'єднання, яка не має обмежень на кількість членів (за винятком однієї 
персони) або діяльність компаньйонів, а також на розподіл статутного 
капіталу між компаньйонами. 

Отже, сучасний розвиток виробничих об'єднань (товариств) 
характеризується використанням юридичних форм, які зберігають 
головні характеристики сімейного фермерського господарства і 
водночас створюють сприятливі умови для організації виробничих 
структур, адекватних великим підприємствам, сімейної передачі 
господарств, формування професійного статусу подружжя й т.п. 
Тобто, колективні форми фермерської діяльності увіковічують 
особистий, і сімейний характер сільського господарства, 
попереджують „пролетаризацію" сільськогосподарського селянства, 
зберігають його статус господаря сільської території. 

Саме тому формування виробничих об'єднань фермерських 
господарств підтримується державою. Виробничі об'єднання 
допомагають невеликим господарствам спільними зусиллями вийти на 
товарний рівень великих фермерських господарств і вистояти в 
конкурентному середовищі. 

Підтримка сімейного й корпоративного фермерства – мета 
аграрної політики переважаючої більшості країн, особливо 
індустріальних, що базується на нових моделях сталого розвитку 
сільськогосподарської галузі. Інструментом аналізу і методикою 
розробки політики сталого розвитку виступає визнана економічною 
наукою та міжнародною практикою концепція 
багатофункціональності сільського господарства, визначальна його 
значущість у житті суспільства як галузі, яка нарівні з її первинною 
виробничою (комерційною) функцією виконує цілий комплекс 
соціально значущих для суспільства некомерційних функцій. До 
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останніх належать забезпечення продовольчої безпеки країни, 
підтримка зайнятості населення, впорядкування сільських територій, 
збереження сільських поселень, агроланшафтів, агрозаповідників, 
захист суспільства від негативних явищ надурбанізації та ін. 

Великий комерційний капітал, що проникає в сільське 
господарство, прагне до великого землекористування, концентрації та 
надспеціалізації виробництва, мінімізації найманих працівників, 
витіснення трудомісткої, але важливої для здоров'я людей, продукції, 
максимізації використання хімічних засобів, генетично модифікованих 
сортів сільськогосподарських культур, біодобавок у тваринництві й так 
далі. 

У зв'язку з цим держави за допомогою законодавства 
підсилюють контроль за структурою господарств з тим, щоб уникнути 
їх надмірного збільшення і просувати моделі, що базуються на сім'ї, 
сімейному фермерському господарстві та кооперації. 

В Україні після розпаювання земель КСП і реструктуризації 
старих форм господарювання з’явилися додаткові можливості для 
розвитку фермерства. Однак вони не могли бути використаними, 
оскільки владні структури не робили ставку на фермерство. В Україні 
не було створено концепцію розвитку фермерського устрою 
господарювання як базового у процесі реформування, як це було 
зроблено, наприклад, у Польщі, немає в цьому напрямі 
цілеспрямованої державної політики і на даному етапі. Фермерські 
господарства не одержали однакових можливостей з корпоративними 
комерційними формами. Колективні підприємства на початковому 
етапі формувалися керівниками колишніх КСП з використанням землі 
та майна колишніх їхніх членів. Фермерські ж господарства могли 
одержати тільки далеко не найкращу земельну ділянку, обробіток якої 
ускладнювався відсутністю первинного капіталу, умов доступу до 
кредитів й інших джерел. Як наслідок, формування фермерства 
зупинилося на позначці 43 тис. фермерських господарств, які 
обробляють 4,3 млн га земель. 

Для тих організаційно–правових форм корпоративних 
підприємств, що склалися при підтримці влади, характерним є те, що в 
них відносини власності та трудові відносини розмежовані. Тобто, 
укладення договору оренди земельних ділянок і майнових паїв з їх 
власниками може супроводжуватися най–мом останніх на роботу, а 
може й ні. Власники підприємства теж не зобов'язані в ньому 
працювати. Не є виключенням і більшість сільськогосподарських 
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виробничих кооперативів, які зареєстровані невеликою чисельністю 
колишніх членів КСП. У гонитві за прибутками агрохолдинги й інші 
комерційні сільськогосподарські підприємства стають 
вузькоспеціалізованими на виробництві зерна, соняшнику, ріпаку, 
порушуючи сівозміни, знищуючи тваринництво та інші трудомісткі 
галузі. Це спричиняє масові витіснення працівників із підприємств в 
особисті селянські господарства. 

Символічна орендна плата за паї й ведення селянського 
господарства на ручній низькодохідній праці без будь–якого захисту з 
боку держави не можуть влаштовувати сільських працівників, що веде 
до масової міграції сільського населення, особливо молоді, деградації 
та зменшення кількості сільських поселень, інших негативних явищ. 

Можна сказати, що мета приватизації землі й майна – 
сформувати ефективного господаря–власника засобів виробництва, 
продукції та доходу – в Україні поки що не досягнута. Навпаки, 
власники земельних паїв стали набагато «пролетаризованішими», ніж 
вони були в колишніх КСП. 

Узагальнюючи, можна назвити основні національні риси 
вітчизняних аграрних корпорацій: 

1) у великих та середніх корпораціях власність сконцентрована 
узовнішніх інвесторів; 

2) для невеликих підприємств АПК характерна модель 
корпоративного управління „приватного підприємства" – суміщення 
функцій власників і менеджерів. Директор є основним власником, 
інший управлінський склад і працівники – дрібними акціонерами; 

3) протиріччя між підпорядкованим статусом найманих працівників 
та їх зростаючою незалежністю, впливовістю і творчою ініціативою, 
що заважає розвитку корпоратизма; 

4) тенденція до максимальної непрозорості структури власності; 
5) основним мотивом утворення корпоративних структур є 

зниження ризику невиконання зобов'язань 
сільгосптоваровиробниками, а також існування трансакційних витрат, 
відсутність договірної дисципліни, непрозорість ринку, вузькість 
каналів збуту, підвищення ступеня повернення вкладень. 

Уникнути стратегічних помилок при проектуванні 
інституціональних змін у сільськогосподарському землекористуванні 
можна на основі критичного аналізу, а не огульного копіювання 
зарубіжного досвіду впровадження організаційно–правових форм 
підприємницької діяльності, в першу чергу у сфері землеустрою. 
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Потребують опрацювання здавалося б універсальні механізми 
регулювання земельних відносин, які довели свою життєздатність у 
країнах розвиненого капіталізму. Якщо цього не станеться, то нас 
очікує сумний досвід трансформаційних змін у промисловому секторі 
середини 90–х років.  

Висновки. Таким чином, із зарубіжного досвіду трансформації 
земельних відносин слід запозичити все прогресивне, прийнятне для 
нашої системи господарювання, забезпечуючи тим самим стале 
землекористування в державі. 
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ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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ДОРОШЕНКО А.П., К.Е.Н., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

В статті „Вплив ресурсного потенціалу на ефективність господарської діяльності 
аграрних підприємств” визначено основні складові ефективності сільськогосподарських 
підприємств та досліджено вплив ключових факторів на результативність аграрного 
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виробництва, акцентується увага на необхідності комплексного їх дослідження.  
Тhe article "Influence of resource potential is on efficiency of economic activity of agrarian 

enterprises" the main components of efficiency of agricultural enterprises and the influence of key 
factors on agricultural production efficiency, accented the need for their complex investigation. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зростання рівня 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва 
загалом так і в розрізі окремих чинників необхідна і важлива задача, 
що стоїть як перед керівництвом держави загалом так і окремих 
підприємств зокрема. Головною складовою даного процесу є 
забезпечення поступового зростання рівня ефективності 
сільськогосподарського виробництва на основі оптимізації основних 
факторів, що її забезпечують. Результатом даного зростання має стати 
підвищення прибутковості виробництва сільськогосподарської 
продукції як в абсолютному вимірі (виробництво валової продукції,  
зростання розміру чистого прибутку підприємства) так і у відносному 
(зростання рівня рентабельності виробництва як окремих 
сільськогосподарських культур так і роботи підприємства загалом). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні, 
теоретичні та методичні аспекти ефективності функціонування 
сільськогосподарських підприємств, розвитку кооперації та процесу 
становлення інтегрованих формувань організації виробництва досить 
широко розглянуті в працях В.Я. Амбросова, М.Й. Маліка, В.І. 
Мацибори, В.Я. Месель–Веселяка, І.Р. Михасюка, О.М. Онищенка, 
М.В. Калінчика, В.В. Прядка, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, О.В. 
Ульянченка, Л.В. Яреми. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми й 
формулювання цілей статті. Однак певна частина проблем 
залишається невирішеною та потребує подальшого дослідження з 
метою формування ключових напрямів розвитку 
сільськогосподарських підприємств та забезпечення зростання їх 
ефективності, розв’язання яких дозволить  доповнити теоретичні та 
методичні основи формування виробничих структур в аграрному 
секторі та підвищити ефективність їх функціонування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того щоб 
ефективно використовувати наявні резерви підвищення ефективності 
виробництва необхідно здійснити чітку класифікацію чинників, що її 
визначають, та виділити найбільш перспективні з них. Для такого 
дослідження скористаємося класифікацією згідно з рис. 1. 

Таким чином нами було виділено сукупність чинників, що 
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визначають кінцеву результативність виробничо–господарської 
діяльності підприємства, згідно проведених вище розрахунків на нашу 
думку основними внутрішніми факторами, що визначають рівень 
ефективності (прибутковості) сільськогосподарського виробництва є 
забезпеченість окремих підприємств капіталом, земельними, 
фінансовими ресурсами та робочою силою.  

 

 
 

Рис. 1. Фактори зростання ефективності господарської 
діяльності 
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Отже для підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва необхідне зростання і вищенаведених факторів, що має 
забезпечити ефект масштабу. Проте абсолютне зростання кожного з 
цих ресурсів окремо чи разом не є запорукою відповідного зростання 
результативності господарювання. 

Ефект масштабу матиме позитивний вплив тоді коли при 
абсолютному зростанні виробничих засобів буде забезпечено 
оптимальне співвідношення між окремими їх складовими. Дані 
тенденції та перспективи підтверджують і зарубіжні дані. За 
прогнозними оцінками, підприємницький сектор з обсягами реалізації 
понад 100 тис. дол. буде виробляти 95%, з них на фермах понад 500 
тис. дол. – 75% всієї сільськогосподарської продукції. У зв’язку з цим в 
США простежується тенденція до збільшення потужності тракторів, 
комбайнів, іншої сільськогосподарської техніки. 

З ростом концентрації виробництва і зосередженням його на 
крупних фермах буде зменшуватися кількість ферм при збільшенні 
того їх числа, де зростатимуть доходи від несільськогосподарської 
(післяуборочна доробка, переробка, торгівля) діяльності. 

На думку академіка В.Я. Месель–Веселяка раціональними 
можуть бути сільськогосподарські підприємства у яких площа землі в 
обробітку становить 1,6–2,5 тис. га. Господарствам меншого розміру 
необхідним є створення міжгосподарських об’єднань з метою 
сумісного використання матеріально–технічних засобів [2, с 14]. 

Заслуговує на увагу думка М.В. Калінчика, що в умовах 
знищення матеріально–технічної бази та тваринницьких приміщень 
колишніх колективних господарств мінімальні розміри підприємств 
мають становити 4,6–6 тис. га, хоча навіть при таких умовах необхідно 
протягом наступних 10 років повністю оновити матеріально–технічну 
базу підприємств [1, с. 45]. 

Не можна не погодитися з думкою академіка П.Саблука, який 
вважає, що кінцеві результати виробництва в сільському господарстві 
формуються в організаційно–технологічному циклі „виробництво–
заготівля–пєреробка–торгівля”. Тому з метою забезпечення 
справедливого розподілу прибутків є необхідним створення великих 
інтегрованих структур з повним циклом виробництва [3].  

Поряд із забезпеченістю основними ресурсами важливе 
значення для ефективності діяльності має обсяг понесених затрат на 
виробництво. Проаналізуємо вплив витрат на 1га 
сільськогосподарських угідь з метою виявлення можливих резервів 
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зростання результативності господарської діяльності. 
Для цього сукупність із 40 господарств з зерновим напрямом 

виробництва поділимо на п’ять груп за рівнем витрат на 1га 
сільськогосподарських угідь при вирощуванні зернових культур 
табл. 1. 

Таким чином проведені розрахунки підтверджують зроблені 
раніше висновки про позитивний вплив витрат на 1га 
сільськогосподарських угідь на рівень ефективності. 

Так підприємства, що входять до четвертої групи з рівнем 
витрат від 2092,2 грн. до 2433,5 грн. на гектар зернових мають 
найвищий рівень валової продукції на 100 га ріллі, чистого прибутку 
на 100 га ріллі (73,8 тис. грн.) та рентабельності (31,9 %).  

Таблиця 1  
Залежність ефективності господарської діяльності від 

рівня витрат на 1га ріллі, грн. 
Групи підприємств за рівнем витрат на 1 га ріллі, 

грн. 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. Показники 

до 
1409,7 

1409,7–
1751 

1751–
2092,2 

2092,2–
2433,5 

понад 
2433,5 

Кількість 
підприємств, од. 8 12 7 7 6 

Приходиться с.–г. 
угідь на 1 
підприємство, га 

2232,5 2233,5 2966,1 2974,0 1944,8 

в т. ч. ріллі, га 2186,1 2128,1 2843,6 2868,9 1821,8 
валова продук–ція по 
групі 17621 21310,5 36770 37310,4 15137 

чистий при–буток 
по групі 4353,3 8584,3 11700 14813,8 4269,2 

Приходиться на 100 
га ріллі, тис. грн.      

– валової продукції 100,8 83,4 184,7 185,8 138,5 
– чистого прибутку  24,9 33,6 58,8 73,8 39,1 
Рентабельність 19,7 20,6 30,7 31,9 14,6 

 
Визначимо характер впливу на ці ж показники ефективності 

рівня навантаження ріллі на 1 працівника. Рівень навантаження 
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сільськогосподарських угідь на 1 працівника має дещо неоднозначний 
вплив на ефективність на відміну від попереднього показника. Так зі 
зростанням навантаження сільськогосподарських угідь на 1 працівника 
до 38 га відбувається зростання рівня рентабельності підприємства, 
розміру чистого прибутку в розрахунку на 100 га угідь та одночасне 
виробництва валової продукції на 100 га угідь. 

Таблиця 2 
Залежність ефективності господарської діяльності від 

навантаження сільськогосподарських угідь на 1 працівника 
Групи підприємств за рівнем навантаження ріллі на 

1 працівника, га. 
1 гр. 2гр. 3гр. 4гр. 5гр. Показники 

до 18,4 
18,4–
28,2 

28,2–
37,9 

37,9–
47,7 

понад 
47,7 

Кількість 
підприємств, од. 11 10 8 5 6 

Приходиться с.–г. 
угідь на 1 
підприємство, га 

2263,2 2945 2379,3 2614 1910,4 

в т. ч. ріллі, га 2189,1 2751,5 2274,5 2598 1860,4 
валова продукція по 
групі 38826,8 34682,9 30773,2 11337,5 12528,8 

чистий прибуток по 
групі 12611,1 9795,3 12905,6 8187,8 221,6 

Приходиться на 100 
га ріллі, тис. грн.      

– валової продукції 161,2 126,1 169,1 87,3 112,2 
– чистого прибутку  52,4 35,6 70,9 63,0 2,0 
Рентабельність 22,8 20,5 36,1 36,5 1,4 

 
При подальшому зростанні навантаження відбувається 

зниження рівня рентабельності розміру чистого прибутку. Таким 
чином збільшуючи навантаження угідь на працівників необхідно 
дотримуватися певних оптимальних співвідношень, або забезпечити 
високий рівень механізації, що вплине на рівень витрат на одиницю 
площі та підтвердить дані отримані в попередній таблиці. 

Значна частина  витрат підприємств іде на оплату послуг 
елеваторів за зберігання, відвантаження та післяуборочна доробку 
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сільськогосподарських культур. Незважаючи на те, що серед 
елеваторів існує  жорстка конкуренція офіційна вартість за зберігання 
інколи доходить до 12% зерна, крім цього існує ймовірність 
„накрутки” ще 5–7%  на маніпуляціях із вологістю та класністю 
прийнятого збіжжя. Отже у розпорядженні елеваторів залишається 
майже п’ята частина урожаю.  

Висновки. Таким чином для зростання ефективності 
виробництва необхідно максимально повно використовувати весь 
комплекс як внутрішніх так і зовнішніх чинників. Але при цьому 
необхідно враховувати, що можливі напрями їх реалізації неоднакові 
за ступенем дії, можливістю використання та контролю. Проблема  
економії і зменшення споживання сировини, матеріалів, енергії 
повинна бути під постійним контролем відповідних спеціалістів.   

Важливою складовою забезпечення ефективності господарської 
діяльності є забезпеченість сільськогосподарського підприємства 
кваліфікованим персоналом та менеджментом. Продуктивність їх 
праці багато в чому визначається методами, технікою, особистим 
умінням, знаннями, відношенням до праці та здібністю виконувати ту 
або іншу роботу.  
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ДОРОГАНЬ Л.О. К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  
ЛИТВИН О. Ю.,СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

У статті розглядаються ключові аспекти розвитку житлово–будівельних 
кооперативів як основи радянської моделі житлової кооперації. Фокусується увага на 
можливості використання позитивного досвіду. 

The article analyses the key aspects of development housing cooperatives as base dwelling 
cooperation. The attention is focused on the influence housing cooperatives on economics, and the 
efficiency of authority economic measures is analyzed. 

 
 Постановка проблеми у загальному вигляді.  В умовах 

світової економічної кризи, зменшення рівня доходів населення, 
скорочення обсягів будівництва житлова проблема для пересічного 
українця постала надзвичайно гостро. Від якості  житла – де людина 
проводить більшу частину свого життя, залежить рівень її освіти, 
наявність сім’ї,  роботи,  демографічна ситуація в країні. Одним із 
перспективних шляхів вирішення надзвичайно складної житлової 
проблеми є використання багатого досвіду радянської житлової 
кооперації. Це визначає важливість і актуальність даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найбільш 
відомих досліджень, можна відзначити  праці О.Вязовой [1],  М. 
Лебедєва[1], Г.Барановскої [3], Л.Макашова  [4],  М.Галянтич [5].   В 
ході дослідження використовувався історичний метод, методи аналізу 
різних нормативних документів, порівняння, синтезу. 

 Постановка завдання. Метою дослідження є   узагальнення  
досвіду створення і функціонування житлово–будівельних 
кооперативів, аналіз позитивних і негативних моментів їх діяльності, 
пошук можливостей використання корисного досвіду. Цій темі 
приділяється недостатньо уваги. 

 Виклад основного матеріалу. Відбудова зруйнованого 
Великою Вітчизняною війною господарства відбувалася у 
надзвичайно складних умовах. Обсяги руйнувань і втрат були просто 
катастрофічними. Як зазначають відомі українські дослідники історії 
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економіки В. Ковальчук, М. Лазарович і М. Сарай: «відступаючи з 
України, нацисти, як і більшовики, у 1941р., вдавалися до тактики 
«спаленої землі», тобто знищували за собою все, що б міг використати 
противник. Як наслідок, Україна в ході Другої світової війни зазнала 
більше руйнувань, ніж будь – яка інша європейська країна. Тільки 
безпосередні збитки, завдані господарству республіки, становили 285 
млрд. крб. у цінах 1940р. Ця сума вп’ятеро перевищувала асигнування 
УРСР на будівництво нових заводів, фабрик, залізниць, 
електростанцій, шахт, радгоспів, машинно–тракторних станцій (МТС) 
та інших державних підприємств протягом останніх п’ятнадцяти 
довоєнних років. Загальна ж сума збитків, яких зазнали населення й 
господарство України, становили майже 1,2 трлн. крб. – 40% 
національного багатства. На руїни було перетворено 720 великих і 
малих міст та 28 тис. сіл України (близько 250 сіл були знищені дотла), 
16,5 тис. промислових підприємств, 18 тис. лікувальних установ, 33тис. 
шкіл, технікумів, вузів і науково – дослідних інститутів, 19 тис. 
бібліотек, понад 30 тис. колгоспів, радгоспів, МТС. Десять мільйонів 
чоловік залишились без даху над головою» [7, с. 222]. 

Через зруйнування своїх будинків люди змушені були жити в 
непристосованих приміщеннях, іноді, навіть, у виритих землянках. 
Після страшних людських втрат, які понесла Україна в ході війни – 
загинуло більше 8 млн. чол. (військові втрати –2,5 млн., цивільні –5,5 
млн.) населення України у 1945р. становило 29 млн. осіб [8, с. 654]. У 
середньому один із трьох жителів України не мав житла, а відповідно і 
можливості нормально жити, народжувати і виховувати дітей! 

У перші повоєнні десятиріччя розпочалося активне будівництво 
житла, але його темпи і обсяги не могли задовольнити величезну 
потребу населення у новому житлі. Житлова проблема поступово все 
більше загострювалася. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми 
було повернення до принципів житлової кооперації, створення 
житлово–будівельних кооперативів (ЖБК). 

Причини розвитку житлової кооперації: 
1. Величезна потреба у новому житлі. Мільйони людей, 

потребували поліпшення житлових умов, проживаючи в бараках і 
комуналках. 2.Закордонний досвід, який можна було в обмеженому 
варіанті застосувати. Житловий кооперативний рух отримав широкий 
розвиток в багатьох країнах (наприклад, Германії, Франції ).  

3. Зростання чисельності населення. Виросло ціле покоління дітей, 
народжених після Великої Вітчизняної війни.  
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4. Повернення з таборів після смерті І.В. Сталіна величезної маси 
репресованих, які також потребували житла.  

5. Нехватка державних ресурсів для будівництва житла ( головними 
напрямками в цей час були військово – промисловий комплекс і важка 
промисловість ).  

6. Зростання доходів населення. Можливість використання 
заощаджень громадян для фінансування будівництва житла.  

7. Збільшення рівня житлового будівництва, покращення життя 
населення активно використовувала радянська пропаганда для 
підтвердження в переваг і здобутків соціалізму. 

Житлово–будівельні кооперативи створювалися у відповідності 
до Житлового кодексу УРСР, прийнятого Верховною Радою УРСР 
30.06.1983 р., Примірного статуту житлово–будівельного кооперативу, 
затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР «Про затвердження 
Примірного статуту житлово–будівельного кооперативу» від 30.04.1985 
р. №186, Постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради «Про 
затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до 
житлово–будівельного кооперативу» від5.06.1985 р.№ 228, Цивільного 
кодексу УРСР, інших нормативно–правових документів. ЖБК 
організовувалися з метою забезпечення житлом членів кооперативу та 
членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирних житлових 
будинків (а в окремих випадках–одно та двохквартирних житлових 
будинків присадибного типу ), та з метою експлуатації та управління 
цими будинками в подальшому. 

Після визначення черговості складалися списки бажаючих 
вступити в кооператив, проводилися загальні збори, на яких приймали 
рішення про заснування кооперативу. Це рішення затверджувалося 
органами влади (виконкомом). Знову збирати загальні збори, 
приймали Статут кооперативу ЖБК діяли на основі Статуту 
прийнятого відповідно до Примірного Статуту. Статут житлово–
будівельного кооперативу реєстрували в органах влади. З цього 
моменту кооператив набував права юридичної особи, використовував 
штамп і печатку із зазначенням своєї назви. На загальних зборах 
членів кооперативу обирали правління і ревізійну комісію, 
затверджували загальний кошторис будівництва житлового будинку, 
встановлювали розмір вступного внеску. 

Одним із суттєвих недоліків радянського варіанту житлово–
будівельних кооперативів було те, що будівництво будинку 
здійснювалося, як правило, із застосуванням типових проектів 
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житлових будинків, не відрізнялося різноманітністю, майже не 
враховувалися індивідуальні побажання членів кооперативів. 

Кошти житлово–будівельних кооперативів складалися із 
вступних внесків, пайових внесків, внесків на проведення капітального 
ремонту будинку, внесків на експлуатацію житлового будинку і 
утримання прибудинкової території [3, с. 16]. Вступні внески 
вносилися членами, які вступили до кооперативу до здачі будинку в 
експлуатацію. Розмір вступних внесків визначався загальними 
зборами. За рішенням загальних зборів житлово–будівельного 
кооперативу могли бути організовані спеціальні фонди (на 
благоустрій території, культурно – масову роботу серед членів 
кооперативу, преміювання членів правління і т. ін.). 

Плата за користування тепловою та електричною, газом, 
водогоном і каналізацією в будинку кооперативному проводилася за 
тими ж тарифами що були встановлені для державного житлового 
фонду. 

ЖБК мали права: отримувати у безстрокове користування 
земельні ділянки для будівництва житлового будинку; отримувати 
банківські кредити на будівництво; проводити з дозволу державного 
комітету по будівництву в житловому будинку покращений ремонт і 
встановлювати краще обладнання ( за рахунок власних коштів 
кооперативу по додатковим кошторисам ); укладати угоди, пов’язані з 
будівництвом, експлуатацією і ремонтом житлового будинку їх 
добровільному страхуванню і утриманням прибудинкової території; 
здавати в оренду тимчасово невикористані нежитлові приміщення; 
організовувати культурно – побутове обслуговування [3, с. 13–14 ]. 

Таким чином, ЖБК не тільки вирішували економічні проблеми 
громадян – в першу чергу забезпеченням житлом, але й вирішували 
фінансові питання (пов’язані з кредитуванням), побутові (ремонти, 
утримання прибудинкової території), соціальні (питання страхування), 
культурні. 

ЖБК були зобов’язані: внести в банк до початку будівництва 
житлового будинку власні кошти в розмірі не менше тридцяти (в 
окремих випадках, передбачених законодавством СРСР – не менше 
двадцяти відсотків) кошторисної вартості будівництва житлового 
будинку і надвірних прибудов; зареєструвати житловий будинок в 
бюро технічної інвентаризації; своєчасно сплачувати внески для 
погашення банківського кредиту, отриманого на будівництво 
житлового будинку; дотримуватися єдиних правил і норм експлуатації 
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і ремонту житлового фонду і правил користування житловими 
приміщеннями, утримання житлового будинку і прибудинкової 
території; проводити щорічні відрахування на проведення 
капітального ремонту житлового будинку; своєчасно проводити 
ремонт житлового будинку, забезпечувати безперебійну роботу 
інженерного оснащення будинку і житлових приміщень, утримувати 
відповідним чином під'їзди, інші місця загального користування і 
прибудинкової території; протягом місяця після закінчення 
фінансового року надавати для затвердження у виконком відповідної 
ради звіт про фінансово – господарську діяльність за минулий рік і 
баланс доходів і витрат на поточний рік, затверджений загальними 
зборами членів кооперативу; щорічно надавати статистичну звітність 
за встановленою формою [3, с. 14–15].  

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР №612 від 16.12.1977 
р. «Про деякі заходи щодо поліпшення експлуатації будинків 
житлово–будівельних кооперативів» було передбачено, що на 
клопотання кооперативів належні їм водопровідні, каналізаційні, 
теплофікаційні, газові та електричні мережі і пристрої, які знаходяться 
поза кооперативними будинками, незалежними від їх технічного стану 
прийматися безкоштовно на баланс відповідними комунальними 
підприємствами [4, с. 7]. Це сприяло покращенню надання 
комунальних послуг і збільшенню обсягів житлового будівництва, яке 
здійснювалося житлово–будівельними кооперативами. 

Висновки. Швидкий розвиток житлово–будівельної кооперації 
у колишньому СРСР був викликаний системою пільг та преференції, 
які існували на той час, зокрема: 

1. Безперешкодне надання земельних ділянок у районах, що 
мають дороги, водогін, каналізацію, електропостачання відповідно до 
генерального плану розвитку і забудови міста. 

2. ЖБК звільнялися від відшкодування вартості шкоди, завданої 
зеленим насадженням та майну. 

3. Довгострокове кредитування. ЖБК надавався державою 
кредит на будівництво жилих будинків у розмірі до 60% кошторисної 
вартості на строк 10 –15 років із погашенням рівними долями, під 0,5% 
річних. Кредити були цільові, і будівництво починалося з повного 
стовідсоткового забезпечення фінансуванням [5, с. 382]. 

4. Допомога держави житлово–будівельним кооперативам в 
експлуатації та ремонті належних їм будинків, була передбачена 
законодавством [6, с. 43]. Згідно з ст.139 Житлового кодексу України 
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держава надає ЖБК допомогу в експлуатації та ремонтів будинків, які 
їм належить. Згідно зі статтями 139 та 187 ЖК капітальний і поточний 
ремонт ЖБК здійснюються силами ремонтно – будівельних 
організацій місцевої держадміністрації за договорами з кооперативами 
за рахунок їх коштів на умовах, встановлених для ремонту будинків 
держжитлофонду. 

Активна допомога держави, пільги та преференції, які 
надавалися житлово–будівельним кооперативом мали свої позитивні 
результати. Наприклад, у 1976 р. в УРСР було введено в експлуатацію 
1 млн. 217 тис. м2 загальної площі, збудованої житлово–будівельними 
кооперативами. [5, с. 381]. В подальшому житлове будівництво силами 
ЖБК  нарощувало свої обсяги. 

Зараз для України житлова проблема постала надзвичайно 
гостро. Мільйони людей потребують поліпшення житлових умов. То, 
можливо, є сенс для наших можновладців не тільки вигадувати і 
проголошувати все нові й нові варіанти та проекти забезпечення 
українців новим житлом, а використати позитивний досвід минулого?  
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АНТОЩЕНКОВА В.В. АСИСТЕНТ, 

ХАРКІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Проблема вдосконалення економічних взаємовідносин між партнерами 

молокопродуктового підкомплексу є надзвичайно актуальною, має важливе 
народногосподарське значення, а стан її вирішення формує широке поле для наукових 
досліджень у цьому напрямку. 

The problem of improving economic relations between partners dairy production is 
extremely relevant, is of great national economic significance and state of its decision creates a wide 
field for research in this direction. 
 

Постановка проблеми. Найважливіший інструмент 
економічного механізму регулювання агропромислового виробництва 
- відновлення еквівалентних відносин між сільським господарством і 
промисловістю. Стихійний ринок без регуляторів призвів до розриву 
економічних відносин. Сільське господарство поставлене в нерівне 
положення через диспаритет цін на сільськогосподарську й 
промислову продукцію. І як наслідок, протягом останніх років у нашій 
країні зменшилися обсяги виробництва молока і обсяги споживання 
населенням молока і молокопродуктів, погіршилася їх якість, 
незважаючи на зростання цін. Це створює пряму загрозу здоров’ю 
населення, насамперед підростаючого покоління. За рівнем 
споживання молока ми значно відстаємо від Європи. За роки 
незалежності споживання цього продукту в країні зменшилося на 60 
відсотків. А у його складі понад 100 компонентів, необхідних для 
здоров'я! Найбільшими виробниками молока в світі є США, Індія і 
Росія. В Україні ж його виробництво постійно зменшується.  

Сучасний стан молочного скотарства нестабільний. При дуже 
високій вартості основних виробничих ресурсів і низьких 
закупівельних цінах на молоко при переробці, молочне скотарство 
більшості господарств нерентабельне й тому змушене згортати 
виробництво. 

Основна причина зменшення виробництва молока і 
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молокопродуктів є наслідок реструктуризації і реінтеграції молочного 
скотарства, що викликана недостатнім рівнем впорядкованості системи 
економічних взаємовідносин між виробниками молока як сировини та 
підприємствами, що займаються його переробкою та виготовленням 
готової до споживання продукції – промислові переробні 
підприємства недостатньо компенсують затрати виробників молока. 
Така ситуація зумовлює економічну неефективність виробництва 
молока у сільськогосподарських підприємствах На сьогодні становище 
є настільки катастрофічним, що молочне скотарство в Україні 
опинилось під загрозою повного занепаду. Воно стало переважно 
дрібнотоварним, а переробні підприємства орієнтуються на крупного 
виробника, система ж заготівлі молока у населення не налагоджена 
належним чином. Все це обумовлює існуючі труднощі у ефективному 
функціонуванні молокопродуктового підкомплексу АПВ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою 
вдосконалення економічних відносин між підприємствами АПВ 
займалося багато вчених-економістів, серед яких В. Андрійчук, А. 
Байдюк, М. Бакетт, І. Баланюк, П. Березівський, П. Борщевський, В. 
Валентинов, С. Васильчак, П. Гайдуцький, В. Галанець, Ф. Горбонос, 
Ю. Губені, М. Долішній, Т. Дудар, В. Зіновчук, В. Котков, О. 
Крисальний, В. Липчук, Ю. Лупенко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, В. 
Микитюк, О. Могильний, О. Онищенко, М. Пархомець, П. Саблук, Л. 
Сахно, Г. Черевко, О. Шпичак, К. Юрченко, В. Юрчишин, В. Яценко, 
І. Яців та ін. 

Більшості проведених досліджень властивий традиційний підхід 
до вирішення поставлених завдань. Разом з тим, окремі питання 
розвитку процесів удосконалення системи економічних 
взаємовідносин безпосередньо у молокопродуктовому підкомплексі 
АПВ залишаються недостатньо дослідженими. Нинішня ситуація у 
молокопродуктовому підкомплексі, яка опосередковується ринком 
молока та молочної продукції, вимагає нових підходів до вирішення 
вказаної проблеми шляхом розвитку взаємовигідних ринкових 
принципів агропромислової інтеграції в цьому секторі економіки, 
вивчення закордонного та кращого вітчизняного досвіду, їх 
узагальнення і подальшого розповсюдження. 

Отже, проблема вдосконалення економічних взаємовідносин 
між партнерами по молокопродуктовому підкомплексу є надзвичайно 
актуальною, має важливе народногосподарське значення, а стан її 
вирішення формує широке поле для наукових досліджень у цьому 
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напрямку. 
Постановка завдання. Метою є розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення економічних взаємовідносин між виробниками і 
переробниками продукції у молокопродуктовому підкомплексі АПВ. 
Визначити суть і необхідність удосконалення економічних 
взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі АПВ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ступінь реалізації 
можливостей удосконалення економічних взаємовідносин у 
молокопродуктовому підкомплексі АПВ значною мірою залежить від 
рівня оптимальності і раціональності вибору та організаційної чи 
організаційно-правової форми цих взаємовідносин, оскільки остання 
може сприяти цьому процесу або, навпаки, – гальмувати його через 
свою недосконалість чи неоптимальність або невідповідність 
конкретній ситуації.  

Схема взаємовідносин на ринку молока представлена на рис.1. 
[1, с.75]. 

 

 
Рис.1 Схема ринку молока та молокопродуктів 
 
Молокопродуктовий підкомплекс АПК являє собою об’єктивно 

існуючу сукупність підприємств сільськогосподарського та 
промислового виробництва, сервісних видів діяльності, 
взаємопов’язаних і зорієнтованих на одержання сільгоспсировини, її 



 

 145 

промислову переробку та реалізацію кінцевої продукції. Рівень 
ефективності виконання функцій молокопродуктовим підкомплексом 
значною мірою залежить від його складу і структури, які об’єктивно 
передбачають можливості реалізації економічних взаємовідносин між 
його учасниками на основі агропромислової інтеграції. Специфіка цих 
взаємовідносин обумовлюється технологічними, біологічними та 
економічними особливостями молочного скотарства: високою 
капіталомісткістю виробництва і продукції, тривалістю періоду 
відтворення і використання основного стада; високою конвергенцією 
низькоцінних кормів, структурою витрат, сезонністю виробництва 
продукції та низькою здатністю до тривалого зберігання. 

Теоретичний підхід до проблеми удосконалення економічних 
взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі можна зобразити 
схематично (рис.2). [2, с.287]. 

 
Рис. 2. Структурна схема етапів економічного аналізу 

ефективності економічних взаємовідносин у 
молокопродуктовому підкомплексі АПВ 

 
Висновки. Удосконалення економічних взаємовідносин в 

умовах обмеженої державної підтримки можливе тільки при 
відповідному регулюванні державою правил «гри» на ринку, які 
забезпечать баланс інтересів всіх учасників при виробництві, обміні і 
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реалізації продукції. Економічні взаємовідносини регіонального рівня 
мають забезпечити умови розширеного відтворення виробництва, 
отже всіх складових виробничого капіталу: землі, фондів, робочої 
сили, відповідно до потреб того чи іншого регіону, району, 
підприємства, господарства у безпосередньому взаємозв'язку з 
інтересами суспільного виробництва. Тобто, мають забезпечуватись 
економічні інтереси особистості, колективу, суспільства на рівні 
конкретного господарства, підприємства, галузі, конкретного 
продуктового підкомплексу, району, регіону в цілому.  
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
БОЙКО В.В., АСПІРАНТ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 У статті розкрито теоретичну суть поняття “безпека” як 
складової сталого економічного розвитку. Проаналізовано підходи 
різних авторів при дослідженні питань безпеки. Запропоновано 
класифікацію видів безпеки. Визначено головні завдання та функції 
системи безпеки.    

 In the article theoretical essence of concept “safety” is exposed as 
a factor of steady economic development. Treatments of different authors 
are analysed at research of safety questions. Classification of types of safety 
is offered. Main tasks and functions of safety system are definited. 
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування тієї чи 
іншої системи можливе лише за умови забезпечення надійності 
роботи її механізму, що досягається шляхом гармонійного поєднання 
всіх його складових. В природі майже не існує окремо взятих систем, 
які б працювали ізольовано, тобто не вступали у взаємодію з іншими. 
Всі вони піддаються впливу не лише внутрішнього, а й зовнішнього 
середовища. За таких умов будь-яка система повинна бути готовою до 
виникнення можливих загроз та мінімізації їх негативного впливу. 
Тобто постає проблема забезпечення достатнього рівня безпеки її 
діяльності.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова 
проблематика безпеки знайшла своє відображення у працях таких 
вчених: Бандурки О.М.,    Груніна О.А., Козаченко А.В., Мунтіяна В.І., 
Предборського В.А., Турила А.М., Шкарлета С.М. та інших. В цей же 
час варто зазначити, що науковцями ще недостатньо дослідженні 
питання формування системи безпеки як складової сталого 
економічного розвитку.  

Постановка завдання. В ході проведення дослідження було 
поставлено завдання розкрити теоретичну суть поняття “безпека” та 
обґрунтувати необхідність формування надійної системи безпеки в 
сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Постійне прагнення людини та 
суспільства забезпечити собі достатній рівень безпеки пояснюється 
перш за все самою внутрішньою природою людського організму, в 
якому на генетичному рівні закладений інстинкт до самозбереження та 
захисту від небезпеки своїх рідних та близьких.  

Термін “безпека” почав вживатися з кінця XII ст. і означав 
спокійний стан духу людини, яка вважала себе захищеною від будь-
якої небезпеки. Однак у цьому значенні він не прижився і вживався до 
XVII ст. в лексиці народів Західної Європи дуже рідко, оскільки в цей 
історичний період більш широкого розповсюдження отримав такий 
термін як “поліція”, що трактувався як державний устрій, державне 
управління, мета якого – суспільне благо та безпека [9, с. 239]. 

У ХVII-XVIIІ ст. термін “безпека” одержує нове трактування і 
характеризує ситуацію спокою, що з’являється в результаті відсутності 
реальної небезпеки. 

Згодом у дореволюційній Російській імперії з’являється термін 
“державна безпека”, який отримує своє законодавче закріплення у 
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“Положенні про заходи щодо охорони державного порядку та 
громадського спокою” від 14 серпня 1881 року.    

Ще донедавна безпека досліджувався в досить вузькій площині і 
розглядалася лише через призму захисту від внутрішніх та зовнішні 
ворогів, а організація системи безпеки зводилася виключно до 
силових методів її забезпечення. На утримання армій та органів 
внутрішнього порядку виділялися величезні кошти, однак такі методи 
не дозволяли уникати постійних війн та повстань, тобто не 
забезпечували належного рівня безпеки.  

Зі зміною людських цінностей та подальшим розвитком 
суспільства безпека починає набувати якісно нового змісту і проникає 
у всі сфери життя: політичну, економічну, соціальну та інші. 
Розширення суті поняття “безпека” спонукає до появи і нових методів 
її забезпечення через відповідні владні інституції.  

Тлумачний словник В. Даля визначає термін “безпека” як 
відсутність небезпеки, надійність [3, с. 56].  Тобто як стан, за якого 
об’єкту нічого не загрожує. Загроза – це наявність потенційної 
небезпеки об’єкту (системі), що може частково або повністю 
дестабілізувати його стан рівноваги і, як наслідок, завадити виконанню 
його основних функцій та завдань.  

Проте історія не містить прикладів, коли б окремій людині, 
різним формам суспільних утворень або ж державам у цілому вдалося 
досягти стану відсутності небезпеки. Навпаки, намагаючись захистити 
себе від небезпеки, люди створили такі види та системи виробничих і 
технологічних потужностей, озброєнь, що це стало однією з 
найбільших загроз для кожної людини [5, с. 54]. Яскравим прикладом 
є розробка зброї масового ураження (ядерної, біологічної, хімічної). 
Крім цього загрози можуть приховуватися і в самому факті існування 
системи як носія цілісності та порядку, руйнування якої може носити 
непередбачуваний характер[8, с. 46]. Тому, на нашу думку, розуміння 
суті безпеки виключно з позицій відсутності небезпеки є дещо 
помилковим і неповним.   

Безпеку можна визначати як якісну характеристику об’єкта 
(системи), його здатність до існування і розвитку, захищеність від 
внутрішніх і зовнішніх загроз [6, с. 375].  

Головченко О. М. розглядає безпеку як стан, що характеризує 
стабільність та баланс суперечностей у розвитку і функціонуванні 
людини або соціальної системи із зовнішнім середовищем, наявність 
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або зростання яких може призвести людину або соціальну систему до 
знищення або зміни системоутворюючих властивостей  [2. с. 40]. 

На нашу думку, під безпекою слід розуміти такий стан об’єкта 
(системи), за якого забезпечується сталий та збалансований розвиток 
всіх його компонентів, повна і вчасна нейтралізація загроз різного 
характеру в контексті реалізації основних функцій та виконання 
поставлених завдань.    

Бандурка О. М. та інші першою ознакою можливості 
економічної системи захищати себе від небезпеки руйнації з боку 
зовнішніх  та внутрішніх чинників виділяють здатність зберігати 
власний статус і структуру згідно з визначеною суспільною місією, що 
характеризується як стійкість системи. Другою ознакою економічної 
безпеки, яка безпосередньо пов’язана і є похідною від стабільності – 
це здатність системи протистояти перешкодам розвитку. Конкретне 
проявлення останньої риси виявляється в здатності системи досягати 
поставлених цілей розвитку, що в менеджменті визначається як 
дієвість системи. Таким чином, найбільш суттєвими ознаками 
економічної безпеки системи є її здатність протистояти руйнації 
організаційної структури (стійкість) і перешкодам досягнення цілей 
розвитку (дієвість) [1, с. 17].  

Безпека є складним поняттям, яке можна класифікувати за 
наступними ознаками: ієрархічним рівнем, суб’єктом, сферою та 
станом об’єкта (системи). Класифікацію видів безпеки наведено на 
рис. 1. 

Формування надійної системи безпеки зумовлюють наступні 
чинники: необхідність забезпечення сталого розвитку об’єкта; 
ймовірність виникнення конфліктних ситуацій; постійна дія 
внутрішнього та зовнішнього середовища; можливі ризики; 
ймовірність виникнення форс-мажорних обставин; психологічний 
чинник (за наявності ефективної системи безпеки людина почувається 
впевненіше і, як наслідок, є більше передумов для досягнення 
поставлених цілей).  

Система безпеки – це сукупність заходів та процедур, 
спрямованих на уникнення ризиків, нівелювання негативного впливу 
чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, структуризацію 
інтересів з метою забезпечення сталого розвитку об’єкта (системи).  
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Рис. 1 Класифікація видів безпеки 
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● індивідуальна. 

● військова; 
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● демографічна; 
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рівнем 

за станом  
об’єкта  
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Виходячи з вище наведених чинників формування надійної 
системи безпеки, можна виділити такі основні її завдання: 

● створення умов, за яких можна забезпечити надійність роботи та 
безперервність розвитку; 

● мінімізація ризиків та управління ними; 
● забезпечення повної незалежності об’єкта. 
Для виконання поставлених завдань необхідна реалізація наступних 

функцій системи безпеки: 
● виявлення характеру можливої небезпеки та вчасна її 

нейтралізація; 
● ідентифікація джерел небезпеки; 
● постійний моніторинг стану внутрішнього та зовнішнього 

середовища; 
● мінімізація впливу негативних чинників; 
● утримання в гранично допустимих межах основних показників 

безпеки та їх прогнозування; 
● моделювання та прогнозування майбутніх ризиків; 
● інші. 

Безпека є фундаментальним інтересом будь-якої держави, як 
інституції. ЇЇ стимулює, з одного боку, прагнення до збереження 
власної ідентичності, а з іншого боку – забезпечення зростання 
внутрішнього та зовнішнього потенціалу. Зміни в глобальній 
спільноті, що стались на зламі віків зумовили переоцінку поняття 
безпеки, особливо в плані більшої уваги до економічних чинників, які 
відіграють істотну роль для забезпечення сталого розвитку      [4, с. 
147-148]. Така трансформація відбулася на всіх рівнях суспільства.  

Глобалізація – це складний незворотний процес, що з одного 
боку супроводжується інтеграцією та об’єднанням зусиль світової 
спільноти, а з іншого – характеризується жорсткими умовами 
існування, в яких кожен відстоює виключно власні інтереси.  

Безпека була і залишається одним із головних пріоритетів 
державної політики більшості країн світу. В процесі еволюції самого 
поняття безпеки з’являється якісно новий термін “національна 
безпека”. Вперше на політичному рівні його було вжито в 1904 р. у 
Посланні президента США Теодора Рузвельта конгресу США, в якому 
він обґрунтував необхідність використання військової сили у зоні 
майбутнього каналу для забезпечення інтересів національної безпеки 
країни [10, с. 14]. На сьогоднішній день, вирішити проблеми 
національної безпеки, яким притаманний комплексний характер, 
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використовуючи тільки традиційні підходи, що зводяться до 
вдосконалення охоронних функцій держави, тепер неможливо [7, с. 5]. 
Адже під національною безпекою варто розуміти не лише 
територіальну цілісність та суверенність, а й енергетичну, сировинну, 
інтелектуальну, науково-технічну, продовольчу та інші види безпеки, 
джерелом формування яких є перш за все міцна національна 
економіка, що визначає загальний рівень розвитку суспільства, його 
благополуччя та багатство.  

Висновки. В умовах постійної нестабільності середовища 
проблема забезпечення стану захищеності розвитку економічних 
систем є надзвичайно важливою. Єдиний шлях його досягнення – це 
формування надійної системи безпеки, що вимагає реалізації цілого 
комплексу заходів. Таким чином надійна система безпеки є нічим 
іншим як об’єктивною вимогою сьогодення, що відіграє одну з 
вирішальних ролей у розвитку суспільства та побудові могутньої 
держави в цілому. 
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ВПЛИВ ВИТРАТ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ 
ПРОЦЕСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ГАВРИЛЬЧЕНКО О.В. , АСПІРАНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Розглянуто сутність категорій "витрати" та "собівартість". Визначено місце 

витрат в здійсненні процесів відтворення на сільськогосподарських підприємствах. 
It is considered essence of categories of "expense" and "cost price". The place of expenses 

in realisation of processes of reproduction at the agricultural enterprises is defined. 
 

Постановка проблеми. Перед аграрною сферою стоїть 
головне завдання збільшення виходу сільськогосподарської продукції, 
значне підвищення прибутковості та конкурентоспроможності галузі 
на базі ефективного використання матеріальних, фінансових і 
трудових ресурсів. Це можливо лише за умови здійснення 
розширеного відтворення на основі інтенсивних методів. 
Нарощування ресурсних потенціалів за рахунок вкладення зростаючих 
обсягів одноразових і поточних коштів, з одного боку, та більш 
ефективне використання цих потенціалів з іншого, спроможні 
забезпечити підвищення їх реальної віддачі, продуктивності праці і 
земельних угідь, обсягів виробництва аграрної продукції та продуктів 
харчування в розрахунку на одиницю використаних виробничих 
ресурсів [1, с. 16]. Слід зазначити, що Україна відстала від передових 
країн на цілу технологічну епоху й перебуває на індустріальній стадії 
розвитку, яка характеризується затратним виробництвом, 
недосконалими формами організації й оплати праці та системою і 
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методами управління [2, с. 13]. Тому в умовах як внутрішньої, так і 
зовнішньої конкуренції за ринки збуту продукції велика увага 
сільськогосподарськими товаровиробниками приділяється 
визначенню, моніторингу, аналізу витрат виробництва та собівартості 
одиниці продукції. Членство України в СОТ і вихід на міжнародні 
ринки висувають витрати головним чинником забезпечення 
дохідності агроформувань [3, с. 13]. 

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення 
поняття витрат, що міститься в нормативних документах (Положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку [4, 5] та Методичних 
рекомендаціях з планування, обліку і  калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [6]) має 
чітко виражений фінансово – обліковий характер. За таких умов 
категорія "витрати" втрачає своє економічне значення та головне місце 
в  економічно – господарській діяльності кожного підприємства: 
витрати відіграють роль тільки у фіксації одержаних результатів і не 
сприяють поліпшенню фінансово – економічного стану підприємств 
у відтворювальному процесі. Провідні вітчизняні та зарубіжні науковці 
(П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, Ю.Ф. Мельник, Сук П.Л., Бутинець 
Ф.Ф., Цал – Цалко Ю.С., Г.Фандель, Р. Ентоні, Дж. Ріс [7 - 12]) 
витрати здебільшого трактують як сукупність матеріальних, трудових 
та фінансових ресурсів, з якої виготовляється продукція. Однак 
необмежений характер їх участі в процесі здійснення господарської 
діяльності дає підстави говорити про витрати не лише як про суто 
економічну чи фінансово - облікову, а і як про багатогранну категорію, 
яка уособлює у собі увесь комплекс засобів та інструментів, необхідних 
для успішного функціонування господарюючих суб'єктів на основі 
розширеного відтворення. 

Формулювання цілей статті. Ціль статті – визначити значення 
витрат та їх вплив на відтворювальні процеси сільськогосподарських 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність значного 
поліпшення забезпечення населення країни продовольством, 
всезростаючий попит на нього на світовому ринку, посилення 
конкуренції вимагають послідовного і системного нарощування 
виробництва сільськогосподарської продукції, що може бути 
досягнуто тільки на основі розширеного відтворення. Як стверджує 
Амбросов В.Я., результатом розширеного відтворення є 
випереджальний ріст суспільного продукту відносно обсягів 
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використовуваних ресурсів, що дозволяє стримувати витрати на 
одиницю продукції, ефективно вести виробництво [13, с. 16]. 
Створення умов простого та розширеного відтворення на 
підприємстві відображається у русі витрат. Вартісну структуру 
виробленого продукту характеризують наступні складові: матеріальні 
витрати на виробництво, які є результатом уречевленої праці; витрати 
на оплату живої праці, яка створює нову вартість; і надлишок над 
цими витратами, що створює чистий дохід, що приймає форму 
прибутку. Перші дві частини складають витрати виробництва, які 
лежать в основі простого відтворення на підприємстві. Тому 
відшкодування затрат на рівні витрат виробництва підприємства 
створює лише умови простого відтворення. А витрати виробництва з 
включенням прибутку створюють передумови для розширеного 
відтворення. Отже, серед власних джерел розширеного відтворення 
визначальне місце належить обсягу одержаного прибутку. В умовах 
ринкової економіки головним обмежувачем останнього є величина 
понесених підприємством витрат. За даними факторного аналізу, 
проведеного на базі статистичного спостереження Головного 
управління статистики в Харківській області за формою  № 50 с.-г., 
найбільший вплив на прибуток від реалізації продукції 
сільськогосподарськими підприємствами Харківської області в 2009 р. 
має саме зміна собівартості реалізованої продукції: її зростання 
зумовило зниження прибутку на 441646,65 тис. грн. Доречи, це 
єдиний з досліджуваних факторів, який має негативний вплив на його 
загальну величину. Помітною є також залежність прибутку від зміни 
відпускних цін та обсягу реалізованої продукції: внаслідок зміни 
відпускних цін сума прибутку зростає на 291126,56 тис. грн., а зміни в 
обсягах реалізації продукції стали причиною його зростання на 
16945,31 тис. грн. Значно менший вплив на величину прибутку зміни 
структури реалізованої продукції та структурних зрушень у її складі: 
унаслідок дії цих факторів величина прибутку зросла на 2998,89 та 
254,39 тис. грн. відповідно. В цілому прибуток від реалізації продукції 
сільськогосподарськими підприємствами Харківської області за 
досліджуваний період зменшився на 130321,5 тис. грн., отже, 
негативний вплив зростання собівартості реалізованої продукції 
виявився вирішальним. 

Можна передбачити, що відбувається зростання питомої ваги 
збиткових підприємств з підвищенням рівня витрат (рис. 1). Для 
встановлення величини зв'язку між зазначеними ознаками відповідно 
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до даних державної статистичної звітності за 2004 – 2009 рр., 
проведено кореляційно – регресійний аналіз, який дає підстави 
стверджувати, що на 57 % частка збиткових сільськогосподарських 
підприємств Харківської області залежить від рівня витрат і на 43 % від 
інших чинників. Також встановлено, що з ростом витрат на 1 % 
питома вага збиткових підприємств збільшиться на 1,78 процентних 
пункти. Зв’язок між ознаками сильний (r = 0,76), коефіцієнт кореляції 
є надійним (t   t ( 1 , n - 2); 5,31  > 5,06 із ймовірністю 0,89). 

Рівняння регресії у = 0,5578Х - 22,9275
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Рис. 1. Залежність питомої ваги збиткових підприємств 

від рівня витрат 
 

Джерело: Розраховано і побудовано автором на основі даних Головного 
управління статистики у Харківській області (статистичні бюлетені "Основні 
фінансово – економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 
2004 – 2009 рр.). 
 

Необхідним є з’ясування сутності таких категорій як витрати та 
собівартість з урахуванням їх впливу на відтворювальні процеси. 

У цілому витратами виробництва є всі витрати живої та 
уречевленої праці, що використовуються для виготовлення цінностей 
(продукції). Оскільки величина витрат формується в системі 
бухгалтерського обліку, то необхідно враховувати зв'язок цієї категорії 
з обліковими витратами. На нашу думку, поняття "витрати" є більш 
широким, ніж собівартість. Витрати співвідносяться з процесом 
безперервного здійснення виробництва взагалі, тобто незалежно від 
його завершеності.  
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                   Таблиця 1 
Сутність витрат в залежності від впливу на відтворювальний 

процес* 

Вплив на 
відтворювальний 

процес 

 
Сутність витрат 

Управління 

Витрати (як об'єкт управління): 
– основа прийняття більшості  управлінських 
рішень, спрямованих на досягнення високого 
економічного результату виробничо-
господарської діяльності підприємства; 
– засіб удосконалення інформаційного 
процесу управління; 
– засіб визначення стану і перспектив 
функціонування господарських структур. 

Планування 

Витрати (як об'єкт планування): 
-– засіб визначення цілей підприємства  та 
його підрозділів у формі постановки    
виробничих    завдань   і   вибору засобів для їх 
виконання; 
– засіб організації контролю та              
відповідальності за досягнутий рівень 
витрачання через порівняння фактичної і 
планової    величин; 
– один з основних елементів, необхідних для 
визначення економічних результатів діяльності 
підприємства, що очікуються в майбутньому 
періоді; 
– засіб розробки нормативів вартості ресурсів,   
визначення  їх рівня на одиницю продукції, 
нормативної   (планової)   собівартості. 

Виробництво 

Витрати (як економічна категорія): 
– засіб забезпечення здійснення  процесу 
виробництва. 

Витрати (як об'єкт): 
– засіб оцінювання економічної доцільності    
здійснення   виробничого процесу. 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Контроль 

Витрати (як об'єкт контролю): 
– засіб впливу на результати діяльності 
підрозділів і підприємства в цілому; 
– засіб досягнення оптимального рівня 
рентабельності виробництва та належної 
ефективності діяльності господарюючого 
суб'єкта; 
– засіб впливу  на обґрунтовану розробку   
заходів  щодо зниження витрат ресурсів, 
енерго-,      матеріалоємності  продукції. 

Розподіл і 
перерозподіл 

вартостей 

Витрати (як економічна категорія): 
- засіб забезпечення руху товарів від 

виробників до споживачів, включаючи їх 
реалізацію кінцевим споживачам. 

Витрати (як об'єкт): 
- основа витратного методу ціноутворення 

(визначення рівня ціни з урахуванням рівня 
витрат на виробництво та реалізацію 
продукції. При використанні цього методу 
базою для визначення рівня ціни слугують 
витрати на одиницю продукції); 

- основа визначення ефективного 
використання авансованого у виробництво 
капіталу. 

Джерело: власні дослідження автора. 
 
Собівартість характеризує рівень витрат на виробництво 

продукції, що завершено, тобто собівартість є вартісним вираженням 
витрат ресурсів у процесі виробництва певного обсягу продукції, 
відшкодування яких є необхідною умовою простого відтворення. 
Враховуючи вищесказане, на нашу думку, витрати – це використання 
природних, матеріальних, нематеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, які мають грошове вираження і контролюються 
підприємством у процесі виробництва продукції з метою забезпечення 
здійснення не лише простого, а і розширеного відтворення. Поряд з 
цим, за умов функціонування сільськогосподарських підприємств в 
ринкових умовах господарювання, витрати стають основою 
успішного здійснення всіх складових господарської діяльності – 
виробництва, управління, планування, контролю, маркетингу тощо. В 
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таблиці 1 визначено сутність витрат в залежності від впливу на 
процеси відтворення. 

Висновки. Таким чином, під витратами на сьогоднішній день 
слід вважати  багатогранну категорію, яка за умови раціональної 
організації обліку, дозволяє забезпечити обґрунтоване стратегічне і 
тактичне планування, ресурсний і грошовий контроль, систему 
економічних важелів по ефективному функціонуванню 
сільськогосподарських підприємств у процесах відтворення.  

Між витратами та відтворювальними процесами 
сільськогосподарських підприємств існує тісний взаємозв'язок, який з 
одного боку визначається їх рухом та впливом на результати діяльності 
господарюючих суб'єктів, а з іншого – безпосередньою участю витрат 
в здійсненні основних складових господарської діяльності 
підприємства. Перспективи подальших досліджень полягають у 
вивченні впливу витрат на відтворювальні процеси окремих галузей 
сільськогосподарських підприємств.  
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В статті розглянуто основні положення фінансових механізмів 

регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону, визначено 
перспективні напрями розвитку аграрного виробництва регіону. 
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В статье рассмотрены основные положения финансовых механизмов 
регулирования инвестиционной деятельности аграрного производства региона, 
определено перспективные направления развития аграрного производства региона. 

 
Актуальність теми. В сучасних умовах господарювання в 

аграрному виробництві все ще не створено не лише організаційного, а 
й фінансового механізму регулювання інвестиційної діяльності. Саме в 
регіонах відбувається фінансова реалізація інвестиційних відносин в 
аграрному виробництві.  

Постановка проблеми. Розглянути фінансові механізми 
регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва і 
розробити пропозиції щодо їх удосконалення. 

Аналіз останніх публікацій. Питаннями фінансового 
механізму регулювання інвестиційної діяльності в аграрному 
виробництві приділяють увагу вітчизняні і зарубіжні вчені. Серед 
українських вчених можна виділити Г. Андрусенко, П.Гайдуцього, О. 
Ґудзь, О.Іваницьку, М.Корецького, А.Кісіль, Ю.Лупенко, Г.Мостового, 
П.Саблука, І.Сурай, В.Юрчишина та ін. Серед зарубіжних можна 
відзначити С.Вайн, Дж.Гордон, В.Джеффрі, У.Шарп, Ф.Фабоцці та ін. 

Разом з тим вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних вчених 
свідчить, що окремі питання потребують подальшого удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз проблеми фінансових 
механізмів регулювання інвестиційної діяльності, розгляд 
особливостей інвестиційної діяльності і державної підтримки 
аграрного виробництва в регіоні в сучасних умовах господарювання та 
обґрунтування об’єктивної необхідності втручання держави в 
регулювання інвестиційної діяльності виробництва проводиться з 
метою ефективності використання всіх галузей аграрного 
виробництва.  

Фінансовий механізм регулювання інвестиційної діяльності 
аграрного виробництва займає центральне місце в процесі 
обґрунтування та вибору можливих варіантів вкладення коштів в 
аграрне виробництво.  

Фінансовий механізм регулювання інвестиційної діяльності – це 
сукупність фінансових методів, важелів, інструментів впливу на 
інвестиційну діяльність з метою підвищення економічної 
ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Важливу роль в регулюванні інвестиційної діяльності аграрного 
виробництва відіграє держава. 
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Державне регулювання охоплює такі напрями регулювання 
відносин в аграрному виробництві, як власності та підприємництва, 
інвестицій і структурної перебудови галузі виробництва, соціального 
розвитку й ринку праці, природокористування, тощо.  

Система державного регулювання розвитку аграрного 
виробництва об'єднує ряд умов (чинників), кожен з яких тією чи 
іншою мірою впливає на результативність господарювання, 
забезпечує ефективність виробництва. В узагальнюючому плані вони 
являють собою комплекс організаційно-економічних, науково-
технічних, соціальних й політичних умов функціонування 
продуктивних сил і виробничих відносин. Взаємодіючи в сукупності, 
вони зумовлюють рівень ефективності виробництва в цілому по 
агропромисловому комплексу, в галузевих продуктових під 
комплексах, окремих господарюючих структурах і галузях 
виробництва. 

На розвиток аграрного виробництва безпосередньо впливає 
цінова і податкова політики. 

Податкова політика - найважливіший інструмент державної дії 
на аграрні відносини, який об’єднує всі види податків. Тому 
оподаткування аграрного виробництва є складовою частиною 
аграрної політики держави. Податки при оптимальних формах і 
розмірах (ставках) більш дієві і в меншій мірі стимулюють інфляцію, 
ніж інші фінансові важелі держави. Податкова дія на аграрне 
виробництво виступає одним з найважливіших методів непрямого 
регулювання цін на макрорівні. Крім того, податки безпосередньо 
впливають на економічне зростання виробництв. 

В економічній літературі виділяються наступні особливості 
використання системи оподаткування для аграрних виробників: 

–  необхідність більш низьких ставок по податках в порівнянні з 
іншими галузями; 

– всебічне стимулювання інвестиційної діяльності і прибутковості 
організацій; 

– важливість застосування більш простого порядку стягування 
податку; 

– потреба в скороченні простроченої заборгованості по внесках до 
централізованого грошового фонду держави.[1] 

Загалом політика держави спрямована на забезпечення інтересів 
розвитку промисловості та аграрного виробництва, зростання 
матеріальної зацікавленості працівників аграрного виробництва у 
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виробництві продукції з урахуванням потреб держави та попиту 
населення. 

Ціни аграрного виробництва мають особливості, що 
пояснюються чинниками, які діють у цій сфері.  

Так, ціни в аграрному виробництві впливають на рівень 
роздрібних цін на споживчі товари, тому що переважна більшість 
останніх складається з продукції аграрного виробництва. У роздрібній 
ціні, як правило, більшу частку становить ціна закупівлі, тобто ціна 
підприємства виробника. Ціни у аграрному виробництві, у свою чергу, 
залежить від цін на продукцію важкої промисловості, будівельного 
комплексу та підприємств, що здійснюють ремонтні роботи від 
тарифів на вантажні перевезення, цін на пально-мастильні матеріали. 

Основною причиною нестачі обігових коштів в аграрному 
виробництві є недостатній доступ агарних виробників до фінансових 
джерел і, найперше, до кредитів банків. 

Фінансове забезпечення інвестицій спрямовано на пошук 
оптимального варіанта - максимальної віддачі від вкладення коштів 
при мінімумі витрат. Вибір найкращого варіанта фінансування в 
умовах обмежених фінансових можливостей підприємства буде 
забезпечено тільки на основі встановлення призначення 
фінансування, його спрямованості й інших специфічних аспектів, 
пов'язаних із використанням. 

На сучасному етапі розвитку інвестиційної діяльності 
ефективність її організації залежить від створення дієвої ринкової 
інфраструктури. Економічне піднесення та активізація інвестиційної 
діяльності можуть бути досягнуті шляхом створення діючого ринку 
капіталів та інвестицій. 

Відновлення вкладення інвестицій в аграрне виробництво є 
важливою національною проблемою, розв’язання якої дасть 
можливість підвищити продовольчу безпеку країни і виходу 
виробництва з кризового стану. 

В умовах антикризової діяльності в аграрному виробництві 
відновити повноцінний інвестиційний процес в аграрне виробництво. З 
цією метою необхідно за допомогою важелів державного регулювання 
створити умови щодо формування високого рівня вкладення інвестицій 
в аграрне виробництво з власних і залучених коштів. Крім того, треба 
суттєво покращити інвестиційний клімат в аграрному виробництві, 
зробити його потенційно привабливим як для вітчизняних, так і 
іноземних інвесторів. 
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Аграрне виробництво є менш привабливою сферою вкладання 
капіталу, ніж, інші сфери економіки країни. Приплив інвестицій в 
аграрне виробництво стримують як причини загальноекономічного 
характеру, так і його інерційність, порівняна обмеженість асортименту 
продукції, низька транспортабельність окремих її видів, сезонність 
виробництва Це призводить до втрат продукції і капіталу, збільшує 
терміни окупності інвестицій.  

Роль держави у заохоченні вкладення інвестицій в аграрне 
виробництво полягає як у створенні загального сприятливого 
інвестиційного клімату в країні, так і в реалізації системи конкретних 
заходів щодо стимулювання припливу капіталу. 

Висновки. Ефективне реформування аграрного виробництва, 
як свідчить світовий та вітчизняний досвід, можливе на основі 
залучення інвестицій, а також консолідації всіх джерел інвестування. 
Тільки в такому випадку можлива модернізація аграрного 
виробництва, впровадження нових технологій. 

Інвестиційна політика держави у сфері залучення капіталу до 
аграрного виробництва повинна опиратися на чітко обумовлені 
пріоритети розвитку національного аграрного виробництва, 
органічне поєднання суворого контролю за дотриманням власних 
макроекономічних інтересів у цій галузі і відкритості вітчизняного 
економічного простору 
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УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ  В РОСЛИННИЦТВІ  
 

ДРОБОТЯ Я.А., АСПІРАНТ,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті проаналізовано стан запасів  рослинництва та ефективність 

управління ними в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області, виділено 
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основні запаси гаузі рослинництва з погляду логістики.   
Іn the article  condition by stocks and effectiveness  managementing  them are analysed in 

agricultural enterprise Poltavska oblast to distinguish  main stocks branch crop production with 
the opinion logistics. 

 
Постановка проблеми. Рослинництво – важлива складова 

галузь сільськогосподарського виробництва, котра виробляє близько 
70 % валової сільськогосподарської продукції за досліджуваний нами 
період [3, с.85].   

Від забезпеченості сільськогосподарських підприємств запасами 
у  рослинництві та їх якості значно залежить виробничий процес та 
отримання готової продукції галузі рослинництва.  

Забезпеченість же запасами  та витрати пов’язані з запасами 
залежать від ефективності  управління  ними, а тому аналіз стану 
запасів галузі рослинництва дасть змогу проаналізувати ефективність  
управління та допоможе приймати  управлінські рішення в 
майбутньому. Аналіз стану запасів галузі рослинництва та 
ефективність управління ними допоможе у прийнятті  управлінських 
рішень в майбутньому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан запасів в 
сільськогосподарських підприємствах вивчали В.Н. Амітан,  
В.Г. Андрійчук, С. А. Бєлих, Т.М. Ворожейнікова, Р.Р. Ларіна,  
В. П. Клочан, І.В. Ковальчук, Т.В. Косарева, Н.І. Костаневич, Ю.С. 
Пеняк, В.Л. Пілющенко,  Д.В. Стаханов, та інші вчені.  

Однак, питання щодо ефективності управління запасами галузі 
рослинництва вимагають подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення результатів 
дослідження щодо оцінки стану запасів рослинництва  та 
ефективності управління ними в сільськогосподарських підприємствах 
Полтавської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В табл. 1 
розглянуто основні запаси рослинництва з погляду логістики. 

Дана класифікація запасів повинна бути врахована при  
створенні методики обліку запасів за операціями, оскільки вона 
враховує запаси у кожній ланці логістичного ланюга – постачання – 
виробництво – збут. 
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Таблиця 1 
Класифікація запасів  рослинництва з погляду логістики 

Запаси в кожній ланці 
логістичного ланцюга 

Види запасів 

1. Запаси постачання 

– насіння; 
– садивний матеріал; 
– органічні та мінеральні добрива; 
– пестициди; 
– дрібний інвентар; 
– запасні частини; 
– шини; 
– нафтопродукти. 

2. Запаси у виробництві – насіння; 
– садивний матеріал; 

3. Запаси у збутовій 
діяльності 

– зерно; 
– коренеплоди; 
– плоди. 

Джерело: власна розробка 
 
В табл. 2 наведено обсяги та питому вагу запасів в структурі 

оборотних коштів продукції рослинництва. 
Таблиця 2 

Оборотні  кошти  в запасах товарно – матеріальних цінностей 
галузі рослинництва Полтавської області  

Оборотні кошти в запасах товарно–матеріальних 
цінностей 

Відхиленн
я 2006 р. у 
%до 2008 

р. 
2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Вид економіч–ної 
діяльнос–ті 
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в.п
. 

сільське гос–
подарст–во 1045,6 61,4 1581,8 58,1 2363,0 54,9 226,0 –6,5 

з них галузь рослин–
ництва 808,1 59,9 1170,2 56,7 1855,4 54,1 229,6 –5,8 

Питома вага, % 77,3 Х 74,0 Х 78,5 Х Х +1,2 
Джерело: дані головного управління статистики в Полтавській області 

[1, с.42; 2, с. 42 ; 3, с.38;], власні розрахунки  
Аналіз даних табл. 2 вказує, що обсяг запасів рослинництва 
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збільшився у 2,3 рази, однак, їх питома вага в структурі оборотних 
коштів знизилась на 5,8 процентних пункти, питома вага в труктурі 
запасів сільського господарства вцілому зросла на 1,2 процентих 
пункти. 

В табл. 3 подано структуру оборотних коштів в запасах товарно 
– матеріальних цінностей рослинництва сільськогосподарських 
підприємств Полтавської обл. 

Аналіз даних табл. 3 вказує, що  виробничі запаси рослинництва 
за досліджуваний період зросли на 71,3 %, що пояснюється 
зростанням ріллі за досліджуваний періад, а отже і зростанням потреб 
у запасах посадкового матеріалу, палива, мастил, отрутохімікатах тощо, 
однак їх питома вага скоротилась на 18,8 п.п.  

Запаси готової  продукції рослинництва за досліджуваний   
період   зросли   у    4  рази,  зросла  також   їх    питома вага  на 18,8 
п.п., що на наш погляд можна пояснити зростанням урожайності за 
досліджуваний період по основним культурам. 

Таблиця 3 
Структура оборотних активів у запасах галузі рослинництва  

Полтавської області (станом на кінець року) 
 

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 р.  
до 2005 р., % 

Запаси, всього, млн.грн. 808,1 1170,2 1855,4 229,6 
у т.ч. 
виробничі запаси 600,7 764,4 1029,2 171,3 

% до загального обсягу 74,3 65,3 55,5 –18,8 п.п. 
готова продукція  207,4 405,8 826,2 398,4 
% до загального обсягу 25,7 34,7 44,5 +18,8 п.п. 

Джерело: дані головного  управління статистики в Полтавській  області, 
власні розрахунки  

 
В табл. 5 подано показники оборотності запасів рослинництва в 

сільськогосподарських підприємствах Полтавської обл. 
Згідно даних табл. 5 коефіцієнт оборотності запасів  

рослинництва знизився на 9,1 %, відповідно тривалість обороту 
запасів зросла на 9,8%, що пов’язано з зростанням запасів (зросли у 2,3 
рази) швидшими темпами ніж виручки від реалізації (зросла у 2,1 
рази). 

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів зріс на 24,1 %, а 
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тривалість обороту виробничих запасів скоротилась на 19,6%. 
Таблиця 5 

Показники оборотності запасів галузі рослинництва   
Полтавської області  

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 р.  до 
2005 р., % 

Коефіцієнт оборотності, 
оборотів 

2,2 2,4 2,0 90,9 

Тривалість одного обороту, днів 164 150 180 109,8 
Коефіцієнт оборотності 
виробничих запасів, оборотів 

2,9 3,6 3,6 124,1 

Тривалість одного обороту 
виробничих запасів, днів 

124 100 100 80,6 

Коефіцієнт оборотності запасів 
готової продукції, оборотів 

8,5 6,9 4,5 52,9 

Тривалість одного обороту 
запасів готової продукції, днів 

42 52 80 190,5 

Джерело: дані головного управління статистики в Полтавській області, 
власні розрахунки  

 

Коефіцієнт оборотності запасів готової продукції знизився на 
47,1%, а тривалість обороту зросла на 90,5 %. 

Прискорення оборотності запасів призводить до зменшення 
обсягів запасів, а отже і до вивільнення коштів зайнятих в запасах 
(рис. 1). Як свідчать дані таблиці  3, 6 та рис. 1 уповільнення обертання 
запасів призводить до зростання їх обсягів. 
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Рис. 1 Динаміка показників використання запасів рослинництва 

Полтавської області  
Джерело: власна розробка 
Для оцінки  ефективності використання запасів рослинництва 
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проведемо розрахунок показників ефективності використання запасів  
(табл. 6). 

Згідно даних табл. 6 обсяг виручки, що припадає на 1 грн. 
запасів в 2008р. протии 2006 р. знизився на 9,1 %,  обсяг прибутку, що 
припадаєна 1 грн. запасів зріс у 2 рази, обсяг прибутку на 1 оборот 
запасів зріс у 3,9 рази, обсяг запасів, що припадає на 1 га 
сільськогосподарських угідь скоротився на 55,6 %, обсяг запасів, що 
припадає на 1 га ріллі скоротився на 55 %, зріс обсяг запасів, що 
припадає на 1000 грн. продукції на 75,9 %. 

 
Таблиця 6 

Ефективність використання запасів галузі рослинництва  
Полтавської області 

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р.   2008 
р.  до  
  2005 
р., % 

Виручка від реалізації, млн. грн.  1767,1 2785,7 3738,0 211,5 
Прибуток, млн. грн.  93,0 661,1 312,6 336,1 
Запаси, млн. грн.  808,1 1170,2 1855,4 229,6 
Припадає на 1 грн. запасів:     
виручки від реалізації, тис. грн.  2,2 2,4 2,0 90,9 
прибутку, тис. грн.  0,1 0,6 0,2 200,0 
Обсяг прибутку млн. грн. в 
розрахунку на 1 оборот запасів 

44,3 367,3 173,7 392,1 

Обсяг запасів, тис. грн. на 1 га 
сільськогосподарських угідь 

2,7 1,9 1,2 44,4 

Обсяг запасів, тис. грн.  на 1 га 
ріллі  

2,0 1,4 0,9 45,0 

Обсяг запасів грн. на 1000 грн. 
валової продукції 

244,8 334,6 430,5 175,9 

Джерело: дані головного управління статистики в Полтавській області, 
власні розрахунки  

 
Дослідження, проведене нами, показало, що найвищий рівень 

ефективності запасів галузі рослинництва  досягнуто в 2007 році, 
оскільки запасовіддача данного року є найвищою і становить  0,6 грн. 
прибутку на 1 грн. запасів.  

Висновки. Встановлено, що зі зменшенням обертання запасів 
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зростають їх обсяги, а необгрунтоване збільшення обсягів запасів, що 
не призводить до зростання виручки від реалізації  сприяє зниженню 
коефіцієнта оборотності запасів. Дослідження, проведене нами, 
показало, що найвищий рівень ефективності запасів галузі 
рослинництва  досягнуто в 2007 році, оскільки запасовіддача данного 
року є найвищою.  
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СУЧАСНИЙ СТАН АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ М'ЯСНОГО 

ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

ЗАБОЛОТНИЙ В. С., АСПІРАНТ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Світове виробництво м'ясопродуктів птиці останніми роками 
значно зросло. На сучасному етапі розвитку світової економіки м'ясо 
птиці являється одним з основних, порівняно недорогих джерел 
надходження білкових продуктів харчування для населення. 

В нашій державі досить сприятливітливі агрокліматичні умови 
для розвитку агропромислового комплексу (АІЖ) в цілому та м'ясного 
птахівництва зокрема. 

Протягом останніх років галузь виробництва м'ясопродзктів в 
Україні помітно активізувалася за рахунок збільшення 
платоспроможного попиту в умовах неиасиченості ринку. 

М'ясне птахівництво відіграє особливу роль як в 
агропромисловому комплексі так і в народному господарстві України в 
цілому. Воно забезпечує населення країни дієтичними 
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висококалорійними продуктами харчування, які за поживністю 
переважають більшість продуктів харчування. 'Гак, у м'ясі курей та 
індиків міститься до 23 % протеїну і 17—24 % жиру, у м'ясі качок і 
гусей — відповідно 23— 34 % і 16—46 %. У 100 г м'яса міститься 30-
40% добової потреби у білках, необхідних для дорослої людини [1,88]. 

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки України гостро 
постає питання формування нових аналітичних підходів до 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції 
птахівництва, зокрема його м'ясного напрямку. Причиною цього є 
кардинальні зміни, що відбулися у вітчизняній економіці за останні два 
десятиліття, а саме: перехід від адміністративно-планової до ринкової 
моделі економіки, вихід на вітчизняний ринок іноземних виробників, 
розвиток експортно- імпортних товарно-грошових потоків та інше. 

В умовах вступу України до СОТ основоположним елементом у 
забезпеченні конкурентоспроможності продукції м'ясного 
птахівництва є підвищення її якості. Вихід на світові ринки 
неможливий без одержання вітчизняними підприємствами 
сертифікатів відповідності світовим стандартам якості. 

Проблема підвищення якості товарів, робіт, послуг є досить 
складкою та багатогранною, її ефективне розв'язання можливе лише 
за умови, що всі учасники виробничого процесу не тільки переймуться 
прагматичним боком цієї справи, але й сформують нову, сучасну 
систему поглядів, розвиватимуть і вдосконалюватимуть систему 
управління якістю. [2, 43] 

Нижче наведемо основні стандарти якості що діють на даний 
момент у Євросоюзі та світі. 

Таблиця 1 
Стандарти якості в м'ясопереробній промисловості ЄС 

Нормативний 
документ 

Країни в яких, діє Цілі 

НАССР     (Hazard 
Analysis and Critical 
Control   Point)   -
стандартизація якості      
процесу виробництва 
продуктів харчування 

Весь світ. 
рекомендовано в якості 
стандарту для процесу 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції ¥АО. 

Вивчення    можливих 
ризиків пов'язаних   з 
проблемами безпеки 
продукції.   Виявлення 
шкідливих   організмів які      
містяться   в продуктах 
харчування . Перевірка    
проходить відповідно    із 
документуванням всіх етапів. 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

Захищене 
призначення 
походження (PDO) 

Країни ЄС, розроблена за 
сприяння комісії ЄС 

Гарантувати споживачам      
якість продукції. 

Захищена Країни ЄС, розроблена Гарантувати 
географічно 
інформація (PGI) 

за сприяння комісії ЄС споживачам      якість 
продукції. 

Традиційний 
документ гаранту 
(TSG) 

Країни ЄС, розроблена за 
сприяння комісії ЄС 

Гарантувати споживачам      
якість продукції. 

ISO 9001:2000 Весь світ Аналіз    системи управління 
якістю 

GlobaiGAP 

Країни ЄС Вдосконалення   рівня 
безпеки 
продукції шляхом 
моніторингу системи 
управління   якістю 
відповідно до євро 
стандартів. 

Q&S 

Німеччина та решта країн 
ЄС 

Показати   рівень системи     
управління якістю, 
дослідити всі етапи        
постачання починаючи             
з виробництва продукції до 
кінцевого споживача, 
гарантувати дотримання 
стандартів. 

BRC Світовий 
стандарт 

Великобританія, країни 
ЄС, інші країни світу, 
трейдерні компанії. 

Гарантувати дотримання 
мінімальних стандартів,    
показати рівень системи 
управління  якістю, системи 
аудиту на переробних 
підприємствах 

Міжнародні 
стандарти 
продовольства (IFS) 

Країни ЄС, інші країни 
світу, трейдерні компанії. 

Гарантувати дотримання 
мінімальних стандартів, 
аудиту на переробних 
підприємствах. 

 стосовують при реалізації кінцевому споживачу 
Якість продукції є найважливішою умовою ефективного 

входження на рийок м'яса птиці як вітчизняний так і світовий. 
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Отже ми бачимо, що питання якості продукції м'ясного 
птахівництва гостро постало перед вітчизняними виробниками Для 
виходу українських підприємств на світовий рийок досліджуваної 
продукції просто необхідно привести якість своїх товарів у 
відповідність до світових стандартів. 

В нашій державі існуюча на сьогодні система аналітичного 
забезпечення не дає повного уявлення про якість продукції м'ясного 
птахівництва. Особливо на початкових стадіях виробництва. 

Головною причиною цього є те, що вітчизняна система 
аналітичного забезпечення базується на застарілій формі первинного 
обліку господарських операцій. Регістри первинного обліку, що 
використовуються в Україні універсальні для всього агропромислового 
комплексу. Одні і ті ж самі облікові регістри (наприклад щоденник 
надходження сільськогосподарської продукції, акт оприбуткування 
приплоду тварин та інші) однаково застосовуються в усіх галузях 
сільського господарства. 

Головним недоліком використання цих застарілих форм 
первинного обліку у м'ясному птахівництві є те, що інформація про 
якість відображається лише на стадії виходу кінцевої продукції, тобто 
неможливо задокументувати якість на всіх стадіях виробництва, як того 
вимагає система стандартизації НАССР 

Тобто ми бачимо, що без належним чином вдосконаленої 
системи первинного обліку та аналітичного забезпечення управління 
якістю продукції, що досліджується вихід вітчизняних підприємств на 
світові ринки значно ускладнюється. 

Крім того якість є ключовим критерієм 
конкурентоспроможності ще й на внутрішньому ринку. Коли 
споживач буде впевнений, що вітчизняна продукція не поступається за 
якістю імпортній, а її ціна нижча, звичайно такий споживач надасть 
перевагу саме вітчизняній продукції. 

Підвищення рівня аналітичного забезпечення управління 
конкурентоспроможністю м'ясного птахівництва дозволить наситити 
український ринок якісною вітчизняною продукцією , зменшити 
імпорт та збільшити рівень експорту даної продукції, що в свою чергу 
призведе до зростання валютних надходжень на територію України, 
що позитивно позначиться на стабільності вітчизняної економіки в 
цілому. 
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Таким чином ми бачимо що якість є ключовим елементом 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на 
українському так і на світовому ринках, рівень якості значною мірою 
залежить від рівня її аналітичного забезпечення. Тобто вдосконалення 
останнього приведе до підвищення конкурентоспроможності 
продукції. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ПРИ РАЙОНУВАННІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ О.Б. КАНД. ТЕХН. НАУК, 
ЗАМУЛА О.О. КАНД. ТЕХН. НАУК, 

НТУ «ХПІ» 
 

У статті надано математичну модель раціонального вибору 
сільськогосподарських угідь з метою максимізації запланованого прибутку від реалізації 
врожаю. Розглянуто основні фактори впливу на собівартість сільськогосподарської 
продукції рослинного походження. 
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In the article the mathematical model of rational choice of agricultural lands is given for 
maximization of the planned income from harvest realization. The basic factors influencing on the 
cost price of phytogenic agricultural products are considered. 

 
Актуальність. В Україні налічується величезна кількість типів 

ґрунтів [1], що знаходяться у різних кліматичних зонах. Як правило 
кожний вид сільськогосподарської культури схильний до певного типу 
ґрунту. Також врожайність може залежати від таких факторів, як 
кількість сонячних днів, опадів, середня вологість повітря протягом 
вегетаційного періоду. Поряд з витратами мінеральних добрив, 
хімікатів, паливо-мастильних матеріалів на одиницю врожаю слід 
враховувати трудовитрати та рівень оплати праці, які є різними у 
регіональному розрізі [2]. Дана тема в неповній мірі досліджена та є 
актуальною для великих агрофірм, що мають сільськогосподарські 
угіддя по всій території України. При цьому ефективним методом 
дослідження врожайності сільськогосподарських культур від впливу 
різних факторів є математичне моделювання, що дозволяє подати реальну 
систему у вигляді математичних і логічних співвідношень, які описують 
структуру та функції реальної системи. Хоча математична модель і 
відрізняється за своєю природою від оригінала, проте дослідження 
властивостей оригінала за допомогою неї зручніше, дешевше, займає менш 
часу порівняно з фізичним моделюванням, яке використовується в техніці 
(тобто має ту ж природу, що і оригінал). Більш того, цілий ряд 
економічних систем неможливо зобразити за допомогою фізичних 
моделей.  

Економіко-математична модель – це математичний опис 
економічного процесу чи явища з метою його дослідження та 
управління. Вона включає в себе систему рівнянь та нерівностей 
математичного опису економічних процесів і явищ, які складаються з 
набору змінних і параметрів [4-6]. 

Значний внесок у розвиток економіко-математичного 
моделювання зробили Л.В. Канторович, Р. Акоф, Р. Беллман, Г. 
Данціг, Г. Кун, Дж. Нейман, Т. Сааті, Р. Черчмен, А. Коффман, Л. 
Форд В.С. Немчинов, Е.С. Вентцель, Н.Н. Воробйов, Н.Н. Мойсеєв, 
Д. Б. Юдін, Є.Є. Слуцький, А.Л. Лур’є та ін. 

Особливе місце в економічних дослідженнях займає оптимізаційна 
модель, що дозволяє з декількох альтернативних варіантів вибрати 
найкращий варіант за будь-якою ознакою [4-6]. 
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Для побудови оптимізаційної моделі, що задана в текстовій  формі, 
необхідно [3]: 

1. Ввести позначення для невідомих задачі. 
2. Проаналізувати та зафіксувати обмеження для них (наприклад, 

невід’ємність). 
3. Скласти систему обмежень задачі. 
4. Скласти цільову функцію та встановити вигляд екстремуму. 
Як правило, в задачах економічного змісту математична модель 

має симетричний вигляд; деякі обмеження (нерівності) можуть мати 
протилежні напрямки або бути рівняннями. 

Постановка задачі 
Нехай є m ділянок сільськогосподарського призначення. В 

межах однієї ділянки вважаємо тип ґрунту, кліматичні умови, рівень 
оплати праці, віддаленість від переробних потужностей та центрів 
реалізації, тобто все що прямо чи опосередковано стосується 
структури собівартості, однаковим. 

Загальну площу i-ї ділянки позначимо bi. Група цих обмежень 
має вигляд 

1

, 1,
n

ij i
j

x b i m


   

де ijx  - частина площ i-ї ділянки, що засіяна j-ю 
сільськогосподарською культурою. 

Нехай є n різних сільськогосподарських культур, які вирощує 
агрофірма, і відома величина cij – прибуток від j-ї культури з 1 га і-ї 
ділянки. Метою господарської діяльності агрофірми, як і будь-якого 
підприємства є отримання прибутку, причому чим він більший тим 
краще. Отже, цільова функція матиме наступний вигляд 

1 1
max

m n

ij ij
i j

Z c x
 

   

У своїй діяльності агрофірмі необхідно враховувати умови 
попередньо укладених угод, за якими необхідно назбирати 
щонайменше tj центнерів j-ї сільськогосподарської культури. Якщо 
відомо врожайність j-го виду сільськогосподарської культури на i-й 
ділянці (у центнерах на гектар), позначимо це hij, то наступна група 
обмежень матиме такий вигляд: 
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1

, 1,
m

ij ij j
i

x h t j n


   

До усіх цих обмежень необхідно додати умову невід’ємності ijx . 
Таким чином математична модель задачі матиме наступний 

вигляд: 

1 1

max
m n

ij ij
i j

Z c x
 

   - цільова функція  

Обмеження: 

1

, 1,
n

ij i
j

x b i m


   

1

, 1,
m

ij ij j
i

x h t j n


   

0; 1, ; 1,ijx i m j n    
При цьому деякі параметри моделі обов’язково будуть 

нульовими, оскільки для одного виду або сорту сільськогосподар-ської 
культури один тип ґрунту, клімату, тощо є сприятливим, а інший 
заздалегідь неприйнятним. Наприклад, таку баштанну культуру як диня 
недоцільно вирощувати, скажімо, в Чернігівській області, а на півдні 
вона даватиме добрий врожай. 

Найскладнішим у цій моделі є оцінка параметрів моделі. Їхніми 
значеннями є дані за попередній період діяльності, контрактні обсяги. 
Значення частини параметрів, особливо це стосується величин 
прибутку, приймаються апріорі. 

Висновки 
1. Розроблено математичну модель врожайності 

сільськогогосподарських культур, що враховує кліматичні фактори, 
витрати мінеральних ресурсів, трудовитрати та рівень оплати праці. 

2. Наведено рекомендації щодо ефективного використання 
моделі та оцінки її параметрів. 

3. Проведене дослідження має особливе значення для 
ефективного функціонування як для великих агрофірм, що мають 
сільськогосподарські угіддя по всій території України, так і для всього 
агропромислового комплексу в цілому, оскільки дозволяє мінімізувати 
витрати мінеральних і трудових ресурсів, та отримати максимальний 
прибуток. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
КАЛІНІЧЕНКО О. В., СТ. ВИКЛАДАЧ,  

ПЕРЕТЯТЬКО І.В., СТУДЕНТКА, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті розглянуто банківську систему України. Досліджено вплив зовнішніх 

та внутрішніх чинників на функціонування банківської системи. Розроблено основні 
напрями розвитку та реформування банківської системи України. 

In the article the contemporary banking system of Ukraine is considered. The  influence of 
the  external and internal factors on banking system is investigated. Certainly basis directions of 
reforming and development of the bank system  in Ukraine are considered. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Банківська 

система України є настільки відкритим для іноземного втручання та 
збільшення залучених іноземних ресурсів, що українські банки не в 
змозі протистояти натиску зарубіжної інтервенції, особливо в умовах 
кризи, що ґальмує розвиток національної економіки, “заганяючи” її у 
замкнене коло боргових зобов’язань. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В окремих 
публікаціях [1 – 3] здійснюється аналіз банківської системи України на 
сучасному етапі її розвитку. Вивчення вітчизняної та зарубіжної 
літератури дозволяє стверджувати, що банківський сектор України 
потребує значної підтримки з боку держави та захисту від зовнішніх 
ризиків, спричинених інтеґрацією України до світового економічного 
простору. Результати досліджень науковців охоплюють значну 
частину питань вищезгаданої проблеми. Проте, дане питання 
потребує подальшого вивчення та дослідження. 

Цілі статті. Мета даної статті полягає в аналізі сучасного стану 
банківської системи України та пошуку основних напрямів вирішення 
проблем, пов’язаних зі значним впливом зовнішнього сектора 
економіки на діяльність банківської системи України. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з відкритістю 
національної економіки банківська система України переживає 
стрімкий розвиток інтеґраційних процесів, що виявляється на 
фінансовому ринку в розширенні впливу іноземного капіталу на 
банківську сферу, а, отже, й на національну економіку України в 
цілому.  

Цей факт – результат лібералізації торговельних зв’язків 
України, які посилилися після її вступу до СОТ, відсутності суттєвих 
перешкод щодо вливання іноземного капіталу в національну 
економіку України, непродуманої законодавчої бази, а також низки 
прорахунків власне банківських структур (кредитування фізичних і 
юридичних осіб в іноземній валюті, маючи при цьому законодавчо 
визначену національну грошову одиницю – гривню, крім того значна 
частина капіталу – 36,7 % у 2008 р. установ банківського сектора 
знаходиться у власності іноземних структур).  

Такі прорахунки є прямою загрозою фінансовій безпеці 
України.  

Так, допустимий рівень питомої ваги обсягу іноземної валюти в 
загальному обсязі депозитів становить 25 %, але фактично з 2008 р. 
він перетнув межу в 40 % і в 2009 р. становив уже 43,9 %. Питома вага 
іноземного капіталу у загальних активах банківської системи України 
не має перевищувати 30 %.  

В іншому випадку вважається, що фінансовий сектор не 
контролюється державою, переходячи під контроль іноземних 
банківських структур (рис. 1). 

Дані рис. 1 свідчать: питома вага іноземного капіталу перетнула 
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допустиму межу (30 %), викликавши загрозу втрати контролю над 
діяльністю банківської системи України. Проаналізувавши банківську 
систему України, ми дійшли висновку, що надходження іноземного 
капіталу до банківського сектора має значний вплив на діяльність 
фінансового ринку та національної економіки в цілому, оскільки 
наслідки такого втручання значною мірою впливають на 
макроекономічні показники.  
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Рис. 1. Динаміка зміни частки банків з іноземним капіталом та 
100 % іноземним капіталом у загальній кількості комерційних 

банків України, 2001 – 2008 рр. 
Джерело: розраховано авторами за даними [3, с. 43] 
 

Так, у 2008 р. в Україні функціонувало 53 банки з іноземним 
капіталом із 198 зареєстрованих, у тому числі 17 – із 100 % іноземним 
капіталом .Найгостріше питання надходження іноземного капіталу в 
національну економіку України постає із 2005 р., коли частка 
іноземних банків та банків зі 100 % іноземним капіталом починає 
зростати досить стрімкими темпами.  

Так, якщо на початок 2007 р. частка іноземного капіталу в 
загальній сумі статутного фонду всіх діючих банків становила 27,6 %, у 
2008 р. – 36,7 %, то, за нашими прогнозами, у 2010 р. їх частка 
становитиме понад 50 %.  Це може призвести не лише до 
конфліктних ситуацій між вітчизняними та іноземними банками, 
розподілу кредитних ресурсів, що інвестуються в національну 
економіку, а й до практично повного контролю зарубіжних 
банківських структур над національною економікою України (рис. 2).   
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Рис. 2. Наслідки збільшення частки іноземного капіталу у 
банківській системі України 
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Саме тому збільшення частки іноземного капіталу в банківській 
системі України (рис. 3) має відбуватися з урахуванням внутрішніх 
умов розвитку банківського сектора та підвищення 
конкурентоспроможності українських банківських установ. 

Процес освоєння банківського сектора України іноземними 
фінансовими установами розпочався у 1995 р. з приходом банківської 
групи ING (Нідерланди). 

Якщо на початкових етапах виходу іноземних банків на 
український ринок їх діяльність в основному обмежувалася 
обслуговуванням цільових клієнтів материнської компанії та 
проведенням спекулятивних операцій з облігаціями внутрішньої 
державної позики, то нині комерційні банки, контрольовані 
нерезидентами, переорієнтовуються на роздрібний ринок (іпотечне 
кредитування). 

Це свідчить: банки–нерезиденти на даний час мають змогу 
контролювати значну частину фінансового ринку України (понад 
30 %), з огляду те, що елементом стратегії іноземних банків є постійне 
нарощування капіталу (за 2001 – 2008 рр. обсяг капіталу іноземних 
банків збільшився у 37 разів (24 608 млн. грн.)).  

Внаслідок цього частка капіталу іноземних банків у загальному 
обсязі капіталу банківської системи України збільшилася за цей період 
на 21,7 п. п. Такий темп нарощування капіталу дав іноземним банкам 
змогу збільшити частку своїх активів у загальному обсязі активів 
банківської системи України до 45,1 %.  
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Рис. 3. Капітал іноземних банків у загальному обсязі капіталу  
комерційних банків України, млн. грн., 2001 – 2008 рр. 
Джерело: розраховано авторами за даними [4] 
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На рис. 4 зображено темп змін питомої ваги іноземних активів у 

загальній сумі активів банківської системи України. З–поміж 
15 найбільших комерційних банків 9 – це банки з іноземним 
капіталом. До того ж, частка активів цих банків у загальних активах 
даної групи становить 55,4 %. 

До трійки найбільших банків України у 2008 р. ввійшли: 
акціонерне товариство комерційний банк “Приватбанк”, 
ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” та акціонерний комерційний 
інноваційний банк “УкрСиббанк”. Таким чином, два з трьох 
найбільших банків України є банками з іноземним капіталом. Згідно зі 
статистичними розрахунками, питома вага капіталу цих банківських 
установ у капіталі банківської системи України становить 7,8 % та 
5,8 % відповідно, а при подальшому нарощенні капіталу даними 
банками й досягненні кожним із них частки 10 % їх можна буде 
вважати банками, діяльність яких вирішальним чином впливає на 
національну економіку України в цілому [5]. 
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Рис. 4. Відсоткова частка капіталу банків з іноземним капіталом, 
2001 – 2008 рр. 

Джерело: розраховано авторами за даними [5, с. 55] 
 
Чинне законодавство України надає можливість відкривати на 

території України банки з іноземним капіталом. Відповідно до Закону 
України «Про банки і банківську діяльність[2]» банком з іноземним 
капіталом вважається той, у якому частка капіталу, що належить хоча б 
одному нерезиденту, перевищує 10%; цей пункт Закону створює 
протиріччя – якщо власниками банку є декілька іноземних юридичних 
чи фізичних осіб, кожна з яких окремо володіє часткою, меншою 



 

 184 

10%, то банк уже не вважається банком з іноземним капіталом; крім 
того, банк, власниками якого є юридичні особи, зареєстровані 
іноземцями в Україні, вважається вітчизняним. Це свідчить про те, що 
Україна не має суттєвих законодавчих бар’єрів щодо входження 
іноземного капіталу в національну банківську сферу, а законодавча 
база носить лише декларативний характер і потребує реформування. 

У структурі іноземного капіталу національної банківської 
системи України основна частка припадає на австрійські (28,4 %), 
французькі (15,6 %) та російські банки (9,2 %), а також банки 
Угорщини (7,1 %) та офшорної зони Кіпру (10,7 %) [2], звідки 
надходить російський, український та інший іноземний капітал, за 
походженням якого досить складно простежити (рис. 5). 
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Рис. 5. Питома вага капіталу окремих країн у загальній сумі 
іноземного капіталу в банківській системі України, 2008 р. 

Джерело: розраховано авторами за даними [2, с. 42] 
 
За останні 8 – 10 років виріс інтерес у російських банків до 

банківської системи України.  
Так, у структурі дочірних банків Російської Федерації найбільшу 

питому вагу має державна власність (материнська банківська структура 
ВТБ банку прямо підпорядкована уряду, а Збербанка – Центральному 
банку Російської Федерації, Внешнекомбанк – державна корпорація). 
Це є свідченням того, що зі збільшенням частки активів цих банків у 
банківській системі України вона потрапить у залежність і 
підпорядкування російського уряду, що загрожує національній безпеці 
України. Іноземні банки є більш конкурентоспроможними, ніж 
вітчизняні, адже вони через материнські структури отримали доступ до 
дешевших, ніж в Україні, фінансових ресурсів. Українським же банкам 
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нічого не залишається, як вливатися в замкнене коло “синдрому 
надмірного запозичення”. Так, заборгованість банківського сектора 
України за 2008 р. зросла на 8,5 млрд. дол. США (27,4 %) і в 2009 р. 
становила 39,4 млрд. дол. США, або 38,2 % від суми валового боргу і 
28,9 % – від ВВП [1]. За такою ж схемою іноземні банківські установи 
захоплювали контроль над фінансовими ринками Естонії, Хорватії, 
Словаччини, Чехії, Угорщини, Литви та Болгарії, де нерезиденти 
контролюють від 70 % до 95 % активів банківських систем.  

У 2008 р. Україна вже досягла критичного значення наявності 
іноземного капіталу в банківській ситемі – 30 % (порогова межа), адже 
за офіційними даними в Україні іноземні банки вже тоді 
контролювали близько 35 % усіх банківських активів. При цьому 
кризові явища в національній економіці не зупинили іноземну 
експансію, навпаки: банки–нерезиденти продовжують здійснювати 
свої стратегічні цілі з нарощування власного капіталу, використовуючи 
кризу як зручний інструмент захоплення неконкурентоспроможних 
вітчизняних банків. Яскравим прикладом є викуп 75 % акцій 
системного Промінвестбанку російським Внєшнєкомбанком.  

Тож іноземні інвестори готові брати участь у рекапіталізації 
проблемних вітчизняних банків, що прискорює темпи захоплення 
банківського сектора України.  

Рекапіталізація у жодному разі не має здійснюватися за участі 
нерезидентів, адже це сприяє зростанню впливу іноземних банків на 
національну економіку України шляхом поступового нарощування 
капіталу через купівлю дешевих проблемних банківських установ. Такі 
дії має здійснювати лише Національний банк України (НБУ) 
створюючи таким чином потужний сектор державних банків, які 
контролювали б значну частку банківського ринку України, 
стабілізуючи і контролюючи таким чином макроекономічні процеси. 

Аналізуючи макроекономічну ситуацію сьогодення, фінансовий 
стан банків, грошово–кредитну політику, слід виокремити основні 
проблеми та завдання, які потребують обов’язкового вивчення та 
вирішення (рис. 6).  
Стабільне функціонування банківської системи України є 
передумовою нормального економічного розвитку, зміцнення 
національної економіки та стабільності макроекономічних 
показників.   
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Рис. 6. Негативні тенденції банківської системи України, спричинені внутрішніми та 
зовнішніми чинниками 

Проблеми банківської системи України 

Внутрішні чинники Зовнішні чинники 

1. Відсутність комплексної державної програми 
по створенню умов для забезпечення 
економіки довгостроковими дешевими 
кредитами та кредитування аграрних 
підприємств. 

2. Відсутня ефективна система оподаткування, 
що стимулювала б переорієнтацію вкладень 
банків у реальний сектор національної 
економіки. 

3. Низька якість банківських активів і значні 
кредитні ризики. 

4. Розбалансування активів і пасивів банків за 
строковістю та видами валют. 

5. Неузгодженість дій щодо стабілізації 
банківської системи України НБУ та Кабінету 
Міністрів України. 

6. Незважена політика комерційних банків 
(розбалансованість у структурі довго– та 
короткострокових кредитів і депозитів). 

1. Висока частка іноземного капіталу в 
сукупних активах банківської системи 
України. 

2. Посилення впливу урядових структур 
іноземних держав на банківську систему 
України через відкриття на її території 
потужних банківських установ. 

3. Неґативний вплив світової фінансової 
кризи та його посилення “ефектом 
зараження” через іноземні банківські 
установи. 

4. Високий рівень доларизації національної 
економіки, недовіра населення до 
банківської системи України, девальвація 
гривні, спекуляції на національній валюті. 

5. Відплив коштів за кордон та дефіцит 
платіжного балансу України. 

6. Денаціоналізація банківської системи 
України. 
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Тому нами пропонуються наступні напрями формування та 
розвитку банківської системи України в умовах інтенсивної 
глобалізації.  

1. Провести ряд законодавчих змін у банківській системі 
України: 

1.1. Законодавчо визначити частку іноземного капіталу в 
банківській системі України на рівні 25 %. 

1.2. Заборонити купівлю українських банків нерезидентами 
України, а також функціонування на території України банків зі 100 % 
іноземним капіталом. Це зменшить величину іноземного капіталу в 
банківській системі України на суму понад 100 000 млн. грн. 

1.3. Створити таку систему оподаткування, за якої стимулювався 
б розвиток вітчизняних банків і водночас стримувалася експансія 
іноземних банківських структур: зокрема, передбачити перехідний 
період, протягом якого на присутність філій іноземних банків на 
території України запроваджується квота (на рівні 40 % статутного 
капіталу банківського сектора України). 

1.4. Заборонити комерційним банкам видавати кредити в 
іноземній валюті. 

1.5. Переведення кредитів та депозитів в іноземній валюті у 
національну за відповідним законодавчо встановленим курсом. 

1.6. Необхідно удосконалити законодавчу базу функціонування 
банківської системи України, а саме закони: “Про Національний банк 
України”, “Про банківську таємницю”, “Про комерційні банки 
України”. 

1.7. Обмежити обіг іноземної валюти в Україні, що підвищить 
рівень національної безпеки України. 

2. Провести ряд змін у напрямках діяльності НБУ: 
2.1. Посилити вплив НБУ у забезпеченні стійкого розвитку 

банківської системи України. 
2.2. Здійснювати постійний нагляд за ступенем концентрації 

банківського капіталу у розрізі країни та за його походженням, 
створивши спеціальні органи контролю при НБУ за фінансовим 
станом банків. 

2.3. Визначити граничні норми відсоткових ставок за кредитами 
– встановити верхню межу максимально ефективної ставки. 

2.4. НБУ має розширити перелік та посилити вимоги до 
відкритої інформації про фінансовий стан, власників і структуру 
управління банків. Слід заборонити функціонування на території 



 

 188 

України іноземних банків, які прямо пов’язані з урядовими 
структурами інших країн. 

2.5. Переведення кредитів та депозитів в іноземній валюті у 
національну за відповідним законодавчо встановленим курсом. 

3. Здійснити організаційні перетворення у функціонуванні 
банківської системи України: 

3.1. Узгодити дії НБУ, Кабінету Міністрів України з метою 
спільного аналізу проблем та розробки стратегії розвитку банківського 
сектора України. 

3.2. Посилити платіжну дисципліну всіх суб’єктів господарської 
діяльності та налагодити жорсткий державний контроль за 
здійсненням валютних операцій. 

3.3. Створення системи страхування ризиків для підвищення 
рівня управління активами та пасивами банків. 

4. Розробка стратегії розвитку банківської системи України, яка 
включала б наступні завдання: 

4.1. Ведення огляду та аналіз основних індикаторів 
функціонування фінансової системи: відсоткові ставки банків за 
кредитами, бюджетний дефіцит, ставка рефінансування НБУ, курс 
національної валюти, обсяг іноземної валюти по відношенню до 
загальної грошової маси в національній валюті, рівень інфляції за рік, 
величина зовнішнього боргу, масштаби відпливу капіталу, обсяг і 
рівень обслуговування внутрішнього боргу. 

4.2. Введення показника мультиплікатора банківського капіталу – 
як максимально можливої суми боргових зобов’язань банку перед 
нерезидентами. 

4.3. Розробка комплексу програм із фінансового оздоровлення 
банківської системи України. 

4.4. Обмеження вивезення українського капіталу за кордон (крім 
тих випадків, коли це сприяє просуванню вітчизняних товарів і послуг 
на світовому ринку). 

4.5. Банківський капітал має активно включатися у структурні 
перетворення національної економіки України. 

4.6. Досягнення рівноваги попиту і пропозиції грошей на ринку 
шляхом зниження ставки рефінансування НБУ, що зумовить 
підвищення рівня ділової активності. 

Висновки. Частка іноземного капіталу в загальній сумі 
банківського капіталу України у 2008 р. становила 36,7 % і продовжує 
невпинно зростати. У 2009 р. це показник перетнув 40 % бар’єр. Для 
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забезпечення фінансової безпеки держави частка іноземного капіталу 
не має перевищувати 30 %. Отже, національна економіка України 
знаходиться під загрозою іноземного втручання, що призводить до її 
залежності від інтересів інших держав. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ 

РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА  
 

КВЯТКО Т.М., АСПІРАНТ,  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Стаття присвячена вивченню механізму дії та визначенню ступеня впливу 
факторів формування обсягу попиту на внутрішньому ринку продукції свинарства. 
Запропоновано та обґрунтовано методичний підхід до моделювання процесу формування 
обсягів попиту в даному сегменті ринку агропродовольчої продукції. 

The results of researches of demand forming factors influence and measurement on the 
internal pork market are considered in the article. The methodic of demand formation process 
modeling on internal pork market is proposed. 

 
Постановка проблеми. За сучасних тенденцій розвитку 

вітчизняної ринкової економіки ефективне функціонування 
внутрішнього ринку продукції свинарства вимагає гармонізації 
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інтересів всіх учасників даного сегменту товарного ринку в контексті 
досконалого виконання своїх функцій для забезпечення продовольчої 
безпеки держави. При цьому внутрішній ринок продукції свинарства є 
одним з основних товарних сегментів вітчизняного ринку м'яса, 
питома вага якого становить близько третини в загальній структурі 
ринку продовольства. В свою чергу зауважимо, що стабілізація 
ситуації на внутрішньому ринку свинини забезпечується відносною 
рівновагою між попитом та пропозицією, як у короткостроковому, так 
і в довгостроковому періоді. Проте, виходячи з того, що сфера нашого 
дослідження стосується здебільшого короткострокового періоду (при 
цьому критерієм віднесення періоду до короткострокового є 
тривалість виробничо-комерційного циклу, достатнього для зміни 
поголів’я та його відгодівлі до товарних обсягів) формування 
кон’юнктури внутрішнього ринку продукції свинарства, варто 
зазначити, що первинним фактором коливань кон’юнктури ринку 
продукції свинарства є динаміка попиту. 2 При цьому каталізатором 
розвитку будь-якої галузі та, відповідно, виробництва певних товарів є 
наявність позитивних тенденцій в динаміці попиту споживацької 
аудиторії. В свою чергу обсяги попиту знаходяться в залежності від 
численних факторів об’єктивного та суб’єктивного, довгострокового 
та моментального, керованого та некерованого характеру. А тому 
актуальність проблем пов’язаних з визначенням основних факторів, 
що впливають на обсяги формування попиту на вітчизняному ринку 
продукції свинарства не викликають жодних сумнівів. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням питань, що 
стосуються формування та розвитку тенденцій динаміки попиту на 
ринку продовольства займалося багато вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Зокрема, дані проблеми порушувалися у працях 
Л.М. Васильєвої, так авторка зазначає, що основним фактором 
формування обсягу попиту на вітчизняному ринку продукції 
тваринництва є рівень доходів потенційних споживачів при 
збільшенні яких, як правило, збільшується і сукупний попит. 1 
Аналогічну позицію поділяють і В.С. Паштецький, О.В. Приходько, 
Є.А. Міхайлов та А.О. Колчев, але при цьому науковці стверджують, 
що позитивні тенденції розвитку обсягу попиту на ринку 
продовольства та галузі тваринництва, вцілому, залежать від 
розв’язання соціальних питань. 3 Проте, Н.А. Клименко наголошує, 
що до факторів, які впливають на обсяг індивідуального попиту 
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населення доцільно віднести цінові очікування та ціни на продукцію, 
тому що на пересування точки рівноваги по незмінній кривій попиту, 
впливає виключно ціна товарної сировини. 5 

Наразі, питанням досягнення позитивних тенденцій розвитку 
динаміки попиту на ринку продовольства приділяється багато уваги, 
проте наукові погляди стосовно основних факторів формування 
обсягу попиту на внутрішньому ринку продукції свинарства не завжди 
збігаються, а тому вирішення даних проблем потребує подальшого 
дослідження. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є вивчення 
механізму дії та вивчення ступеня впливу факторів формування обсягу 
попиту на вітчизняному ринку продукції свинарства. 

Виклад основного матеріалу. На основі попередньо 
проведених досліджень нами було визначено, що основними 
вагомими факторами, які впливають на формування обсягу попиту на 
продукцію свинарства є: чисельність населення; рівень реальних 
доходів населення; обсяг переробки; обсяг імпорту; статевовіковий 
склад населення та інтенсивність попиту. Для підтвердження 
отриманих результатів на основі кореляційно-регресійного аналізу 
було визначено тісноту зв’язку між переліченими факторами (табл. 1).  

В свою чергу відмітимо, що результати детального аналізу 
взаємодії факторів дозволяють не тільки усунути мульти-колінеарність 
в побудованій моделі функції обсягу попиту, а й розкрити механізм 
впливу кожного з зазначених факторів на формування обсягу попиту, 
як основної складової побудови ринкової кон’юнктури, в органічній 
єдності, тобто з’ясувати наявність чи відсутність ефекту синергії в дії 
формалізованих в моделі факторів. 

Нами було проаналізовано динаміку факторів формування 
обсягу попиту на свинину на внутрішньому ринку продукції 
свинарства в 2000-2009 рр. (рис. 1).  

Так, за дослідний період найбільш суттєво на ринку 
продовольства змінилися обсяги імпорту свинини, при цьому варто 
зазначити, що тенденція зростання даного чинника поглиблюється і 
надалі (а це в свою чергу негативно впливає на стан продовольчої 
безпеки держави), аналогічні тенденції розвитку стосовно 
інтенсивності попиту наприкінці періоду, що вивчався, знову 
проявилися. 
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Таблиця 1. 
Коефіцієнти парної кореляції між факторами формування 

обсягу попиту на свинину на внутрішньому ринку (за 
статистичними даними 2000-2009 рр.)* 

Фактори формування попиту 

Фактори 
формування 

попиту 
Ві

ко
ви
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ск
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д 
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ст
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по

рт
у 

(ти
с.т
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щ
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 н

а 
од
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, т
ис
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н.
/р

ік 

Ін
те

нс
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ні
ст

ь 
по

пи
ту

 (т
ис

.т/
рік

) 

Віковий склад 1,00 -0,58 -0,38 0,81 0,59 0,71 0,96 
Чисельність 
населення 
(млн.осіб) 

-0,58 1,00 0,94 -0,83 -0,93 -0,94 -0,48 

Питома вага 
чоловічого 
населення, % 

-0,38 0,94 1,00 -0,68 -0,87 -0,85 -0,31 

Обсяги імпорту 
(тис.т) 0,81 -0,83 -0,68 1,00 0,70 0,89 0,75 
Обсяги 
переробки 
(тис.т) 

0,59 -0,93 -0,87 0,70 1,00 0,93 0,55 

Реальний дохід, 
що припадає на 
одну особу, тис. 
грн./рік 

0,71 -0,94 -0,85 0,89 0,93 1,00 0,67 

Інтенсивність 
попиту 
(тис.т/рік) 

0,96 -0,48 -0,31 0,75 0,55 0,67 1,00 

* джерело: власні дослідження 
 

 Проте, чисельність населення та питома вага чоловічої 
частини населення на протязі 2000-2009рр. стабільно зменшується, 
при цьому слід відзначити, що в останній період (2006-2009 рр.) в 
Україні розвиток тенденції до зменшення кількісного складу населення 
уповільнився. 
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Рис. 1. Динаміка факторів формування попиту на свинину  

на внутрішньому ринку продукції свинарства в 2000-2009 рр.* 
* джерело: власні розрахунки за даними Держкомстату України [4] 

 
Вивчаючи динаміку вікового складу споживачів на вітчизняному 

ринку свинини в 2000-2009 рр. (рис. 2) було визначено, що найменше 
даного виду продукції споживається особами у віці до дев’яти та понад 
70 р. Починаючи з 10-ти річного віку обсяг споживання продукції 
свинарства на внутрішньому ринку поступово зростає, найбільше 
свинини споживається середньостатистичними українцями у віці 30-
49 рр. В свою чергу відмітимо, що дана тенденція, в певній мірі, 
спровокована впливом біологічних потреб населення та рівнем 
реальних доходів потенційних споживачів. Також зауважимо, що 
споживачі вікової групи 50-69 рр. споживають свинини в середньому 
на 4-7 % менше, ніж особи у віці 10-29 рр. 
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Рис. 2. Динаміка вікового складу споживачів на вітчизняному 

ринку  свинини в 2000-2009 рр.* 
* джерело: власні дослідження 
 

Виходячи з того, що інтенсивність попиту є основним 
інтегральним фактором, який впливає на обсяг споживання продукції 
свинарства, ми вважаємо, що доцільно опрацювати модель, яка 
ілюструє залежність обсягу споживання від інтенсивності попиту на 
свинину на внутрішньому ринку даного виду продукції (рис. 3). 
Інформаційною базою дослідження є дані Державного комітету 
статистики України за 2000-2009 рр. та результати власних 
розрахунків. 

Так, аналізуючи залежність обсягу споживання свинини від 
інтенсивності попиту на даний продукт на вітчизняному ринку 
продукції свинарства (у 2000-2009 рр.) ми можемо відзначити, що 
позитивна тенденція зростання обсягу попиту на свинину відмічається 
на протязі 2005-2008 рр. 

Результатами проведеного дослідження було доведено, що 
інтенсивність попиту здійснює вплив на обсяги споживання свинини, 
що підтверджується досить тісною кореляційною залежністю між 
цими показниками. При цьому як інтегральний фактор, що 
ототожнює дію вказаних вище чинників, розвиток інтенсивності 
попиту зумовив фактичне зростання обсягів споживання в 
розглянутому періоді. 
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Рис. 3. Залежність обсягу споживання від інтенсивності попиту 

на свинину на внутрішньому ринку у 2000-2009 рр.* 
* джерело: власні дослідження 

 
В ході виконаного дослідження шляхом послідовних 

згладжувань чисельного масиву була побудована економіко-
математична модель (рис. 4, формула 1), достовірність якої 
підтверджується тіснотою зв’язку 95,3 %, а також результатами 
перевірки за критерієм Пірсона та алгоритмом Фаррара-Глобера. 

2
12 001692,01837,0 хху  ,  (1) 

 
де  y –  функція обсягу попиту; 
  х1 –  порядковий номер періоду часу; 
  х2 –  інтенсивність попиту. 
Залежність, проілюстрована формулою 1, має поліномальний 

характер та найбільш коректно описує специфіку процесу 
формування обсягу споживання свинини через високу тісноту зв’язку 
зі значимим інтегральним фактором. Більш того, відсутність 
мультиколінеарних та авторегресійних зв’язків у використаній моделі 
доводить можливість її використання як для прогнозування, так і 
оцінки впливу факторів. 
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Рис. 4. Результати динамічно-лагового згладжування  

функції формування обсягу попиту.* 
* джерело: власні дослідження 

 
Висновки. За результатами проведеного дослідження було 

визначено, що основними факторами формування обсягу попиту на 
внутрішньому ринку продукції свинарства є: чисельність населення; 
рівень реальних доходів населення; обсяг переробки; обсяг імпорту; 
статевовіковий склад населення. При цьому в якості інтегрального 
фактора формування попиту нами запропоновано використання 
такого показника, як інтенсивність попиту. Отримані результати 
дозволяють довести, що фактор інтенсивності попиту є 
визначальним, ототожнює та згладжує вплив інших, менш значимих 
факторів, ілюструючи при цьому їх кумулятивну дію. Використаний 
нами методичний підхід до моделювання процесу формування обсягів 
попиту на внутрішньому ринку продукції свинарства ґрунтується на 
використанні динамічно-лагових математичних методів дозволяє з 
достатньою мірою достовірності визначати тенденції розвитку 
попиту, а отже може бути використаний як для дослідження впливу 
окремих факторів з метою опрацювання регуляторних заходів, так і 
для цілей прогнозування.  
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ В МЕЖАХ СІЛЬСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ 

 
КРАЛЯ В.Г., АСПІРАНТКА,  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
В статті йдеться про необхідність моделювання системи недержавного 

управління, проаналізовано напрямки вирішення проблеми на прикладі Богодухівського 
району Харківської області. 

Speech goes in the article about the necessity of simulate of the system of unpublic 
management ,analyze of direction of decision problem. 

 
Постановка проблеми. Недержавний менеджмент у 

спеціальній науковій літературі пов’язується з так званим  глобальним 
менеджментом. Процес  формування глобального менеджменту 
започаткований у другій половині  минулого століття сприяв 
прискоренню процесу створення багаточисельних форм  об’єднань 
організацій-підприємців таких як підприємницькі спілки, асоціації, 
кооперативні спілки, холдинги та об’єднання з участю фінансового 
капіталу. Все ширше розповсюджуються такі різновиди об’єднань як 



 

 198 

кластери, віртуальні корпорації, стратегічні альянси . Цілком зрозуміло 
що жодне з таких об’єднань не може існувати без власної системи 
управління, здатної здійснювати якісний менеджмент. Отже, 
важливість  моделювання системи недержавного управління не 
викликає жодного сумніву і є підставою для висновку про актуальність 
теми даної статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як свідчить 
світовий досвід, значні зміни  в організації виробництва на 
національному рівні сприяють створенню територіально-галузевих та 
інтеграційних об’єднань. Ці  об’єднання   в сільському господарстві 
надають регіонам, де вони утворюються, велику кількість переваг та 
можливостей  і виступають як важливий інструмент впливу на 
розвиток сільських територій.  Очевидною перевагою є можливість 
для підприємств та влади працювати спільно над зміцненням місцевої 
економіки. Така співпраця призводить до більш ефективного 
використання ресурсів і  сприяє розвитку  об’єднань.  

Загальновідомо [1,3], що ефективність процесу управління будь-
яким об’єктом багато в чому залежить від структури системи 
управління яка може бути в кожному окремому випадку оптимальною 
та неоптимальною. Загальновідомо також і те, що лише таку систему 
управління можна вважати оптимальною, за якої має місце оптимальне 
співвідношення між керуючою підсистемою (суб’єктом управління) та 
керованою підсистемою (об’єктом управління). 

Ведучи мову про систему управління процесом життєдіяльності 
громади сільської агломерації, треба враховувати особливість суб’єкта 
управління, яка полягає у тому що він об’єднує в собі державний та 
недержавний менеджменти. Ця обставина висуває перед об’єктом 
управління ряд вимог серед яких найбільш важливою є здатність 
сприймати впливи державного та недержавного менеджменту із 
зовнішнього середовища та трансформувати їх в менеджмент 
внутрішнього середовища – у практичний менеджмент. 

Цілі статті полягають в ознайомленні з                                                                                                                                
процесом моделювання недержавного менеджменту на прикладі 
конкретного адміністративного району Лівобережного Лісостепу 
України – Богодухівського району Харківської області. 

Виклад основного матеріалу. Прикладом  проектних 
пророблень щодо формування раціональної системи управління 
процесом соціально-економічної реструктуризації внутрішнього 
середовища сільської агломерації Лівобережного Лісостепу України 
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може  послугувати проект формування цілісної збалансованої системи 
управління для Губарівсько-Дмитрівської укрупненої сільської 
агломерації Богодухівського району Харківської області. Проект 
розроблявся на кафедрі організації виробництва, бізнесу та 
менеджменту Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка. Губарівсько-
Дмитрівську укрупнену  сільську агломерацію заплановано 
сформувати у ході здійснення адміністративно-управлінської реформи 
існуючих в даний час п’яти  сільських агломерацій, яка зараз 
знаходяться під юрисдикцією Губарівської, Полково-Микитівської, 
Гутянської, Купєваської та Дмитрівської сільських рад, які 
контролюють 9757,3 га ріллі  та нараховують 6243 чол. населення. 
Підприємницький сектор контролює 8325,9 га ріллі. 

Передбачається, що ця укрупнена агломерація 
спеціалізуватиметься на виробництві яловичини. В межах майбутньої 
сільської агломерації в даний час розташовані 25 господарюючих 
суб’єктів аграрного профілю. Найбільшими за площею ріллі є  ТОВ 
СП«Родіна»(1335,6 га), та СФГ«Промінь»(2773 га), а найменшим – СФГ 
«Алекс»(3,3 га) та ФГ «Тризна»(3,8 га). Їх господарські центри  
знаходяться  відповідно на території  сучасної  Гутянської сільської 
Ради, Губарівської сільської ради і на території сучасної Дмитрівської 
сільської Ради.  

 Організаціями-учасниками кластерного об’єднання 
«Губарівсько-Дмитрівське» є  організації аграрного профілю, які після 
входження до його складу зберігатимуть майнову, економічну та 
фінансову самостійність. Тому система виробничих та господарських 
зв’язків може базуватися виключно на контрактних засадах. 

Можливість створення кластерного об’єднання «Губарівсько-
Дмитрівське» передбачена чинним законодавством України. Так у главі 
12 Господарського Кодексу йдеться про організаційно-правові засади 
створення об’єднання підприємств які поділяються на два види: 

 господарські об’єднання; 
 державні (комунальні) господарські об’єднання. 
Цілком зрозуміло що кластерне об’єднання має відноситися до 

числа господарських об’єднань. Воно буде створене за ініціативою 
згаданих вище шести організацій-засновників на добровільних засадах 
з метою об’єднання своєї господарської діяльності. Кластерне 
об’єднання «Губарівсько-Дмитрівське» діятиме на основі установчого 
договору та статуту, які затверджуватимуть організації-учасники. 
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Все сказане вище про кластерне об’єднання «Губарівсько-
Дмитрівське» дозволяє прийти до висновку, що воно має бути 
договірним об’єднанням створеним на основі поєднання виробничих і 
комерційних інтересів організацій-учасників з делегуванням окремих 
повноважень централізованого регулювання діяльності кожної 
організації-учасника органом управління кластерного об’єднання яким 
буде виконавча рада, очолювана директором-координатором.  

 Кожна організація-учасник кластерного об’єднання буде мати 
право: 

– добровільно вийти з об’єднання на умовах і в порядку, 
визначених установчим договором та статутом кластерного 
об’єднання; 

– бути членом інших об’єднань; 
– одержувати від виконавчої ради в установленому порядку 

інформацію, пов’язану з інтересами учасника; 
– одержувати частину прибутку від діяльності кластерного 

об’єднання відповідно до його статуту.  
 Вищим органом управління справами кластерного об’єднання 

«Губарівсько-Дмитрівське» установчими документами визначено 
Збори повноважних представників організацій-засновників 
об’єднання. 

Згідно із чинним законодавством збори повноважних 
представників організацій-учасників утворюють наглядову раду, 
виконавчу раду та ревізійну комісію. Нижче приведена стисла 
характеристика повноважень цих інститутів. 

   Наглядова рада. 
Важливим покликанням наглядової ради є виконання частини 

функцій які відносяться до компетенції зборів повноважних 
представників організацій-учасників які, як відомо, скликаються один 
раз на рік. А планові засідання наглядової ради згідно з чинним 
законодавством, мають відбуватися щомісяця протягом періоду між 
зборами повноважних представників. Ця обставина зумовлює 
надзвичайну важливість вибору претендента на посаду голови 
наглядової ради та формування його статусу і повноважень. Для умов 
кластерного об’єднання «Губарівсько-Дмитрівське» ми рекомендуємо 
впровадження посади голови наглядової ради на громадських засадах. 
Разом з тим можливі випадки коли в господарських об’єднаннях 
великого розміру, у стратегічних альянсах зокрема, доцільним є 
впровадження посади голови наглядової ради який функціонує у 
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режимі вивільненого керівника сфери управління. Є випадки коли 
наглядовою радою керує не лише вивільнений голова, а ще й декілька 
вивільнених його заступників. Голова наглядової ради обирається 
простою більшістю голосів на першому установчому засіданні 
наглядової ради після затвердження зборами повноважних 
представників її складу з числа її членів. Він підзвітний лише цим 
останнім. 

           Виконавча рада. 
Важливим покликанням виконавчої ради є поточна діяльність, 

орієнтована на підготовку рішень щодо створення умов для реалізації 
рішень зборів повноважних представників організацій-учасників 
об’єднання. та рішень прийнятих наглядовою радою. 

Виконавчу раду кластерного об’єднання «Губарівсько-
Дмитрівське»  має очолювати директор-координатор. Передбачається, 
він не може бути представником жодної з організацій-учасників 
об’єднання і має функціонувати у режимі найманого за контрактом 
топ-менеджера [топ[англ.top] – морський термін, що перекладається як 
вершина, верхній кінець будь-якого об’єднання. В даному випадку 
«топ» - верховний, головний. Підпорядковується директор-
координатор лише голові наглядової ради. Його ділові комунікаційні 
зв’язки із першими керівниками організацій-учасників кластерного 
об’єднання є чисто функціональними, тобто обмеженими такими 
напрямками недержавного менеджменту як: 

 стратегічний менеджмент; 
 інноваційний менеджмент; 
 інвестиційний менеджмент. 
Для виконання функцій, що передбачені згаданими вище 

напрямками рекомендується створення робочого апарату виконавчої 
ради який має включати спеціалізовані служби. Ведучи мову про 
робочий апарат виконавчої ради, треба нагадати про існування у 
практичному житті трьох варіантів делегування повноважень 
робочому апарату господарських об’єднань 

Варіант 1 створюється повнокомплектна виконавча дирекція 
(адміністрація) господарського об’єднання, включаючи  робочий 
апарат виконавчої ради, у зв’язку з цим вона буде здатна забезпечити 
виконання всіх без винятку напрямків недержавного менеджменту в 
межах господарського об’єднання. Вузьким місцем цього варіанту є 
високі витрати на утримання цієї управлінської надбудови., які будуть 
вимушені відшкодувати організації-учасники об’єднання.  
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Варіант 2 Функції робочого апарату виконавчої ради 
покладаються на виконавчу дирекцію (адміністрацію) однієї з 
організацій-учасників господарського об’єднання. Як правило це 
організація-учасник найбільша за розмірами. В таких випадках 
повноваження директора-координатора будуть обмежені голосуванням 
на засіданнях виконавчої ради та моніторингом виконання їх рішень. 

Варіант 3. На робочий апарат виконавчої ради  господарського 
об’єднання покладаються деякі ключові напрямки недержавного 
менеджменту згадані вище. За цієї ж умови всі інші напрямки 
недержавного менеджменту мають бути покладені на виконавчу 
дирекцію (адміністрацію) найбільшої за розміром організації-учасника 
господарського об’єднання. До їх числа відносяться : 

– маркетинг; 
– менеджмент персоналу; 
– фінансовий менеджмент; 
– операційний менеджмент 

   Ревізійна комісія 
Покликанням ревізійної комісії є контроль за фінансово-

господарською діяльністю виконавчої ради кластерного об’єднання. 
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад 
затверджується зборами повноважних представників організацій-
учасників згідно із статутом об’єднання Голова ревізійної комісії 
обирається простою більшістю голосів на першому установчому 
засіданні ревізійної комісії після затвердження зборами повноважних 
представників її складу з числа її членів. Він підзвітний цим останнім..  

Висновки: 
1. Жодне з різновидів  об’єднань не може існувати без власної 

системи управління, здатної здійснювати якісний менеджмент. 
2. Завдяки створенню кластерних об’єднань ,місцева влада та 

підприємства зможуть спільно покращити  стан місцевої економіки 
3. Вищим органом управління кластерного об’єднання 

«Губарівсько-Дмитрівське» визначено Збори повноважних 
представників організацій-засновників об’єднання. 

4. Збори повноважних представників організацій-учасників 
утворюють наглядову раду, виконавчу раду та ревізійну комісію. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 

 
ЛОЗОВА О.А., 

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, 
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 Розглянуто математичні моделі, що дозволяють забезпечити ефективність 

організації й проведення рекламної кампанії.  
 Mathematical models which allows to ensure efficiency of organization and conducting of 

advertising campaign are examined. 
 
Постановка проблеми. Реклама є складовою системи 

просування товарів до cпоживачів як на споживчому, так і на 
промисловому ринку. За її допомогою досягається успіх у бізнесі. 
Витрати на рекламу мають приносити товаровиробнику максимальну 
віддачу, тому визначення ефективності реклами є головним питанням 
рекламної діяльності. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Рекламна кампанія є 
комплексом рекламних заходів, розроблених  відповідно до програми 
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маркетингу і спрямованих на споживачів товару (послуг), що 
представляють відповідні сегменти ринку з метою викликати їхню 
реакцію, що сприяє вирішенню фірмою-виробником своїх 
стратегічних і тактичних завдань. 

Проблеми планування та управління ефективністю рекламної 
кампанії розглядали багато авторів. В. Бузін висвітлює проблеми 
відсутності надійних даних щодо виміру аудиторії різних засобів 
масової інформації, обмеженості вибірок, які використовують 
кампанії, що надають дослідні послуги; дає практичні рекомендації 
щодо вибору носіїв рекламних повідомлень, ефективного розподілу 
бюджету рекламної кампанії [1]. 

Л. Гелловей розглядає планування рекламної кампанії у 
тісному взаємозв'язку з маркетинговим плануванням [2]. 

К. Скородєлов  описує відносини між відділами агентства, 
функції відділів, внутрішній документообіг при плануванні рекламної 
кампанії [3]. Висвітлюється початок процесу планування — перші 
кроки, одержання інформації від клієнта. У праці розглянуто 
визначення рекламних витрат конкурентів, розробка творчої і 
медіастратегії. Дуже часто, крім прямої реклами, рекламна кампанія 
містить у собі спеціальні рекламні акції, спрямовані на встановлення 
прямого контакту зі споживачем. Розробка цієї частини рекламної 
кампанії також розглянута в цьому дослідженні. 

М. Васильєв  розглядає розробку концепції управління 
рекламною діяльністю як одну з актуальних проблем у маркетингу 
просування [4]. Концепція рекламної діяльності полягає в розробці 
комплексу головних ідей, принципів, правил, які дають змогу 
розкрити сутність реклами в системі цілей маркетингу. Вони 
дозволяють визначити систему показників, котрі сприяють оцінці і 
прийняттю рішень з оптимізації рекламної діяльності. 

І. Кіреєв  розглянув питання про доцільність і зміст досліджень 
ефективності реклами для товарів, які перебувають на різних 
стадіях свого життєвого циклу (товар на ранній стадії виводу на 
ринок і товар на стадії зрілості) [5]. Для товару, що перебуває на 
стадії зрілості, розглянуто різні структури ринку (слабко структурований 
і сильно структурований ринок). Запропоновано квантову модель 
формування попиту. 

Д. Канаєв  розглядає медіапланування, як важливий інструмент 
прогнозування та аналізу на рекламному ринку [6]. Реалізація 
стандартних методик з медіапланування передбачає наявність 
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спеціальної інформаційної бази, тобто стандартизованих даних про 
розмір і структуру аудиторій засобів реклами, становлення населення 
до різних видів рекламної інформації. Наводяться визначення базових 
понять медіапланування та прокоментована їх практична цінність. 

В останній час набувають широкого поширення математичні 
методи при плануванні рекламних кампаній. Питанням моделювання 
рекламних кампаній присвячено ряд публікацій. Е. Астафьєва та А. 
Терпугов  розглядають математичну модель впливу реклами на 
діяльність фірми, яка виробляє однорідний товар, з урахуванням того 
ефекту, що при повторенні реклами вона починає набридати і для 
поновлення її дії на покупця потрібна зміна рекламного ролика [7]. 
Розглядається два випадки: коли ціна продаваного товару 
фіксована і коли вплив реклами приводить до зсуву кривої “попит – 
ціна”. 

У праці П. Казачкова  розглядається математична задача оцінки 
ефективності рекламних кампаній [8]. На основі світового 
досвіду, а також власних досліджень автор пропонує математичну 
модель, що імітує показник рівня поінформованості про торгову 
марку. Обґрунтовує використання методів евристичного перебору як 
найбільш адекватного інструмента для роботи з даними 
соціологічних опитувань з одночасним врахованням концепції 
поведінки складних систем. 

У праці А. Богданова і Л. Нікітіної  наведена узагальнена 
модель, що враховує сукупність факторів, таких як вплив реклами, 
каналу виголошення, процес забування реклами, реакцію на покупку, 
частоту покупок, виробів населенням, унаслідок зносу і ряд інших 
факторів [9]. Дана модель дає змогу вирішити проблему оптимізації 
рекламної кампанії за критерієм максимуму прибутку шляхом 
проведення машинних експериментів. 

В. Поляков  провів аналіз рекламних зусиль, що дало 
можливість розробити концепцію побудови життєвого циклу 
реклами, яка зв’язує цілі бізнесу і реклами на період життєвого 
циклу товару чи його окремих етапів [10]. Використання життєвого 
циклу реклами дало змогу виявити механізми управління рекламою 
та визначити параметри, які мінімізують рекламний бюджет і 
підвищують ефективність рекламної кампанії. 

О. Тиханов  обмежує роль реклами двома функціями: 
популярність і ставлення до марки (лояльність) [11]. Передбачається, 
що збільшити продажі можливо двома способами: підвищуючи 
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лояльність (креативні розробки) і популярність (завдання 
медіапланування). Розроблено модель оцінки майбутнього рівня 
популярності для заданого рівня рекламного бюджету. 

А. Терпугов і Н. Щирова  розробили математичну модель 
оптимального вкладення коштів у рекламну кампанію, в якій з 
використанням принципу максимуму Понтрягина вираховується 
оптимальний розподіл коштів при проведенні рекламної кампанії 
[12]. 

Ці ж автори у своїй праці  розглядають модель кампанії, що з 
метою збільшення капіталу у своїй діяльності використовує рекламу 
[13]. Передбачається, що на вплив реклами діють два процеси: процес, 
обумовлений вкладенням у рекламу капіталу, і процес забування 
реклами. У результаті обчислень одержують функцію капіталу 
кампанії, що у своїй діяльності використовує рекламу. 

С. Потапенко та В. Дем'яненко  розробили сітьовий графік 
проведення рекламної кампанії й запропонували економіко-
математичну модель оптимізації процесу управління рекламною 
кампанією [14]. 

Д. Ахмедов, О. Змєєв, А. Терпугов  розглядають оптимізацію 
діяльності страхової кампанії з урахуванням витрат на рекламу [15]. 
Вирішується задача про оптимальний у часі розподіл витрат на 
рекламу. Будується стратегія рекламної програми  залежно від умов 
ефективної реклами. 

Проведення рекламних кампаній потребує серйозного підходу 
до планування їх в умовах раціонального використання обмежених 
ресурсів. 

Постановка завдання.  Розглянути досвід математичного 
моделювання рекламних кампаній, сформувати алгоритм проведення 
рекламної кампанії. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Розглянемо 
математичну модель проведення рекламної кампанії, що базується на 
застосуванні методів сітьового планування та управління [14]. 

Насамперед визначається термін проведення рекламної кампанії. 
Це може бути зроблено директивно або шляхом застосування методу 
експертних оцінок, коли визначають: оптимістичну оцінку тривалості 
виконання роботи; песимістичну оцінку тривалості виконання роботи; 
вартість виконання роботи за умови оптимістичної тривалості її 
виконання; вартість виконання роботи за умови песимістичної 
тривалості її виконання. 
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На основі даних оцінок і припущення, що розподіл тривалості 
виконання будь-якої роботи має характеристики  -розподілу, оцінку 
терміну виконання кожної роботи ( ),(

~
jit ) можна розрахувати 

наближено за такою формулою: 
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де (i,j) – робота, що належить сітьовому  графіку  проведення  
рекламної кампанії; t(i,j) – оцінка тривалості виконання роботи (i,j) ; t (i,j) – 
оптимістична оцінка тривалості виконання роботи (i,j) ; t(i,j) – 
песимістична оцінка тривалості виконання роботи (i,j) ; i – номер події, 
з якої починається робота (i,j) ; j – номер події, з якої завершується 
робота (i,j) . 

Обчисливши значення оціночної тривалості виконання робіт, 
знаходимо приблизний термін виконання всієї рекламної кампанії, 
послуговуючись при цьому методом знаходження оптимального 
шляху в операціях сітьового планування та управління. Отриманий 
показник можна застосувати як такий, що визначає значення 
директивного часу проведення рекламної кампанії. А це, у свою чергу, 
дає можливість провести оптимізацію її виконання з урахуванням 
кількісних обмежень ресурсів, що використовуються. 

Розглянемо сітьовий графік проведення рекламної кампанії 
класу “час-витрати”. Позначимо такий графік через G. 

Припустимо, що нам відомо про певну функціональну 
залежність між терміном виконання роботи та її вартістю. В разі 
лінійної апроксимації вартість роботи f(t(i,j)) може бути розрахована за 
формулою [15]: 
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де V(i,j) – вартість виконання роботи (i,j) за умови песимістичної 
тривалості її виконання; V (i,j) – вартість  виконання роботи (i,j) за 
умови оптимістичної тривалості її виконання. 

В тому разі, коли тривалість роботи задається директивно, 
обов'язковим вважається і директивне завдання її вартості. 

Якщо загальну вартість рекламної кампанії позначити Z, то 
її можна розрахувати за формулою: 
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Проведення рекламних кампаній вимагає дотримання таких 
обмежень: термін виконання робіт має знаходитись у рамках 
обґрунтованих обмежень; загальна вартість рекламної кампанії має 
знаходитись у рамках виділеного бюджету; тривалість критичного 
шляху рекламної кампанії повинна вкладатись у директивний час її 
проведення. 

Успіх рекламної кампанії обумовлюють чотири фактори, 
відомі в теорії реклами як “чотири Р”: product (товар) – особливості 
й асортимент товару, можливості його технічного обслуговування і 
т.д.; price (ціна) – ціна як така, платіжні умови продажу і 
транспортних послуг; promotion (просування товару) – вибір місця 
продажу, каналів реалізації, спосіб доставки, наявність товарного 
знаку, упакування, використання заходів, що сприяють збуту; place 
(місце) – географічні і фізичні особливості місця продажу [16]. 

Зарубіжний та український досвід реклами товарів і послуг 
показує, що комплексне і послідовне проведення рекламних 
заходів, розроблених з урахуванням кон'юнктури ринку, дає значно 
більший ефект, ніж окремі заходи, не зв'язані між собою спільним 
завданням і роз'єднані в часі. 

Ефективність рекламних кампаній досягається також тим, 
що при їхньому проведенні одночасно використовуються різні 
засоби реклами, одні з яких доповнюють і посилюють дію інших. 

Як правило, основною метою рекламної кампанії підприємства 
називають збільшення збуту чи підтримка його на колишньому рівні. 
Реклама впливає на збут в основному через підвищення рівня 
популярності продукту і підприємства та створення (корекцію) 
образа саме цього продукту підприємства. Таким чином, збільшення 
збуту може бути названо головною метою рекламної кампанії, але 
директивне завдання щодо його розміру не може бути достатньою 
основою для розробки плану рекламної кампанії. 

Виділяють чотири фактори, що прямо чи побічно впливають 
на встановлення мети рекламної кампанії: уявлення споживачів, 
маркетингові стратегії, поведінка конкурентів, фінансові ресурси 
підприємства [2]. 

Уявлення споживачів для розробки рекламної кампанії 
визначаються  таким чином: з'ясовуються гіпотези фірми 
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(підприємства) про уявлення споживачів, формулюються власні 
гіпотези консультанта, опитується обмежене число споживачів 
методом глибокого інтерв'ювання. 

Маркетингові стратегії – основа визначення цілей рекламної 
кампанії. Рекламі відведена неголовна роль у комплексі маркетингу. 
Цілі підприємства досягаються погодженою дією маркетингових 
інструментів. Однак реклама може забезпечити увагу споживачів, 
інтерес, бажання купити, але покупка реалізується при наявності 
товару потрібної якості в потрібний час у потрібному місці за 
потрібною ціною. Підприємства, що застосовують рекламу без зв'язку 
з маркетингом, часто одержують негативний ефект за вкладені кошти. 
Наприклад, при непогодженості по термінах реклами і розподілу 
товару розрекламований вихід нового товару чи послуги 
породжує попит, що залишається незадоволеним, оскільки товар 
відсутній. Замість очікування продукту, що затримується, споживач 
звертається до конкурента за аналогами, а наступна пропозиція 
продукту підприємством ігнорується як ненадійна. 

Поведінка конкурентів (дійсна і прогнозована) обмежує спектр 
досяжних цілей реклами підприємства: на ринках високої 
конкуренції стихійно складається рекламний паритет, тобто 
визначені обсяги реклами необхідні, щоб вона була помічена 
споживачами, але збільшення обсягів понад сформовану норму 
викличе негайну реакцію конкурентів, спрямовану на компенсацію 
отриманих підприємством переваг. Підвищення інформованості 
споживачів про продукт і підприємство в цих випадках можливе [17]. 
З іншого боку, поведінка конкурентів може надати підприємству 
додаткову перевагу. Наприклад, агентство, що спрямовує 
рекламу на формування власного образа як надійної, досвідченої 
фірми, одержує додаткові дивіденди від реклами конкурентів – 
зацікавлені продуктом споживачі звертаються в краще агентство, 
сподіваючись знайти і там рекламований продукт [18]. Підприємство 
досліджує обсяг і спрямованість реклами конкурентів для визначення 
обмежень і можливостей, що випливають з їхньої практики. 

Ресурси (фактичні фінансові можливості підприємства) часто є 
основним обмежувальним фактором вибору цілей рекламної 
кампанії. Деякі цілі можуть бути досягнуті при певному мінімумі 
ресурсів, менше якого їх безглуздо вкладати в рекламу. 

Через значні обмежувальні властивості ресурсів планування 
рекламної кампанії іноді із самого початку йде від бюджету: завдання 
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на розробку може передбачати досягнення кампанією 
максимального результату в рамках визначеного бюджету. 

На рис. 1 показані етапи проведення рекламної кампанії. Вона 
починаться з постановки цілей. На другому етапі проводиться 
дослідження товару конкурентів, ринку збуту. Потім формується 
рекламний бюджет, створюється рекламне повідомлення, 
вибираються канали поширення реклами. Після реалізації рекламної 
кампанії оцінюються результати її проведення. 

Дослідження діяльності конкурентів. Необхідно проаналізувати 
кроки конкурентів і визначити, які ЗМІ використовуються, як часто, у 
яких регіонах, на якому рівні. За допомогою вивчення 
капіталовкладень конкурентів на рекламу можна виявити 
можливості використання тих ЗМІ, які не використовують 
конкуренти, або ж, навпаки, ще  збільшити витрати на найбільш 
використовувані конкурентами ЗМІ. 

При дослідженні ринку збуту визначаються: цільова аудиторія 
(виявлення можливих покупців); територіальність (необхідно мати 
уявлення про обсяги або потенціал продажів по кожній географічній 
області, так само як і про будь-який інший, можливо важливий 
показник, як наприклад рівень доходів, житлові умови тощо); 
аналіз продажів товару, сильні і слабкі сторони (у випадку, якщо 
товар уже відомий покупцю і є присутнім на ринку). 

Створення рекламного повідомлення передбачає визначення 
теми повідомлення, розробку змісту, оцінку змісту. 

Вибір каналів поширення реклами. Якщо першочерговою 
метою є охоплення якомога більшої кількості людей, варто 
вибирати доступні по відведеному бюджеті носії, здатні 
забезпечити охоплення більше, ніж інші ЗМІ; якщо треба охопити 
визначену демографічну групу, вибір медіа залежить від ефективності 
й оптимальності забезпечуваного контакту з цією групою. 
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Рис. 1. Етапи проведення рекламної компанії 
 
Визначення охоплення і частоти виходів реклами. Такі 

фактори, як кількість людей, яких необхідно охопити рекламною 
кампанією, і частота охоплення, мають найбільше значення при 
складанні медіаплану. Потрібно точно сформулювати мету, яка б 
чітко визначала, яку кількість людей необхідно охопити і як часто, 
це, у першу чергу,  впливає на вибір ЗМІ, рівень їхнього 
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використання, кількість доступних по бюджету тижнів або який 
бюджет необхідний для досягнення цієї мети [1]. Одне з головних 
завдань побудови медіастратегії – це вибір (або побудова) патерна 
охоплення, що відповідає поставленим перед медіа завданням. Патерн 
охоплення – це такий розподіл активних періодів рекламної 
кампанії протягом усього планованого періоду, що забезпечує 
максимізацію ефективного рівня охоплення. Ефективний рівень 
охоплення – охоплення цільової аудиторії із заданою ефективною 
частотою. Також використовують поняття активної ефективної 
частоти, що враховує т.зв. “ефект післядії” рекламної кампанії з 
урахуванням забування змісту рекламного повідомлення. Існує дві 
категорії патернів. Перша категорія – це патерни для виведення на 
ринок нових продуктів і послуг. До другої категорії належать патерни 
для продуктів, що вже існують на ринку товарів і послуг [18]. 

Треба враховувати, що рекламна кампанія планується у термін, 
який дорівнює 1 року. Але можливі й інші терміни проведення 
кампаній. Вони будуть визначатися перед усім обсягом рекламного 
бюджету. 

Висновки. Закордонний та український досвід реклами товарів і 
послуг показує, що комплексне й послідовне проведення рекламних 
заходів, розроблених з урахуванням кон'юнктури ринку, дає значно 
більший ефект, ніж окремі заходи, не пов'язані між собою загальним 
завданням і роз'єднані в часі. Ефективність рекламних кампаній 
досягається тим, що при їхньому проведенні одночасно 
використовуються різні засоби реклами, одні з яких доповнюють і 
посилюють дію інших. Цілі проведення рекламних кампаній можуть 
бути найрізноманітнішими. Факторами, що визначають цілі кампанії, 
є: уявлення споживачів, маркетингові стратегії підприємства, поведінка 
конкурентів (теперішня й прогнозована), а також фактичні фінансові 
можливості підприємства. Всі ці фактори так чи інакше впливають на 
планування й проведення рекламної кампанії. 

На сьогодні розроблені різні математичні моделі, що дають 
змогу забезпечити ефективність організації й проведення рекламної 
кампанії. Ці моделі враховують як різні умови проведення, так і різні 
критерії оцінювання ефективності рекламної кампанії. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВО – 
ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

ЖОВНІРЕНКО О.В., АСПІРАНТ, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
Доведено актуальність та значення фінансового контролю діяльності 

сільськогосподарських підприємств; проаналізовано сучасний стан фінансового – 
господарського контролю в Україні та на основі цього названо причини можливих втрат 
в сільському господарстві. Визначені особливості проведення фінансового контролю на 
сільськогосподарських підприємствах. 

The urgency and importance of financial control of the farm, the modern state of the 
financial – economic control in Ukraine and on the basis of the named causes of possible losses in 
agriculture. The major features of financial control on farms.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність 

фінансового контролю в сільськогосподарських підприємствах. 
Досить актуальним і проблематичним для сільськогосподарських 
підприємств є запровадження ефективного фінансового контролю. 
Якщо в товариствах з обмеженою відповідальністю, акціонерних 
товариствах та сільськогосподарських виробничих кооперативах 
законодавством передбачено створення ревізійних комісій, які 
здійснюють внутрішньогосподарський контроль за господарсько–
фінансовою діяльністю, то в інших сільгоспвиробників вони не 
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передбачені, і як наслідок в сільському господарстві зменшуються 
обсяги природних ресурсів, тому їх потрібно використовувати більш 
економно і ефективно; мають місце значні обсяги порушень і 
зловживань із ресурсами в сільському господарстві, низький рівень 
ефективності господарювання, що свідчить про недоліки в діючій 
системі фінансового контролю. Тому пошук для 
сільськогосподарських підприємств ефективних методів контролю є 
назрілим і надзвичайно актуальним питанням, оскільки на практиці 
здійснення фінансового контролю проявляється у перевірці 
фінансових планів підприємств, планів виробництва, планів по 
собівартості, прибутку, платежах у бюджет. Фінансовий контроль 
включає перевірку режиму економії, доцільності використання 
власних і бюджетних коштів, обігу, використання і збереження 
матеріальних цінностей, використання різних фондів, кредитів 
тощо [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній 
день достатньо глибоко досліджені питання державного фінансового 
контролю, які відображені в працях зарубіжних вчених, зокрема: 
М.Альберта, Р.Дафта, Р.Каплана, Д.Нортона, В.Бурцева, В.Жукова. 
Серед вітчизняних науковців питання державного фінансового 
контролю досліджували І.Бєлобжецький, М.Білуха, Ф.Бутинець, 
Н.Дорош, Є.Калюга, В.Сопко, І.Стефанюк та інші вчені. 

Основи теорії фінансового контролю висвітлюються в працях 
Ф.Бутинця, Ю.Данилевського, Є.Кочеріна, М.Куцупатрого, Є.Калюги, 
Л.Шатковської. 

Разом з тим деякі питання, що стосуються сучасного стану 
організації внутрішнього фінансового контролю та шляхів 
підвищення ефективності контрольної діяльності потребують 
подальшого дослідження. 

Тому метою нашої статті є аналіз сучасного стану фінансового 
– господарського контролю в Україні та на основі цього з’ясування 
причин можливих втрат в сільському господарстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, 
щоб фінансовий контроль був ефективним, перш за все, він 
має бути забезпечений інформацією. В процесі здійснення 
фінансового контролю відбувається збір необхідної 
інформації та фіксація результатів шляхом оформлення 
відповідних документів. Крім того, функціонування 
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контрольного процесу забезпечується шляхом руху 
інформації, за допомогою якої отримують дані про стан 
керуючої та керованої систем, та робляться відповідні 
висновки. Частиною цієї інформації є докази, що 
використовуються при перевірках. 

В теорії управління фінансового контролю розроблена 
класифікація інформації. Вона може бути поділена на: економічну, 
організаційну, соціальну, технічну, правову; внутрішню та зовнішню 
(по відношенню до системи управління контролем); планову, 
нормативну, звітну, статистичну, облікову, контрольну; первинну, 
довільну; документальну (що сприймається через документи) та 
фактичну (що сприймається візуально). 

Відповідно до даної теорії, вся інформація, яка використовується 
при контролі може бути представлена в вигляді блоків підсистеми 
(рис.1). 

Стан проведення фінансово – господарського контролю по 
сільськогосподарських підприємствах України можна характеризувати 
як нестабільний, оскільки в 2003р. було проведено 13290 перевірок, 
далі тенденція постійно змінюється і коливається з розбіжністю 2 
тисячі за аналізований період. За останній рік спостерігається спад з 
19371 до 15438, тобто зменшується на 20% (див. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Інформація, що використовується при проведенні 

фінансового контролю на сільськогосподарському  підприємстві 
 

Контроль фінансово–господарської діяльності підприємств 
агропромислового комплексу відрізняється від контролю в інших 
галузях економіки особливостями в проведенні інвентаризації 

Інформація про 
об’єкт контролю 

Інформація, що використовується при  здійсненні 
контрольних дій на сільськогосподарському  підприємстві 
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продукції рослинництва й тваринництва, калькулюванні 
сільськогосподарської продукції, формуванні фінансових результатів, 
виявленні приписок при списанні на виробництво і в реалізацію 
продукції рослинництва та тваринництва, насіння, кормів тощо[3]. 

Таблиця 1 
Фінансово – господарський контроль по 

сільськогосподарських підприємствах України (за даними 
Мінагрополітики) 

Рік Показник 
2004 2005 2006 2007 2008 

Проведено ревізій і 
перевірок 13290 17453 15892 19371 15438 

Виявлено фінансових 
порушень, що призвели 
до збитків – тис.грн. 

63568,8 60843,0 58782,2 59764,2 57632,9 

У т.ч. бюджетних 
ресурсів, тис.грн. 3225,6 3360,9 31842,8 4846,4 3687,3 

Виявлено незаконних 
витрат ресурсів – всього, 
тис.грн. 

56351,6 49240,8 66031,2 53596,2 35959,4 

У т.ч. бюджетних 
ресурсів, тис.грн. 15674,8 1020,6 1567,3 876,4 1438,4 

Виявлено нецільові 
витрати бюджетних 
коштів, тис.грн. 

1190,5 889,7 684,9 467,7 608,4 

Виявлено недостач 
ресурсів, тис.грн. 15667,2 14678,3 15768,8 18760,4 16738,9 

Виявлено інших 
порушень фінансової 
дисципліни, тис.грн. 

2564,1 2870,5 2408,1 2560,4 1967,3 

У тому числі завищення 
кредиторської 
заборгованості за 
розрахунками з 
фізичними та 
юрридичними особами, 
тис.грн. 

288,3 144,7 176,9 185,7 208,5 

Заниження в обліку 
боргових  зоб–нь 1845,8 2459,6 1987,5 1785,3 1567,4 

Джерело: складено автором за фінансовою звітністю підприємств 
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Проведені дослідження засвідчили, що функції відомчого 
контролю в системі контролю агропромислового комплексу в 
основному проявляється у формі перевірок за виконанням бюджетних 
ресурсів, та майна пайового фонду, реалізацією заставного майна, 
нецільового використання кредиту, нестачі товарно – матеріальних 
цінностей, основних засобів.  

Контрольно–ревізійним відділом в Сквирському районі 
проведено планову ревізію фінансово–господарської діяльності 
Відкритого акціонерного товариства „Шамраївське” (далі – ВАТ 
„Шамраївське”, товариство, підприємство) за період з 01.10.2006 р. по 
31.03.2008р. 

Для порівняння щодо проведення ревізії взято інформацію про 
ревізійні висновоки Контрольно – ревізійного відділу в Сквирському 
районі та  Контрольно – ревізійного відділу в м. Миргород та 
Миргородському районі. Дані відділи проводили позапланові ревізії в 
державних підприємствах в «Дослідному господарстві Сквирської 
дослідної станції Інституту Агроекології Української Академії аграрних 
наук» та у „Дослідному господарстві ім. Декабристів Полтавського 
інституту агропромислового виробництва ім. Вавілова Української 
академії аграрних наук” (надалі – ДП „ДГ ім. Декабристів”. 

За даними форми №2 до балансу за 2006 рік ВАТ 
„Шамраївське” отримано збиток в сумі 924 тис.грн., за 2007 рік 
отримано збитку в сумі 2477,9 тис.грн., за І квартал 2008 року за 
результатами діяльності ВАТ ”Шамраївське” збиток склав 236,6 
тис.грн.  

Загальну оцінку ефективності виробництва по господарствах 
можна дати, зробивши аналіз фінансових результатів виробничо–
комерційної діяльності за 2007 рік ВАТ „Шамраївське", ДП «Дослідне 
господарство Сквирської дослідної станції»,  ДП "ДГ ім. Декабристів" 
дані  які наведено на рис.  2. 
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Рис.2. Аналіз фінансових результатів 
в виробничо–комерційної діяльності 

 
За даними конрольно–ревізійного управління можемо зробити 

висновки в ВАТ «Шамраївське» вдвічі зросла собівартість продукції 
(2006 р– 6414,0 тис.грн, 2008 – 3100 тис.грн.), але це негативна 
тенденція, оскільки явище відбулося завдяки зменшенню обсягу 
виробництва продукції. Позитивним моментом можна відмітити у 
2008 році появу прибутку 229 тис.грн, оскільки 2006р. 
характеризувався збитковістю сільськогосподарського виробництва (–
1501 тис.грн). 

Ревізією даних Головної книги за 2007 рік та  журналу–
ордеру № 6 за грудень 2007 року встановлено, що за ДП "ДГ ім. 
Декабристів" обліковується кредиторська заборгованість, термін 
позовної давності якої минув, в загальній сумі 21820,43 грн. за 11–ма 
суб’єктами господарювання, що виникла ще у 2002–2004 роках за 
отримані товари та послуги. Дана заборгованість не списана  по обліку 
та не відображена у складі інших доходів підприємства, що є 
порушенням вимог п.5 Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 
11 „Зобов’язання”. 

Відповідне порушення призвело до  заниження інших доходів 
по звіту ф.№2 за 2007 рік (код рядка 130) і фінансового результату від 
звичайної діяльності у ф.№ 2 (код рядка 170) на суму 21820,43 грн., що 
є порушенням п.1ст.3 Закону України № 996. 
 Ревізія повноти, достовірності і правильності визначення 
доходів від усіх видів діяльності встановлено заниження доходів за 
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2007 рік на загальну суму 34430,29 грн., які під час ревізії усунуті в 
повному обсязі.   

Загалом внаслідок допущених порушень, які виявлено ревізією 
встановлені порушення в ВАТ “Шамраївське” на загальну суму 168498 
грн, з яких в ході ревізії відшкодовано 164225,86 грн., в  ДП «Дослідне 
господарство Сквирської дослідної станції» – 342240,82 грн, з яких в 
ході ревізії відшкодовано  171507,69 грн,  в ДП "ДГ ім. Декабристів"– 
120415,45 грн.,які в ході ревізії повністю відшкодовані. 

Для наочного порівняння порушень на досліджуваних 
підприємствах наведено рис.3. 

Висновки. Внаслідок проведених ревізій встановлені наступні 
порушення на загальну суму в: 

– ВАТ “Шамраївське” – 168498 грн;  
– ДП «Дослідне господарство Сквирської дослідної станції» – 

342240,82 грн; 
– ДП "ДГ ім. Декабристів"– 120415,45 грн., 
які в ході ревізії відшкодовано на загальну суму: 
– ВАТ «Шамраївське – 164225,86 грн.; 
– ДП «Дослідне господарство Сквирської дослідної станції» –

171507,69 грн; 
– ДП "ДГ ім. Декабристів"– повністю відшкодовані. 
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Рис.3.  Порівняння допущених порушень у господарствах 

 
 

Роль і значення контрольної роботи з часом зростає і тільки 
об’єктивна інформація про діяльність суб’єктів господарювання надає 
можливість перевірити відповідність діяльності підприємств, установ, 
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організацій вимогам чинних нормативно–правових актів, які 
регулюють їх діяльність[4]. 

Чинники ринкової економіки потребують суттєвої перебудови 
фінансового контролю. Завдання полягає в тому, щоб створити таку 
систему контролю, яка б забезпечила прискорення соціально – 
економічного розвитку країни, зміцнення законності, створення 
раціональної та ефективної системи господарювання, подолання 
фінансової кризи 
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Проведено оцінку фінансового стану підприємства. Використано методику 

розрахунку коригуючого аналітичного показника. Аналітична модель інтегральної оцінки 
вартості підприємства була проведена з використанням показників діяльності 
сільськогосподар–ського підприємства. 

 The estimation of financial condition. Used method of calculating the corrective analytical 
index. Analytical model of integrated enterprise valuation was carried out using the performance of 
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the agricultural enterprise. 
 

Актуальність проблеми. Фінансовий стан – це одна з 
найважливіших характеристик діяльності агропромислових 
підприємств. Він характеризується забезпеченістю фінансовими 
ресурсами, необхідними для нормального функціонування  
підприємства, потребою в їх розміщенні і ефективністю 
використання, фінансовими взаємовідно–синами  з іншими 
юридичними особами, платоспромож–ністю і фінансовою стійкістю. 
Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість оцінки 
фінансового стану сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним 
основам управління фінансово–господарською діяльністю 
підприємства і різним аспектам моделювання комплексної оцінки 
фінансового стану присвятили свої роботи вітчизняні й закордонні 
вчені: М. Н. Крейніна, І. В. Зятковський, Т. С. Клебанова, А. М. 
Поддерьогін, М. О. Кизим, В. П. Любушин, Г. В. Савицька, Т. Скоун, 
І. А. Бланк, В. М. Гриньова, А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфуллін, В. В. 
Ковальов, В. А. Забродський, О. В. Раєвнєва, В. Г. Артеменко, Б. 
Колас та ін.  

Однак ряд питань, пов’язаних з формуванням моделей 
комплексної оцінки фінансового стану, що дозволяють врахувати 
вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємства і 
розробити комплекс оптимальних рішень з поліпшення фінансового 
стану не знайшли належного відображення в наукових працях. 

Проте проблема ефективного функціонування аграрних 
підприємств продовжує загострюватися, що пов’язано з відсутністю 
комплексної системи оцінки фінансової стійкості, яка б справді 
допомагала керівництву підприємств виявляти больові точки та 
ухвалювати правильні управлінські рішення.  

Постановка завдання. Розгляд методики розрахунку 
коригуючого аналітичного показника, який має використовуватись в 
оціночній діяльності при визначенні вартості підприємства як бізнесу 
з урахуванням переваг та недоліків двох методичних підходів до 
оцінки: витратного та дохідного.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 
управління фінансовими і матеріальними потоками підприємства в 
умовах невизначеності зовнішнього середовища вимагає створення 
гнучкої системи прийняття рішень.  
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Основою такої системи є комплексна оцінка фінансового стану, 
що визначає його рівень, дозволяє дослідити динаміку комплексних 
показників, порівняти їх з аналогічними показниками інших 
підприємств і розробити заходи з поліпшення фінансового стану [2].  

Тому проблема розробки заходів комплексної оцінки 
фінансового стану, спрямованої на врахування зовнішніх і внутрішніх 
факторів, що впливають на здійснення фінансово–господарської 
діяльності, для створення інформаційної бази прийняття рішень 
фінансового характеру, є найбільш складною при адаптації 
підприємства до ринкових умов. 

Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі 
антикризового управління є розробка і реалізація заходів, направлених 
на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього 
рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості 
підприємства продовжувати свою господарську діяльність, 
подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання 
виробничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень. 

Методика І.І. Бродської [1] базується на розрахунку 
коригуючого показника, для визначення якого автором було 
проаналізовано основні моделі, що характеризують ймовірність 
банкрутства, та відібрано показники, які найповніше характеризують 
фінансову стабільність підприємства, враховано недоліки й переваги 
методичних підходів до оцінки вартості підприємства.  

Першим етапом процедур коригування вартості чистих активів є 
формування узагальнюючого коефіцієнта фінансового стану 
підприємства, на основі якого робиться аналіз його фінансової 
стійкості, ймовірності банкрутства, визначення ризикованості 
діяльності (табл. 1). 

Цей показник відбиває ймовірність збереження основних 
показників господарської діяльності підприємства у майбутньому, яка 
обумовлена фінансовою стабільністю об'єкта оцінки. 

Методику розрахунку інтегрального коригуючого показника 
апробовано на прикладі даних ДПДГ «Еліта»  Жовтневого району 
Миколаївської області.  

Проведене дослідження проілюструвало, що в ДПДГ «Еліта» 
спостерігається чітка тенденція до збереження вартості чистих активів 
при зростанні вартості загальних активів. 

Так, якщо загальні активи станом на 1.01.2007 року становили 
8002 тис. грн, то станом на 1.01.2009 року вони зросли до 10454 тис. 
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грн, тобто майже на 31 %. 
Водночас, вартість чистих активів була 7186 тис. грн у 2007 р. та 

10020 тис. грн у 2009 р., тобто збільшилась на 39 %. При оцінці стану 
активів безпосередньо в підприємстві скориговано їхню вартість у бік 
зменшення за рахунок уточнення вартості нематеріальних активів і 
вартості запасів на суму 836 тис. грн, що знизило реальну вартість 
чистих активів у 2009 р. до 9184 тис. грн. 

Таблиця 1 
Формування узагальнюючого коефіцієнта 
залежно від значень окремих показників  

фінансового стану підприємства 
Умови Значення 

коефіцієнта 
Усі чотири показники відповідають зазначеним 
критеріям 1 

Три показники відповідають зазначеним критеріям 0,95 
Два показники відповідають зазначеним критеріям 0,85 
Один показник відповідає зазначеним критеріям 0,7 
Жоден показник не відповідає зазначеним критеріям 0,5 

 
Показники фінансового стану ДПДГ «Еліта» свідчать про 

відносно стабільний фінансовий стан підприємства протягом 
досліджуваного періоду.  

Так, коефіцієнт автономії був значно вище норми – 0,9276 у 
2007 році, 0,95511 у 2008 і 0,9613 у 2009 році проти нормативного 
значення – 0,5.  

Навіть при тенденції зростання суми залучених кредитів банку, 
підприємство підтримує статус фінансово незалежного, де 
превалюють власні джерела фінансування господарської діяльності.  

Про підвищення ділової активності підприємства свідчить 
показник оборотності загальних активів та оборотності чистих активів 
підприємства.  

Так, у 2009 році порівняно з 2007 роком оборотність загальних 
активів становила 0,4089 раза на рік проти 0,3461 у 2007 році. У 2008 
році цей показник становив 0,39217.  

Отже, враховуючи реальне зростання обороту в 2009 році – 
4257 тис. грн проти 3095 тис. грн (на 37,54 % ) у 2007 році, слід 
констатувати неефективність менеджменту і наявність резервів 
збільшення вартості підприємства саме за рахунок оптимізації витрат 
періоду, завищене зростання яких порівняно з доходом призводить до 
збитків.  
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Порядок розрахунку зведеного коефіцієнта фінансового стану 
підприємства наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Розрахунок зведеного показника фінансового стану  

ДПДГ «Еліта» 
Значення за період 

Показник 2007 
 рік 

2008 
рік 

2009 
рік 

Середнє 
значен–
ня за 3 
роки 

К
ри

те
рі

й 
по

рі
вн

ян
ня

 

Оборотність 
активів,разів 0,3461 0,3922 0,7089 0,3824 0,8517 

Коефіцієнт автономії 0,9276 0,9551 0,9613 0,948 >0,5 
Прибутковість 
загальних активів, % – 0,3343 0,2401 0,1915 1,87 

Коефіцієнт загальної 
ліквідності 12,299 10,298 14,173 12,2567 >1,5 

Зведений показник 
фінансового стану 0,85 

 
З перелічених вище показників, що відібрані до 

узагальнюючого показника фінансового стану ДПДГ «Еліта», 
відповідають запропонованим критеріям два з чотирьох показників. 
Недотримання двох показників зменшило узагальнюючий показник 
фінансового стану до рівня 0,85. 

Слід зазначити, що для оцінки, яка здійснюється з метою 
купівлі підприємства як цілісного майнового комплексу, доречно 
враховувати показник динаміки чистого доходу. 

Порядок розрахунку коефіцієнта динамічної здатності подано 
в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Порядок розрахунку показника динамічної  

здатності для ДПДГ «Еліта» 
Роки 

Показник Од. 
виміру 2006 2007 2008 2009 

Середнє 
значення 
за період 

1. Валовий прибуток 
тис. 
грн 306 58 306 330 231,33 

2. Темп росту 
валового прибутку коеф. х 0,1895 5,2759 1,0784 2,1813 
3. Загальні активи на 
кінець періоду 

тис. 
грн 8002 9884 10454 10369 10235,67 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Темп росту 
загальних активів коеф. х 1,2352 1,0577 0,9919 1,0949 
5. Чисті активи на 
кінець періоду 

тис. 
грн 7186 9405 10020 9998 9807,67 

6. Темп росту чистих 
активів коеф. х 1,3088 1,0654 0,9978 1,124 
7. Зведений показник 
динамічної здатності 
(р.2 гр.7 + р.4 гр.7 + 
р.6 гр.7) / 3 

коеф. (2,1813 + 1,0949 + 1,124) / 3 = 1,4667 

 
Методику розрахунку показника прибутковості доходу 

наведено в таблиці 4.           
Таблиця 4 

Порядок розрахунку показника прибутковості доходу для  ДПДГ 
«Еліта» 

Роки Показник Од. 
виміру 

2007 2008 2009 

Середнє 
значення 
за період 

1 2 3 4 5 6 
1.Валовий прибуток  тис. грн 58 306 330 231,33 
2.Чистий охід  тис. грн 3095 3988 4257 3780 
3.Прибутковість доходу   % 1,874 7,673 7,752 5,766 
4. Середнє значення 
прибутковості доходу 
для підприємств  
  с.–г. галузі 

% 2,14 8,65 8,025 6,272 

5.Зведений показник 
прибутковості доходу % 5,7663 / 6,272 = 0,9194 

 
Отже, коригуючий показник (Кк) вартості чистих активів для  

ДПДГ «Еліта» становитиме: Кк = 0,85 ∙ 1,4667 ∙ 0,9194= 1,1462. 
Використовуючи запропоновану методику, вартість 

підприємства дорівнюватиме: В = 9184 ∙ 1,1462 = 10526,70 тис. грн. 
Фактично врахування динамічної здатності, дохідності та фінансової 
стійкості підприємства збільшило його вартість як бізнесу на 1342,7 
тис. грн. 

Висновки. Фінансовий стан підприємства треба систематично й 
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усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та 
методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових 
результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і 
в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у 
фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання 
фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. 

Інтегральний показник оцінки вартості підприємства, що 
базується на майновому підході з подальшим коригуванням вартості 
чистих активів на комплексний показник, дає змогу врахувати 
фінансовий стан підприємства, здатність підприємства до розвитку на 
основі аналізу тенденцій зміни основних показників, що 
характеризують масштаби діяльності, та показник рентабельності 
доходу. Використання запропонованої методики відзначається 
простотою розрахунків і посилює об'єктивність оцінки вартості 
компанії. 
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Постановка проблеми. Якщо історія не є актуальною без 

сучасності, то сучасність без історії просто не зрозуміла. Без вивчення 
історичного досвіду важко робити певні висновки, адже ми знаємо, що 
минуле характеризується певною циклічністю, і схожі на теперішню 
ситуацію моменти, були і раніше в житті нашої держави. 
Проаналізувавши літературні джерела з історії фінансової науки, 
переконуємось, що теоретичні й прикладні  шляхи розв'язання 
сучасних фінансових проблем у значній мірі базуються на висновках  
минулого.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що 
незважаючи на значну кількість наукових досліджень у сфері 
державних фінансів та проблем фінансової політики України, серед 
яких найбільш відомими є праці українських вчених, В.Андрущенка, 
О.Василика, В.Опаріна, В.Федосова, Ю.Пасічника, С. Дриги, І. 
Луніної, П. Мельника, А. Соколовської, В. Суторміної, С. Юрія та 
інших, на сьогодні комплексні дослідження питань, пов'язаних з 
вивченням історичного досвіду фінансової політики в Україні, 
практично відсутні. Отже, цілком очевидною є актуальність обраної 
теми дослідження. 

Цілі статті.. Метою даної статті є дослідження фінансової 
політики України у період становлення української держави на 
початку ХХ ст. та формулювання рекомендацій щодо фінансового 
оздоровлення країни в сучасних умовах. 

Кризи – складне суспільно–економічне явище, в якому 
поєднуються матеріально–технологічна і соціально–економічна 
сторони. Вихід з кризи пов'язаний не лише з оновленням основного 
капіталу і переходом до нового технологічного укладу, а й з розвитком 
та вдосконаленням виробничих відносин.  

Як відомо, фінансова криза в 1918 р. дійшла свого апогею. 
Податки не надходили взагалі, і обігові кошти до казни не 
поверталися. Податкового і взагалі фінансового плану не було. Звіти 
про прибутки та видатки не складалися. Вводилися окремі податки, 
попередні відмінялися. Але це відбувалося хаотично і випадково. 
Центральна рада жила фактично, за рахунок друкарського верстата. 

На весну 1918 р. стан економіки України став катастрофічним. 
За такого занепаду  до влади 29 квітня 1918р. прийшов гетьман 
Скоропадський. Його уряд повів більш активну роботу  з розбудови 
української держави. Для чіткої роботи по налагодженню, зміцненню 
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фінансової бази України в структурі Міністерства фінансів (яке, до 
речі очолював  відомий економіст та фінансист Ржепецький) було 
створено Департамент  Митних зборів, Департамент простих податків 
тощо. Працівники Міністерства поділялись фахово на ряди, від чого 
безпосередньо залежала їхня заробітна плата, рівень якої на той час, 
був досить високим. Чи не найголовнішим завданням перед 
гетьманатом постали стабілізація національної валюти та 
врегулювання фінансової системи України. 

Уряд зумів зацікавити Німеччину в друкуванні українських 
грошей у Берліні. Це значно підвищило їх якість та захищеність від 
підробок. Таким чином вдалося стримати  інфляцію.  Одним із 
важливих кроків для гетьманату стало підписання 15 травня 1918р. 
договору у сфері фінансів між українською державою, Німеччиною та 
Австро–Угорщиною. Переговори щодо обмінного курсу між 
карбованцем і валютами цих країн проходили в дуже напруженій 
обстановці. Незважаючи на тиск центральних держав Європи, 
українській делегації вдалося домовитись про встановлення досить 
вигідного для України еквівалентного грошового співвідношення. 
Таким чином, українська грошова одиниця «прив'язувалась» до міцної 
європейської валюти, що певною мірою страхувало її від можливої 
інфляційної кризи. На той час українська гривня була однією з 
найстабільніших валют у Європі. Вперше в економічній історії  для 
стабілізації національної валюти було використано не золотий запас, 
якого Україна не мала, а природні ресурси – цукор і зерно. 

У сфері податкової політики уряд спершу підвищив ставки 
податків. Було введено цукрову монополію, адже Україна вважалася 
основним виробником цукру. Ввівши монополію на цукор держава 
фінансувала цукрові заводи, які не мали  своїх обігових коштів. 

Таким чином, за 7,5 місяців в умовах війни  та розрухи ситуація в 
Україні почала стабілізовуватись, встановились відносний спокій та 
порядок. За короткий час уряду вдалося значно здоровити фінансову 
систему України, зміцнити грошовий обіг. 

Отже, успішна і глибоко виважена державна фінансова політика 
дозволила створити у 1918 р. стійку національну валюту, підтримати 
стабільність вітчизняної грошової системи та забезпечити відчутні 
тенденції до економічного відродження країни. 

Саме тому без системного підходу, без комплексного 
оздоровлення фінансової ситуації, що мають бути узгоджені з 
конкретними національними особливостями, конкретними змінами 
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процесів у кожній ланці економічної системи країни, неможливе 
фінансове оздоровлення країни. Інакше, якщо засоби щодо 
оздоровлення економічної ситуації використовуються частково, то 
результат нагадуватиме лише тимчасову “косметичну” операцію [1]. 

Заходи по оздоровленню фінансової ситуації в сучасній Україні 
можуть дати позитивні результати  лише за умов початкового, 
обов’язкового і суттєвого оздоровлення фінансів базової ланки 
економіки – фінансів підприємств та організацій, ефективного 
стимулювання ділової активності та підприємництва, розвитку 
аграрного сектору та удосконаленням податкового законодавства [2]. 
Надмірне оподаткування скорочує обігові кошти і фонди розвитку 
підприємств, породжує неплатежі. Агресивна фіскальна політика 
також провокує «тінізацію» економіки, стримує інвестиції, які реагують 
на рівень податків. Проект Податкового кодексу України передбачає 
зниження рівня податкових ставок, проте слід урахувати, що в 
початковий період зменшення обсягів податкових надходжень до 
бюджету може означати збільшення його дефіциту. В процесі 
реформування податкової системи слід досягти оптимального 
співвідношення прямих і непрямих податків, оподаткування 
юридичних і фізичних осіб. Повинна бути удосконалена методика 
стягування податків, упорядковані податкові пільги. Податкову 
реформу в Україні потрібно розглядати як органічну складову 
макроекономічної політики, вона має бути спрямована на структурну 
перебудову економіки, забезпечення її стабільності і зростання, 
підвищення добробуту населення [3]. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства 
пріоритетною складовою фінансової політики є соціальна 
спрямованість, забезпечення соціальної безпеки людини і суспільства. 
Найважливіша умова безпеки людини і суспільства – забезпечення 
достатнього життєвого рівня населення. 

Належного рівня життя не забезпечує навіть праця громадян. 
Україна залишається далеко позаду європейських держав за рівнем 
оплати праці. Частка оплати праці в нашій державі у ВВП у цілому не 
перевищує 45%, тоді як у країнах Європейського союзу вона становить 
у середньому 65%. Усупереч, здавалося б, відчутному підвищенню 
заробітної плати в Україні, наше відставання від країн Центральної та 
Східної Європи не лише не зменшилося, а в більшості випадків навіть 
зросло: порівняно з Чехією – на 73 євро, Польщею – на 61, Естонією 
– на 53. Самі ж розміри відставання виглядають украй переконливо, 
особливо порівняно з Словенією (1049 євро в 2006 році), Чехією (549), 
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Угорщиною (484), Польщею (473).  Зрозуміло, за такої різниці в 
оплаті праці українська робоча сила, яка має попит на зовнішніх 
ринках праці, виїжджатиме за кордон, що теж становитиме загрозу 
стабільності, цілісності українського суспільства та робитиме 
сумнівний подальший успішний соціально–економічний розвиток 
держави [4, с.4]. 

Висновки. Здійснення процесу оздоровлення фінансової 
ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні процеси в 
економіці – падіння рівня виробництва, знецінення грошей, 
демографічна криза, занепад гуманітарної сфери, проблеми 
працевлаштування, незахищеність соціально вразливих груп 
населення, дефіцит держбюджету – та забезпечити передумови для 
подальшого економічного росту. 

Використання видатків з державного бюджету як засобу 
забезпечення стабільних процесів розвитку передбачає, перш за все, 
сприяння досягненню цілей соціально–економічного зростання, що 
дозволить сформувати необхідні передумови для забезпечення 
достатнього життєвого рівня населення; подолання диспропорцій у 
доходах населення та регіональних диспропорцій – в умовах його 
життєдіяльності; захисту соціально вразливих верств населення через 
систему соціальної допомоги; покращення демографічної ситуації 
шляхом бюджетної підтримки соціальної політики; формування та 
динамічного розвитку середнього класу як основи соціальної 
стабільності суспільства, підтримки аграрної сфери через надання 
пільг та субвенцій. 

Країни, що рішуче йшли шляхом ринкових перетворень, 
частково вже мають певні позитивні результати, які відображуються, 
передусім, у стримування інфляційних процесів, зростанні обсягів 
виробництва, підвищенні рівня життя населення. Безперечно, що й 
Україна, маючи значний економічний потенціал, не лише стабілізує 
фінансову ситуацію в країні, але й забезпечить умови “керованості” 
інфляційним факторам, що надасть їй змогу зайняти належне місце 
серед інших економічно та соціально розвинутих країн Європи. 

Перспективним з точки зору подальшого дослідження 
проблеми є з'ясування ролі місцевого самоврядування у стабілізації 
фінансової системи та формуванню взаємної довіри бізнесу і влади на 
основі справедливої, з економічної точки зору, системи 
оподаткування. 
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У статті висвітлені основні тенденції розвитку молочного скотарства в 
Україні в динаміці та на сучасному етапі 

Тhe basic tendencies of development of dairy cattle breeding in Ukraine in 
dynamics and at the present stage аre shined in articles  

Постановка проблеми. Досягнутий ступінь прибутковості 
виступає головним фактором, який нині визначає розвиток галузі 
молочного скотарства, в першу чергу, в сільгосппідприємствах. 
Прибутковість виробництва й реалізації молока останнім часом не 
відрізняється високим рівнем, а в 2009 р. галузь узагалі знаходилася на 
межі беззбитковості.  

Переконливим свідченням цього є зміни, які сталися в динаміці 
виробництва молока й поголів’я корів. Особливу увагу привертає той 
факт, що за період 1940–2009 рр. найбільше молока було вироблено в 
Україні в 1990 р. – 24508,3 тис т.  

При цьому, задля досягнення такого результату країні 
знадобилося 10 років, протягом яких виробництво молока впевнено 
зростало, і лише 2 роки, – щоб обсяги виробництва зменшились 
більш ніж на 5 млн т. Зважаючи на те, що саме із набуттям Україною 
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незалежності відбулося різке скорочення поголів’я корів, а звідси й 
обсягів виробництва молока (що нині знаходяться на рівні 1956 р.), 
вважаємо за доцільне розглянути ті зміни, що відбувалися в галузі 
молочного скотарства протягом 1990–2009 рр.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку 
молочного скотарства постійно знаходяться в полі зору науковців, що 
знаходить віддзеркалення в чисельних публікаціях, присвячених даній 
тематиці, зокрема в працях таких дослідників як: В. І. Душка, 
В. Я. Месель–Веселяк, П. Т. Саблук, Н. І. Шиян [1–3] та ін. Проте 
недостатньо дослідженою залишається динаміка й стан розвитку 
молочного скотарства з урахуванням сучасних тенденцій.  

Формулювання цілей статті. Дослідити стан та тенденції 
розвитку молочного скотарства в Україні на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу.  Останнім часом стан галузі 
скотарства викликає все більше занепокоєння, адже всупереч 
прогнозним оцінкам, у відповідності з якими передбачалося щорічне 
нарощування виробництва молока (у 2008 р. до 12 млн т, 2010 р. – 12,6 
млн т і в 2015 р. до 20 млн т [4]), і в 2009 р. продовжувалося зменшення 
обсягів виробництва молока до рівня 11,6 млн т, що складає 47,4 % 
рівня 1990 р.  

Такий спад відбувся за рахунок зниження виробництва молока в 
підприємствах, які у 2009 р. виробили лише 2,2 млн т молока, тобто 
12 % рівня 1990 р. (табл. 1). У той же час у господарствах населення за 
досліджуваний період мала місце принципово відмінна тенденція: у 
звітному році ними було вироблено 9,4 млн т молока, що на 59,6 % 
більше за 1990 р. Проте зниження обсягу виробництва молока в 
сільгосппідприємствах перевищувало його приріст у господарствах 
населення.  

Отже, обсяг виробництва молока в Україні за період з 1990 по 
2009 рр. в усіх категоріях господарств зменшився у 2,1 р., причому в 
сільгосппідприємствах обсяг надоєного молока зменшився аж у 8,3 р., 
а в господарствах населення зріс в 1,6 р. 

Унаслідок таких різновекторних тенденцій змінилася частка 
досліджуваних категорій господарств у загальному обсязі виробництва: 
якщо в 1990 р. сільгосппідприємства виробляли 76 % молока, то в 
2009 р. – 19,3 %. 
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Таблиця 1 
Виробництво молока та його структура й поголів’я корів і їх 

структура по категоріях господарств України 
У тому числі 

Рок
и 

Усі 
категорії 
госпо–
дарств 

У % 
до 

1990 
р. 

с.–г. 
під–

приєм
–ства 

у % 
до 

1990 
р. 

пито
–ма 
вага, 
% 

госпо–
дарства 
населе–

ння 

у % 
до 

1990 
р. 

пито
–ма 
вага, 
% 

Виробництво молока, тис тонн 

1990 24508,3 100,0 18634,
1 100,0 76,0 5874,2 100,0 24,0 

1995 17274,3 70,5 9443,0 50,7 54,7 7831,3 133,3 45,3 
2000 12657,9 51,6 3668,7 19,7 29,0 8989,2 153,0 71,0 
2001 13444,2 54,9 3636,5 19,5 27,0 9807,7 167,0 73,0 
2002 14142,4 57,7 3468,1 18,6 24,5 10674,3 181,7 75,5 
2003 13661,4 55,7 2680,1 14,4 19,6 10981,3 186,9 80,4 
2004 13709,5 55,9 2533,2 13,6 18,5 11176,3 190,3 81,5 
2005 13714,4 56,0 2582,5 13,9 18,8 11131,9 189,5 81,2 
2006 13286,9 54,2 2454,0 13,2 18,5 10832,9 184,4 81,5 
2007 12262,1 50,0 2178,0 11,7 17,8 10084,1 171,7 82,2 
2008 11761,3 48,0 2089,9 11,2 17,8 9671,4 164,6 82,2 
2009 11609,6 47,4 2236,0 12,0 19,3 9373,6 159,6 80,7 

Чисельність поголів’я корів станом на кінець року, тис гол 
1990 8378,2 100,0 6191,6 100,0 73,9 2186,6 100,0 26,1 
1995 7531,3 89,9 4595,1 74,2 61,0 2936,2 134,3 39,0 
2000 4958,3 59,2 1851,0 29,9 37,3 3107,3 142,1 62,7 
2001 4918,1 58,7 1675,2 27,1 34,1 3242,9 148,3 65,9 
2002 4715,6 56,3 1401,8 22,6 29,7 3313,8 151,6 70,3 
2003 4283,5 51,1 1100,0 17,8 25,8 3183,5 145,6 74,3 
2004 3926,0 46,9 949,9 15,3 24,2 2976,1 136,1 75,8 
2005 3635,1 43,4 866,2 14,0 23,8 2768,9 126,6 76,2 
2006 3346,7 39,9 764,0 12,3 22,8 2582,7 118,1 77,2 
2007 3095,9 37,0 678,6 11,0 21,9 2417,3 110,6 78,1 
2008 2856,3 34,1 624,3 10,1 21,9 2232,0 102,1 78,1 
2009 2736,5 32,7 604,6 9,8 22,1 2131,9 97,5 77,9 

Джерело: складено й розраховано за даними [5, с. 102–117; 6, с. 103–114; 
7, с. 48–51, 169–173]. 

Варто підкреслити, що в господарствах населення, які 
залишаються основним виробником молока, хоча починаючи з 2004 
р. і в них намітилася тенденція до скорочення обсягів його 
виробництва, практично не можливо виробляти молочну сировину 
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високої якості, що особливої актуальності набуває в контексті 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринку.  

У той же час, виробництво молока господарствами населення 
розглядається як основний дохід, що слугує, як правило, джерелом 
виживання сільського населення.  

Як зазначають провідні вчені П. Т. Саблук, В. Я. Месель–
Веселяк, М. М. Федоров, нині господарства населення через 
невигідність виробництва скорочують поголів’я корів, а звідси й 
обсяги виробництва, проте «списувати з рахунку» їх зарано [2]. 

З огляду на спадну динаміку обсягів виробництва молока в 
Україні можна дійти висновку, що ситуація в галузі є критичною.  

Єдиним доволі позитивним моментом можна вважати те, що в 
2009 р., який став переломним для молочної галузі, відбулося 
збільшення обсягів виробництва молока в с.–г. підприємствах 
порівняно з попереднім роком на 146,1 тис т або на 7 %.  

Головним чинником для такого збільшення є всі підстави 
вважати ціну, в першу чергу, високоякісного молока, адже там, де 
молоко виробляється за сучасними технологіями, реалізаційні ціни, як 
правило, на 35–40 % вищі. 

За даними Держкомстату в січні–липні 2010 р. середня ціна 
реалізації молока аграрними підприємствами складала 271,47 грн/ц, 
що на 50,9 % більше за аналогічний період 2009 р. [8]. З огляду на це є 
підстави сподіватися, що обсяги виробництва молока в 
сільгосппідприємствах будуть зростати. 

Варто зазначити, що розвиток молочного скотарства 
характеризується двома протилежними тенденціями: скороченням 
поголів’я корів і зростанням їх продуктивності.  

Таке явище, на думку В. І. Душки, зумовлене умовним 
розшаруванням виробників молока на дві групи: перша – це ті 
підприємства, які не змогли адаптуватися до умов ринку, результатом 
чого є скорочення поголів’я корів, а друга група – це підприємства, які 
збільшують виробництво молока і не тільки за рахунок збереження 
або нарощування поголів’я корів, а й завдяки інтенсифікації галузі, в 
результаті чого в останні роки припинилося зменшення обсягів 
виробництва молока у сільгосппідприємствах [1, с. 9]. 

Однією з негативних особливостей молочного скотарства на 
сучасному етапі є низька концентрація виробництва. У зв’язку з цим 
особливе занепокоєння викликає той факт, що протягом 2005–2009 
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рр. в Україні близько 50 % молочнотоварних підприємств за рік 
виробляють не більше 100 т молока, при цьому вони виробляють 
менше 5 % валового виробництва молока, до того ж, з кожним роком 
їх частка закономірно зменшується. Разом з тим більше 2500 т молока 
у 2009 р. виробляли лише 4,3 % підприємств при цьому забезпечували 
34,5 % валового надою молока. За досліджуваний період кількість і 
питома вага таких підприємств з року в рік закономірно зростає: якщо 
у 2005 р. більше 2500 т молока виробляли 126 підприємств, то у 2009 
р. – 184, тобто на 46 % більше. Загальна кількість підприємств–
виробників молока за 2005–2009 рр. зменшилася на 45,4 %, а обсяг 
виробництва молока в розрахунку на одне підприємство зріс із 328,5 т 
до 520,6 т, тобто на 58,5 %. Отже, є підстави говорити про тенденцію 
до посилення концентрації виробництва молока в 
сільськогосподарських підприємствах.  

Головним фактором скорочення виробництва молока виступає 
стрімке зменшення чисельності корів. Так, поголів’я корів у 2009 р. 
порівняно з 1990 р. скоротилося в усіх категоріях господарств на 5,64 
млн гол (у 3,1 р.) і станом на 1.01.2010 р. становило лише 2,74 млн гол. 
Ще більшим скорочення було в сільськогосподарських підприємствах, 
а саме: чисельність корів зменшилась на 5,59 млн гол (у 10,2 р.) і 
становила 0,6 млн гол. У господарствах населення, починаючи з 2003 
р., також почався процес скорочення поголів’я. Господарства 
населення як компенсуючий фактор поступово починають втрачати 
своє значення. Так, станом на 1.01.2010 р. у господарствах населення 
налічувалося 2,13 млн гол корів, що вже навіть порівняно з 1990 р. 
менше на 54,7 тис гол або 2,5 %. Не вдалося зупинити спад поголів’я і 
в першій половині 2010 р., так, станом на 1.08.2010 р. поголів’я корів у 
всіх категоріях господарств становило 2764,2 тис гол, що на 114,7 тис 
гол або 4 % менше порівняно з аналогічним періодом минулого року 
[8].  

Не зважаючи на те, що має місце тенденція до збільшення 
середніх цін реалізації молока сільгосппідприємствами, поголів’я корів 
у них скорочується. Між тим, як зазначають Ю. Ф. Мельник і 
П. Т. Саблук, навіть за умов рентабельного виробництва молока (з 
урахуванням державних дотацій) сільськогосподарські підприємства 
зменшують поголів’я корів [9]. Очевидно, що природу формування 
такої ситуації можна пояснити тим, що досягнутий рівень 
рентабельності не мотивує сільгоспвиробників до розвитку молочного 
бізнесу. До того ж, специфіка галузі молочного скотарства 
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(уповільнений рух капіталу, низька господарська маневреність та ін.) 
зумовлює її підвищену ризикованість, яка, згідно з ринковими 
законами, має компенсуватися вищою ставкою прибутковості 
порівняно з іншими видами бізнесу. 

У контексті викладеного слід зазначити, що можливості для 
забезпечення хоча б простого відтворення основного молочного стада 
досить обмежені, оскільки погіршився рівень забезпечення ремонтним 
молодняком (телиці від 2 років): якщо в 1990 р. на 100 корів припадало 
18 телиць, то у 2009 р. – лише 7, а імпорт чистопородного молодняку 
під силу тільки економічно міцним підприємствам. Між тим, за 
розрахунками О. Ярославського, скорочення поголів’я корів у 2009 р. 
на 119 тис гол означає вимивання з галузі молочного скотарства 840 
млн грн основних виробничих фондів [10]. 

Характерною особливістю розвитку молочного скотарства на 
сучасному етапі є надзвичайно низький рівень концентрації поголів’я 
корів. Можна визнати, що молочна галузь, з огляду на її місце у 
великотоварному виробництві, зведена майже до критичного стану. 
Так, із понад 15 тис діючих у 2009 р. сільськогосподарських 
підприємств (за винятком фермерських господарств) лише 4,1 тис 
(27,2 %) утримували корів. У 2009 р. 2,3 тис господарюючих суб’єктів 
(включаючи фермерські господарства), тобто 56,6 % мали менше 100 
корів, із них понад 1,7 тис (43,3 %) – менше 50 голів; 1,5 тис 
підприємств (37,1 %) – утримували від 100 до 500 корів; 258 
підприємств (6,3 %) – це великотоварні підприємства, які мали 500 і 
більше корів, з них лише 38 підприємств тримали 1000 і більше корів. 
Наведені дані свідчать про те, що в 2/3 підприємств молочне 
скотарство як галузь згортається. Протягом 2005–2009 рр. кількість 
підприємств, що утримують корів, скоротилася на 41,5 %, причому 
кількість підприємств, де тримають до 100 корів, зменшилась на 
45,2 %, а кількість найбільших (1000 корів і більше) підприємств, 
навпаки – зросла на 18,8 %. Чисельність корів у розрахунку на одне 
підприємство зросла зі 124 до 148 гол, тобто на 18,8 %. Таким чином, 
рівень концентрації поголів’я корів у сільгосппідприємствах протягом 
2005–2009 рр. має тенденцію до незначного зростання, хоча 
залишається ще на низькому рівні. 

Продуктивність корів збільшується невеликими темпами. 
Середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на 
початок року в сільськогосподарських підприємствах у 2009 р., 
становив 3893 кг і порівняно з 1990 р. він зріс на 32,4 %, в 
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господарствах населення – 4090 кг (зростання більше 55,1 %). Між 
іншим, близько 30 % підприємств в Україні тримають корів із 
продуктивністю до 2000 кг на рік, з них близько третини господарств, 
продуктивність корів у яких становить менше 1000 кг. Утримання в 
дійному стаді корів із продуктивністю 1000–1600 кг, є рівнозначним 
тій же яловості [3, с. 22], що не створює нормальних умов для розвитку 
високоприбуткового скотарства. У той же час позитивним слід 
вважати, що з кожним роком збільшується частка підприємств з 
продуктивністю корів більше 5000 кг: якщо у 2005 р. таких 
підприємств було 321 (4,4 %), то у 2009 р. – 511 (12,9 %), тобто на 
59,2 % більше.  

Висновки. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, 
що галузь молочного скотарства нині знаходиться у скрутному 
становищі, а тому існує необхідність у визначенні стратегічних 
напрямів і розробці цільової програми її відродження. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «КАПІТАЛ», 
«ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ» ТА «ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ» 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
ЛЕЛЮК М. В.,  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

В статті обґрунтовується необхідність конкретизації економічного змісту 
таких категорій як «фінансові ресурси», «капітал», «джерела фінансування». 
Наголошується на практичних аспектах даної проблеми, зокрема на необхідності 
розмежування понять «структура капіталу» та «структура джерел фінансування» для 
релевантної оцінки рівня фінансових ризиків в процесі фінансового управління 
підприємством. 

The article is devoted to the necessity of concreting the economic definitions of financial 
resources, capital, sources of financing. The practical aspects of this problem are pointed, namely 
the necessity to divide the concepts «capital structure» and «financing sources' structure» for the 
relevant estimation of the financial risks level in the finance administration process. 

 
Постановка проблеми. B економічній літературі існують різні 

підходи до визначення фінансових ресурсів, джерел фінансування та 
їх взаємозв’язку з капіталом організації. Вивчення цих підходів, на 
нашу думку, є дуже важливим, оскільки в умовах ринкової економіки 
успішність діяльності організації залежить не тільки від правильно 
обраної політики управління власне виробництвом і матеріальними 
потоками, але й значною мірою – від того, наскільки ефективною та 
обґрунтованою є стратегія управління її фінансовими ресурсами і 
капіталом. Проблеми формування і використання фінансових ресурсів 
традиційно знаходились і продовжують знаходитись в центрі теорії і 
практики фінансового менеджменту. Однак в роботах, присвячених 
даним питанням, часто не прослідковуються відмінності між 



 

 240 

категоріями «фінансові ресурси», «капітал», «джерела фінансування», не 
приділяється достатня увага трансформації фінансових ресурсів в 
капітал. Крім того, відсутність у науковій літературі єдності щодо 
розуміння поняття капіталу виключає порозуміння між авторами, що 
гальмує нормальний розвиток теорії фінансового менеджменту. Це, в 
свою чергу, призводить до проблем у практичній стороні фінансової 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед російських 
економістів проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу названих 
категорій аналізуються в роботах Т.В. Теплової, О.Ф. Сисоєвої, О.О. 
Мигунова та інших. Проблема співвідношення категорій «фінансові 
ресурси», «капітал», «джерела фінансування», як правило, не 
розглядається в роботах вітчизняних економістів, оскільки вони в 
більшості публікацій розуміються як синоніми.  

Постановка завдання. Метою даної статті є спроба 
розмежування категорій «фінансові ресурси», «капітал», «джерела 
фінансування». Відповідно потребують уточнення категорії «структура 
капіталу» та «структура джерел фінансування». Конкретизація змісту та 
складу даних категорій дозволить вийти на якісно новий рівень їх 
використання як при теоретичному обґрунтуванні ефективних 
фінансових рішень, так і в практиці здійснення фінансового 
менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під фінансовими 
ресурсами (тобто ресурсами, вираженими в термінах фінансів) 
зазвичай розуміють такі, що представлені в активі балансу. Це 
довгострокові матеріальні, нематеріальні, фінансові активи, 
дебіторська заборгованість, виробничі запаси, грошові кошти та їх 
еквіваленти. Йдеться не про речовий склад активів, а про доцільність 
вкладання грошових засобів в той чи інший вид активів. Саме з такої 
позиції фінансовий менеджмент на підприємстві повинен 
підтримувати оптимальний склад активів, тобто ресурсного потенціалу 
підприємства, і не допускати «зв’язування» грошових коштів у 
надлишкових запасах, безнадійній дебіторській заборгованості тощо. 

Джерела фінансування представлені в пасивній частині балансу. 
Основна проблема в управлінні джерелами фінансування полягає в 
тому, що в умовах ринкової економіки безкоштовних джерел не буває, 
за кожне джерело потрібно платити. Навіть якщо з позицій 
бухгалтерського обліку якесь джерело здається безкоштовним, то з 
позицій прийняття фінансових рішень треба враховувати його 
альтернативну вартість («втрачену можливість» використання). 
Оскільки кожне джерело має свою вартість, то виникає проблема 
оптимізації джерел фінансування в довгостроковому та 
короткостроковому періодах [2, с.186]. 
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Розглянута система співвідношення фінансових ресурсів та 
джерел фінансування дозволяє чітко визначити спільне та розбіжне 
між цими економічними категоріями. Справа в тому, що в сучасній 
вітчизняній економічній та фінансовій науці поняття «фінансові 
ресурси», «джерела фінансування», «капітал компанії», а також 
«структура капіталу» та «структура джерел фінансування»  зазвичай 
розглядаються як тотожні [3, с.340; 5, с.86; 6, с.28]. Про це яскраво 
свідчить і той факт, що у вітчизняних підручниках з фінансового 
менеджменту (і в навчальних програмах з цієї дисципліни, відповідно) 
немає розділу «Управління джерелами фінансування», але обов’язково 
є розділ «Управління вартістю та структурою капіталу». 

Як на наш погляд, така невизначеність в термінах породжує 
створення умов, за яких гальмується розвиток вітчизняного 
фінансового менеджменту як на рівні окремого підприємства, так і на 
макроекономічному рівні; відбувається відрив теоретичних моделей 
фінансового управління від їх практичного застосування тощо. 

Що стосується поняття «капітал», то в більшості робіт він 
розглядається як особлива форма фінансових ресурсів. Між тим, як 
справедливо зазначає Баліцька В. В., «теоретичні підходи до 
тлумачення фінансових ресурсів обмежуються джерелами їхнього 
формування і практично не висвітлюють такі ключові аспекти як 
розміщення капіталу в активах; функції та пропорції капіталу; 
доходність; заощадження; нагромадження, то подання капіталу 
підприємств через призму фінансових ресурсів є обмеженим» [1, с. 38]. 
Інакше кажучи, під капіталом можна розуміти тільки ті фінансові 
ресурси, які задіяні підприємством і приносять прибуток. 

Ми згодні з точкою зору Т. В. Теплової, що під структурою 
джерел фінансування необхідно розуміти співвідношення між 
різноманітними короткостроковими та довгостроковими джерелами 
[7, с.152]. Так, наприклад, структура джерел фінансування корпорації 
може показувати долю в загальній сумі пасивів (зобов’язань): власного 
капіталу, довгострокових зобов’язань, таких короткострокових 
зобов’язань як банківські позики, кредитні лінії, кредиторська 
заборгованість тощо. 

Під структурою капіталу потрібно розуміти співвідношення 
тільки між довгостроковими джерелами фінансування, тобто 
співвідношення між власним та запозиченим капіталом. При  цьому 
принципова відмінність між власним та запозиченим капіталом 
полягає у тому, що вони мають різну доходність; і це пов’язане із 
різним рівнем ризику для власників цього                    капіталу [4, с.19].  

Ототожнення понять «структура капіталу» та «структура джерел 
фінансування» в теорії та практиці вітчизняного фінансового 
менеджменту призводить до того, що, наприклад, при розрахунку 
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ефекту фінансового ліверіджу та оптимальної структури капіталу 
кредиторська заборгованість враховується як запозичений капітал; в 
результаті отримуємо е релевантні значення оцінки фінансового 
ризику, який генерує підприємство в процесі господарської діяльності, 
та абсолютно неадекватні показники для структури капіталу. Подібна 
практика призводить до зростання недовіри з боку керівництва 
підприємств до моделей, які використовуються у фінансовому 
менеджменті, та до наукових засад фінансового управління в цілому. В 
результаті керівництво має хибне переконання, що фінансист на 
підприємстві не потрібен, його функції з успіхом виконає бухгалтер, а 
прийняття успішних фінансових рішень цілком можливе виключно на 
інтуїтивній основі. Не маючи підтримки з боку практиків, фінансовий 
менеджмент як наука не отримує стимулів для власного розвитку. 
Врешті–решт, маємо сучасну ситуацію в галузі вітчизняного 
фінансового менеджменту: відсутність самостійних розробок, які б 
враховували особливості розвитку вітчизняних підприємств; 
використання виключно зарубіжних моделей, часто навіть без 
необхідної адаптації; неможливість отримати релевантні результати по 
використовуваних моделях внаслідок відсутності необхідної 
інформаційної бази тощо. 

Таким чином, невизначеність з такими базовими поняттями 
фінансового управління, як «джерела фінансування» та «структура 
джерел фінансування» досить дорого обходиться як фінансовій науці, 
так і системі господарювання в цілому. 

Говорячи про джерела фінансування, розуміють сукупність осіб, 
які спонтанно чи свідомо надали свої засоби у тимчасове 
користування  підприємству, або виділили йому їх для здійснення 
передбаченої статутом діяльності. Такими особами є власники, 
кредитори, державні органи, банки тощо. Всі вони у знеособленому 
вигляді представлені в пасиві балансу. Різні джерела по–різному беруть 
участь у фінансуванні діяльності фірми: іноді ця участь свідома, іноді 
має вимушений характер, оскільки визначається певними обставинами 
(наприклад, прийнятою системою розрахунків). Розуміння суті джерел 
фінансування та способів їхньої мобілізації є вкрай важливим для 
підприємства в силу наступних обставин. По–перше, особи, що стоять 
за тими чи іншими джерелами, мають різні права на задоволення своїх 
претензій до фірми (наприклад, у разі її банкрутства). По–друге, в 
переважній більшості випадків джерела фінансування не є 
безкоштовними. По–третє, комбінуючи різні джерела, можна 
здійснювати управління вартістю фірми. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Таким чином, конкретизація 
економічного змісту категорій «капітал», «джерела фінансування» та 
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«фінансові ресурси» дозволить створити необхідну теоретико–
методологічну базу для розвитку теорії та практики вітчизняного 
фінансового менеджменту. При цьому особлива увага, як на наш 
погляд, повинна приділятися міждисциплінарному узгодженню 
понятійно–категоріального апарату. Йдеться, зокрема, про уточнення 
змісту та структури категорій, якими оперують бухгалтерський облік та 
фінансовий менеджмент, оскільки саме дані бухгалтерського обліку 
виступають інформаційним забезпеченням процесу прийняття 
фінансових рішень. 

Ми вважаємо, що на сьогодні проблема співвідношення 
категорій «капітал», «фінансові ресурси» та «джерела фінансування» 
знаходить свій прояв на поверхні фінансово–економічних явищ у 
вигляді взаємовпливу понять «структура капіталу» та «структура джерел 
фінансування». Економічний зміст структури джерел фінансування 
необхідно розглядати як співвідношення між короткостроковими та 
довгостроковими джерелами, на відміну від поняття «структура 
капіталу», яке стосується співвідношення власних та запозичених 
довгострокових джерел фінансування. Відповідно неправомірним є 
використання кредиторської заборгованості як запозиченого капіталу 
при розрахунку ефекту фінансового ліверіджу та розрахунку 
оптимальної структури капіталу, як це рекомендується в більшості 
вітчизняних підручників з фінансового менеджменту.  

Отже, конкретизація економічного змісту та механізмів 
взаємного впливу категорій «капітал», «джерела фінансування», 
«фінансові ресурси» необхідна не тільки для розвитку вітчизняної 
фінансової теорії, але й для розв’язання проблем практики 
фінансового управління. 
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«ГІПОТЕЗА ФІНАНСОВОЇ КРИХКОСТІ» ЯК 
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ 

АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

ЛЕЛЮК Ю.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
В статті розглядається посткейнсіанська парадигма циклу і «гіпотеза 

фінансової крихкості» Х. Мінскі, які враховують взаємозв’язок фінансового і реального 
секторів економіки через систему фінансування інвестицій. Обґрунтовується необхідність 
їх використання для формування теоретико–методологічних засад ефективної 
вітчизняної антициклічної політики. 

The article is devoted to the post–Keynesian cycle paradigm and Hypothesis of financial 
fragility by H. Minsky, as they consider interrelation between the financial and real economic 
sectors by the system of investments’ financing. There is proved the necessity of these hypothesis’ 
using for the forming of theoretical and methodological basements of the effective anticyclic policy. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді.  Світова криза, 

що розпочалася в 2008 році,  скільки б фахівці не підкреслювали її 
унікальність, має закономірний характер – хоча  б тому, що знаменує 
перехід від висхідної  до спадної фази чергової «довгої хвилі». Але 
констатації самого факту закономірного характеру сучасної кризи 
замало – необхідно пояснити внутрішній механізм  її утворення та 
розвитку, оскільки  таке пояснення виступає методологічною базою 
ефективної антициклічної політики держави. 

В сучасному мейнстрімі економічної думки знайти релевантне 
тлумачення механізму виникнення кризи та циклічного розвитку в 
цілому досить важко [4, с.56], оскільки цикли, зазвичай, пояснюються 
як відхилення від певного тренду економічного зростання і 
розглядаються в контексті теорій економічного росту. Між тим, як на 
нашу думку, циклічний розвиток має  самостійне значення, а не є 
звичайним коливанням навколо визначеного тренду; отже, сам тренд 
може бути визначений в історичному аспекті як результат минулого 
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розвитку, і є невизначеним в чітких межах по відношенню до 
майбутнього. Особливості реалізації кожної фази циклу в конкретний 
період історичного часу зумовлюють специфіку формування тренду 
розвитку. Таким чином, заходи державного антициклічного 
регулювання  та їхній вплив на процеси протікання тієї чи іншої фази 
циклу самі стають факторами, що зумовлюють формування 
загального тренду. Тому обґрунтована антициклічна політика держави 
має величезне значення не тільки для забезпечення макроекономічної 
рівноваги в теперішньому періоді, а й для формування адекватного 
тренду економічного розвитку в майбутньому, враховуючи фактор 
невизначеності та багатоваріантності реалізації економічних 
закономірностей. 

Циклічність як прояв економічної динаміки знаходиться в 
центрі уваги лише посткейнсіанської парадигми. Тому саме до 
посткейнсіанства сьогодні все частіше звертається економічна наука з 
метою прояснити механізм виникнення сучасної кризи і визначити 
релевантні напрямки формування антициклічної політики []. При 
цьому посткейнсіанська теорія ділових циклів майже не розглядається 
у вітчизняній економічній теорії, не говорячи вже про її використання 
як методологічної основи для формування ефективної антициклічної 
політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделі циклу в 
посткейнсіанській парадигмі розроблені Х.Ф.Мінскі, І.Бондом, 
Дж.М.Еластом, Д.Деллі Гатті, М.Галлегаті, Л.Гардіні. Дослідження 
особливостей економічної кризи в російській економіці в контексті 
посткейнсіанських моделей циклу проводиться в працях Несвітайлової 
А., Скоробогатова А., Столбова М.,  Розмаїнського І. Але проблеми, 
пов’язані із формуванням вітчизняної ефективної антициклічної 
політики на методологічній основі посткейнсіанської парадигми циклу 
(в першу чергу – в межах «гіпотези фінансової крихкості»), на жаль, 
залишаються поза увагою українських економістів. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування 
необхідності використання посткейнсіанської парадигми циклу в 
цілому та «гіпотези фінансової крихкості» Мінскі зокрема як 
методологічної основи формування релевантної державної 
вітчизняної антициклічної політики.              

Виклад основного матеріалу дослідження. Господарська 
практика країн світу яскраво демонструє, що цикли, які мають місце в 
реальній економіці, тісно пов’язані із фінансовою сферою. При цьому 
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особливого значення набуває саме та сукупність взаємовідносин, яка 
пов’язана із фінансуванням інвестицій у основний капітал. 
Незважаючи на це, майже всі моделі економічного циклу, які 
створювалися в межах мейнстріму економічної думки (модель 
мультиплікатора–акселератора, модель   реального ділового циклу 
тощо) залишали поза увагою проблеми фінансування інвестицій, 
тобто проблеми взаємодії виробничих одиниць із банківською 
сферою, фондовим ринком тощо. Цей недолік було усунено в працях 
американського економіста Хаймена Філіпа Мінскі, який розробив 
модель циклу, що отримала назву «гіпотеза фінансової крихкості» [5]. 
«Гіпотезу фінансової крихкості» Мінскі часто називають «гіпотезою 
фінансової нестабільності». «Фінансова крихкість» означає, що 
економіка поступово втрачає здатність до поглинання шоків – отже, 
шоки із зростаючою вірогідністю можуть викликати фінансову кризу і 
спонукати розвиток боргової інфляції. Системна крихкість фінансової 
системи країни значною мірою визначається існуючою системою 
фінансових інститутів та механізмів. З іншого боку, вона залежить від 
тієї форми інвестиційного фінансування, яка переважає в практиці 
господарювання в даних конкретних історичних умовах розвитку 
національної економіки. Мінскі виділив три принципово різні форми 
інвестиційного фінансування, які і зумовлюють, на думку пост 
кейнсіанців, дію  механізму циклічного розвитку. За критерій 
виділення цих трьох форм взято співвідношення між грошовими 
надходженнями від нормальних операцій та платіжними 
зобов’язаннями, зумовленими існуванням боргу.    

Першою формою інвестиційного фінансування за Мінскі є 
забезпечене (хеджеве) фінансування. Така форма притаманна 
консервативному підходу в оцінюванні ризиків і передбачає 
перевищення очікуваного валового доходу над вихідними грошовими 
потоками по погашенню заборгованості у будь–який період часу в 
майбутньому. Друга форма фінансування базується на спекулятивному 
фінансуванні, коли протягом певного періоду часу боргові 
зобов’язання вищі за очікувану величину валового доходу. В цьому 
випадку здійснюється рефінансування: нові запозичення 
спрямовуються на погашення вже існуючих зобов’язань. Третя форма 
інвестиційного фінансування є так зване Понці–фінансування, коли 
нові запозичення необхідні для виплати процентів по минулому боргу. 
Майже для всіх короткострокових періодів грошові зобов’язання по 
виплаті процентів не покриваються очікуваними доходами і виникає 



 

 247 

ситуація, коли борг зростає, навіть якщо не здійснюється придбання 
нових активів, здатних приносити дохід. 

Загальний стан економіки залежить від того, яка форма 
фінансування переважає. Перехід від першої форми до інших означає 
зростання рівня фінансової крихкості; перехід у зворотному напрямку 
(від третьої – до другої або першої форми інвестиційного 
фінансування) – навпаки, означає зростання фінансової стійкості 
економічної системи. Перехід від стійкої фінансової структури до 
крихкої значною мірою зумовлюють галузеві зрушення в економіці, 
загальної фінансово–економічної ситуації в макроекономічному 
аспекті, очікуваннями підприємців, домогосподарств та інвесторів [2]. 
У періоди пожвавлення та піднесення питома вага короткострокового 
запозиченого капіталу в структурі джерел фінансування фірм зазвичай 
зростає, а частка готівкових грошей – зменшується. Панування 
оптимістичних очікувань у суб’єктів господарювання  призводить до 
необ’єктивного зниження ними допустимого рівня ризику, що в свою 
чергу провокує збільшення спекулятивного та Понці–фінансування. 
Створення «фінансової бульбашки» є умовою подальшої фінансової 
кризи. Адже фірмам, врешті–решт, стає необхідно набагато більше 
готівки, ніж можна отримати із звичайних джерел, і вони вимушені 
звертатися до інших шляхів: наприклад, ліквідовувати ринкові позиції. 
Але «тією мірою, якою бізнес залучає ресурси за рахунок фінансових 
активів, кожна ліквідована на фінансовому ринку позиція відсікає 
підприємства реального сектору від інвестиційних каналів. Така 
фінансова нестабільність може привести до серйозного занепаду 
виробництва та зайнятості» [1,с. 103]. 

В той же час крихкість фінансової системи не залежить 
виключно від співвідношення боргових зобов’язань та грошових 
надходжень. За Мінскі, необхідно враховувати фінансові інновації: 
нові фінансові інструменти та інститути порушують економічну 
рівновагу, що склалася, і впливають на особливості реалізації кожної 
фази циклу. Той факт,що борг знаходиться в руках у фінансових 
посередників, породжує ситуацію, коли негативні зміни в одній галузі 
через фінансовий сектор передаються в інші. Фінансові посередники 
та нові фінансові деривативи слугують тією «передавальною 
системою», яка трансформує загрозливі зміни, що виникають у більш 
крихких секторах економіки, до менш крихких секторів. Фази 
пожвавлення та піднесення характеризуються нагромадження боргів, а 
фази кризи та депресії – нездатністю боржників розрахуватися по 
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взятих зобов’язаннях [3,с.83]. 
Таким чином, зародкові елементи кризи починають з’являтися 

ще у фазах процвітання, а спекулятивні «фінансові бульбашки» 
виконують роль каталізаторів неминучих фінансових криз. 

В зв’язку з таким підходом до пояснення механізму та форм 
прояву економічного циклу виникає чітко окреслений перелік вимог 
до державної антициклічної політики.  Перш за все, така політика 
повинна забезпечити жорстку фінансову структуру, потужні фінансові 
інститути та спрямувати еволюцію фінансової системи, адже 
неконтрольовані фінансові рішення стимулюють різке підвищення 
цін на активи. Досягти цього можна за допомогою потужного 
Центрального банку, який виступав би у ролі кредитора останньої 
інстанції і міг запобігти фінансовій кризі шляхом надання необхідних 
кредитів для підвищення рівня ліквідності суб’єктів господарювання. 
Оскільки фінансові інновації та виникнення нових каналів 
кредитування мають дестабілізуючий вплив на економічний розвиток, 
остільки державна антициклічна політика повинна координувати 
процес поширення таких каналів та нових фінансових інструментів.  

Замість традиційних заходів грошово–кредитної політики, які є 
неефективними для антициклічного регулювання внаслідок 
ендогенної природи сучасних грошей, необхідним є формування 
бюджету із великою часткою витрат та оподаткування в ВВП. За 
допомогою експансіоністської фіскальної політики у кризові періоди 
держава має можливість підтримувати сукупний попит, і. відповідно, 
прибуток підприємців на такому рівні, який дозволяє фірмам 
виконувати свої зобов’язання перед кредиторами. 

Проведення такої антициклічної політики, на думку Мінскі, 
дозволить суттєво зменшити амплітуду руйнівних циклічних 
коливань. В той же час зрозуміло, що подібна політика держави 
стимулюватиме зростання фінансової крихкості економіки, оскільки 
суб’єкти економічної діяльності матимуть стимул для переходу до 
спекулятивного та Понці–фінансування внаслідок подальшого 
зниження оцінюваного рівня ризику. Взаємовідносини між суб’єктами 
господарювання та державою стануть подібними відносинам між 
страховиком і страхувальником, коли той факт, що страхових 
гарантовано відшкодує збитки, провокує страхувальника до 
необґрунтованого підвищення ризику настання страхової події. 
Аналогічно дії держави для підвищення ліквідності фінансових 
установ з метою запобігання кризи можуть спровокувати таку 
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поведінку як фірм, так і фінансових посередників, яка спрямована на 
зростання незабезпеченого (спекулятивного) фінансування. 

Таким чином, існує загроза за допомогою державної 
антициклічної політики не тільки не досягти пом’якшення впливу 
циклічних коливань, а й навпаки – «загнати проблему всередину» і 
спровокувати спіралеподібне зростання спекулятивного фінансування, 
що, в свою чергу, призведе до постійного нарощування фінансової 
крихкості економіки з усіма негативними наслідками цього процесу. 
Щоб не допустити такого сценарію розвитку економічної ситуації, 
необхідно мати розроблену стратегію та альтернативні варіанти 
тактики антициклічного регулювання, які б враховували можливості 
використання різноманітних важелів та інструментів оперативного 
втручання держави в процеси формування та розвитку різних фаз 
циклу. 

 
Висновки. Тісний зв'язок реального та фінансового секторів 

економіки вимагає формування державної антициклічної політики на 
основі таких теорій циклу, які базуються на проблематиці 
фінансування інвестицій. Подібним вимогам відповідає 
посткейсіанська концепція циклу, центральне місце в якій займає 
«гіпотеза фінансової крихкості» Х.Мінскі. Розробка стратегії 
вітчизняної антициклічної політики повинна, як на наш погляд, 
спиратися саме на методологічні засади цієї концепції. При цьому 
підхід вітчизняних економістів до проблеми формування теоретико–
методологічних основ антициклічного регулювання повинен 
враховувати як можливі переваги, так і «провали» політики, що 
базується на «гіпотезі фінансової крихкості». В будь–якому випадку 
формування обґрунтованої в теоретичному та методологічному плані 
стратегії антициклічного регулювання є запорукою підвищення 
ефективності впливу держави на процеси економічного розвитку. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «КАДРИ» У СФЕРІ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 

ЛЄЩИНА О.Г., СТ. ВИКЛАДАЧ,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
 

Розглянуто сутнісну характеристику категорії «кадри» на основі узагальнення та 
систематизації результатів монографічного дослідження. 

The main point of category “cadres” on the basis of withdrawal and systematize of the 
monograph study results. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Стан 

вітчизняного аграрного сектора економіки обумовлюється кількісними 
і якісними аспектами його кадрового забезпечення. Погіршення 
демографічної і соціальної ситуації в країні не сприяють 
налагодженню кваліфікованого менеджменту у значній частині 
сільських регіонів. Ефективна діяльність підприємства та рівень їх 
конкурентоспроможності залежать не тільки від достатнього 
виробничого потенціалу, але і від кваліфікації персоналу й 
ефективності його внутрішньої організації. Враховуючи ситуацію, що 
склалася в системі кадрового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств, набувають актуальності дослідження, пов’язані з 
пошуком шляхів поліпшення управління кадрами в сільському 
господарстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях В.Г. 
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Андрійчука, Т.Ю. Базарова, О.В. Крушельницької, Г.В. Щокіна та 
інших вітчизняних й зарубіжних вчених висвітлені суть та напрями 
організації управління персоналом підприємств, але значна кількість 
питань кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств 
залишається малодослідженою.  

Цілі статті. Мета статті полягає у розкритті сутності категорії 
«кадри» та визначенні їх місця в системі управління персоналом 
сільськогосподарського підприємства. 

Виклад основного матеріалу. У найзагальнішому визначенні 
управління представляє собою процес або форму діяльності, яка 
передбачає керівництво певною групою людей з метою отримання 
бажаних результатів.  

Більш конкретно під управлінням розуміють цілеспрямований 
вплив суб’єктів (економічних, соціальних, політичних та інших 
відносин) на окремих людей, трудові колективи та більш широкі 
спільноти, а також на економічні об’єкти з метою досягнення цими 
суб'єктами цілей і надання стабільності та динамічності розвитку 
керованим об'єктом 5. 

Управління сільськогосподарським підприємством – це 
постійний і системний вплив на діяльність його структур для 
забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцевого позитивного 
результату, який здійснюється на підставі планування, організування 
робіт, координування, мотивації праці, контролю за виконанням 
рішень і регулювання процесу виробництва.  

Процес управління сільськогосподарським виробництвом 
можна уявити як сукупність послідовних дій управлінського персоналу 
з визначення цілей для об’єктів управління та їх фактичного стану на 
основі реєстрації й оброблення відповідної інформації, формування і 
затвердження економічно обґрунтованих виробничих програм і 
оперативних завдань 12. 

Стрижнем будь–якого підприємства є люди, що працюють в 
ньому і якими необхідно управляти. Людський фактор обумовлює 
різносторонність і багатогранність взаємодії працівників з 
підприємством, що накладає відбиток на формування системи 
управління персоналом. 

Об’єктом управління персоналом сільськогосподарських 
підприємств є трудова поведінка людей у процесі спільної праці. 
Суб’єктами є: керівники всіх рівнів, служби персоналу (відділи кадрів); 
органи трудових колективів, громадські організації, що діють на 
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підприємстві. 
Проблема управління персоналом с.–г. підприємств нерозривно 

пов’язана із загальними проблемами сільського розвитку 
(демографічними, економічними, соціальними тощо), тому вона має 
комплексний характер і вимагає комплексного підходу до розв’язання. 

Автор поділяє думку науковців [8] про те, що управління 
персоналом – це системна, планомірно організована дія за допомогою 
взаємозв’язаних організаційно–економічних і соціальних заходів на 
процес формування, розподіл робочої сили на рівні підприємства, на 
створення умов для використання трудових якостей робочої сили в 
цілях забезпечення ефективного функціонування підприємства і 
усестороннього розвитку зайнятих на ньому працівників. 

Головним елементом системи управління персоналом 
сільськогосподарського підприємства виступають персонал і кадри, які 
водночас можуть бути як об’єктом, так і суб’єктом управління, що є 
головною специфічною особливістю управління людським 
ресурсами. В практичній діяльності терміни «персонал» і «кадри» 
використовуються як синоніми, однак можна помітити, що в 
методології цієї галузі знань термін «персонал» має ширше 
тлумачення, ніж термін «кадри» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз сутнісних характеристик термінів 

«кадри» та «персонал» 
Кадри Персонал 

Є постійним штатним складом 
кваліфікованих працівників 
підприємств, установ, організацій і 
підрозділяються на дві великі групи: 
кадри управління (службовці) і робочі 
кадри [10, с. 101]. 

Особовий склад установи, організації, 
підприємства, фірми, компанії або 
частина цього складу  
[3, с. 717]. 

Основний (штатний) склад 
працівників підприємств, установ та 
організацій у різних галузях народного 
господарства [6, с. 298]. 

Сукупність всіх людських ресурсів, 
якими володіє організація [11]. 
Сукупність працівників (зазвичай їх 
груп у вигляді підрозділів 
підприємства), об’єднаних цілями 
господарської діяльності, бизнес–
процесами, методами і засобами 
застосування [9]. 

Джерело: складено за: [3; 6; 9; 10; 11] 
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Вивчення та аналіз джерел із проблематики дає змогу 
узагальнити сукупність термінологічних бачень Так, група авторів – 
Г.В. Щокін, С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко,             С.І. 
Юрій ототожнюють кадри із частиною працюючих – 
кваліфікованими працівниками, які пройшли попередню професійну 
підготовку та мають спеціальну освіту, трудові навички і/або досвід 
роботи в обраній сфері діяльності [3; 6; 10].  

Т. Базаров, Б. Еремин, С. Тарасов трактують термін «персонал» 
як більш узагальнююче, універсальне поняття.  

Варто зауважити, що в літературі іноді зустрічається неточна 
дефініція розглянутих понять, коли одне приймається за інше. 

Так, В.Г. Андрійчук зауважує, що кожне сільськогосподарське 
підприємство функціонує за певної чисельності персоналу – 
сукупності працівників, які мають необхідний фізичний розвиток, 
знання, практичні навички для управління виробництвом, якісного і 
своєчасного виконання передбачених робіт у сфері 
сільськогосподарського виробництва 1. Результати діяльності 
підприємства значно залежать від кваліфікації кадрів, яку можна 
визначити як ступінь підготовленості кожного працівника до 
виконання ним професійних обов’язків (функцій). Рівень кваліфікації 
дозволяє виокремити основні категорії кадрів за їх участю в процесі 
сільськогосподарського виробництва: управлінські, інші та виробничі. 

До кадрів управління сільськогосподарським підприємством 
належать керівники, які спрямовують, координують і стимулюють 
діяльність учасників виробництва, тобто зайняті переважно 
розумовою та інтелектуальною працею. За рівнем управління 
керівники розподіляються на керівників вищої (голова колективного 
господарства, голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. 
ін.), головний інженер сільськогосподарського підприємства, директор 
(керівник) малого підприємства сільськогосподарського), середньої 
(завідувач господарства підсобного сільського) і нижчої ланки 
(завідувач двору (кінного, машинного), завідувач підсобного 
виробництва, керуючий відділенням). 

До інших кадрів сільськогосподарського підприємства 
відносяться професіонали, фахівці та технічні службовці. 
Професіонали надають кваліфіковану допомогу керівникам при 
аналізі і вирішенні питань розвитку виробництва або самостійно 
керують інженерно–технічними, планово–економічними, соціальними 
та іншими функціональними службами (інженер з діагностування 
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технічного стану машинно–тракторного парку, інженер з експлуатації 
машинно–тракторного парку, інженер з електрифікації 
сільськогосподарського підприємства, інженер з теплофікації 
сільськогосподарського підприємства). Технічні службовці 
здійснюють технічне і інформаційне обслуговування апарату 
управління — збір, первинну обробку, зберігання і передачу 
інформації (секретар–друкарка, друкарка, оператор комп’ютерного 
набору, секретар керівника підприємства та ін.) 2. 

Виробничі кадри сільськогосподарського підприємства – це 
виконавці, які запроваджують у життя рішення керівників, 
безпосередньо реалізують плани підприємства, зайняті створенням 
матеріальних цінностей або наданням виробничих послуг і 
переміщенням вантажів. В аналітичних цілях виробничі кадри ділять 
на: основних робітників, які безпосередньо беруть участь у 
виробничому процесі зі створення матеріальних цінностей; 
допоміжних, які виконують функції обслуговування основного 
виробництва 4.  

Класифікація кадрів сільськогосподарського підприємства за 
кваліфікаційними вимогами згідно Довідника кваліфікаційних 
характеристик загальних професій сільського господарства 
представлена в таблиці 2. 

Наведена класифікація містить норми, які стосуються освіти, 
освітньо–кваліфікаційних рівнів та досвіду, достатніх для повного і 
якісного виконання кадрами відповідних робіт за посадою 
сільськогосподарського підприємства. 

Найважливішою характеристикою кадрів є їх якісний склад, 
поліпшення якого визначається зростанням рівня освіти, загальної 
культури, досвіду працівників, професійним розвитком їх 
індивідуальної робочої сили. 

В системі управління персоналом сільськогосподарського 
підприємства, яка складається з комплексу взаємопов’язаних підсистем, 
що відповідають основним функціям управління людськими 
ресурсами, формуються такі кадри: 

- інженерно–технічні (підсистема умов праці); 
- юридичні кадри (підсистеми трудових відносин, юридичних 

послуг та розробки організаційної структури управління); 
- облікові кадри (підсистема управління підбором та обліком 

кадрів); 
- економічні кадри (підсистеми планування, прогнозування і 
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маркетингу персоналу та розробки організаційної структури 
управління); 

- кадри управління персоналом (підсистеми розвитку кадрів та 
управління мотивацією поведінки персоналу); 

- обслуговуючі кадри (підсистема розвитку соціальної 
інфраструктури); 

- управлінські кадри (підсистема розробки організаційної 
структури управління) [5]. 

Таблиця 2 
Класифікація кадрів сільськогосподарського підприємства за 

кваліфікаційними вимогами 

Кадри Освітній 
рівень 

Освітньо–
кваліфікацій–

ний рівень 
Стаж роботи 

вищої 
ланки 

повна вища 
освіта 

магістр, 
спеціаліст 

на посадах 
керівників 

нижчого рівня – 
не менше 5 

років 
магістр, 

спеціаліст 
не менше 3 

років серед–
ньої 

ланки бакалавр не менше 5 
років 

спеціаліст не менше 2 
років 

Уп–
рав–
лін–
ські 

Ке–
рів–
ни– 
ки 

нижчої 
ланки 

повна або 
базова вища 

освіта 

бакалавр не менше 3 
років 

магістр – 
Професіонали повна вища 

освіта спеціаліст не менше 2 
років 

Фахівці 
базова або 

неповна вища 
освіта 

бакалавр, 
молодший 
спеціаліст 

не менше 2 
років 

Інші 

Технічні 
службовці 

Ви– 
роб–
ничі 

Робітники 

професійно–
технічна 
освіта чи 

повна 
загальна 

середня освіта 

професійна 
підготовка на 
виробництві 

– 

Джерело: складено за [2] 
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Отже, функціонування сільськогосподарського підприємства і 
хід природних подій в ньому перш за все залежить від кадрів як 
суб’єкта управління виробничої діяльності. Перед керівництвом 
підприємства виникають багато організаційних і управлінських 
проблем, вирішувати які набагато складніше, ніж будь–яку технічну 
задачу. Тому саме кадри виступають у ролі достатньо складного і 
головного елемента кожної такої дії. 

Висновки. Таким чином, сучасний стан і перспективи розвитку 
галузей сільського господарства, їх специфічні риси і закономірності 
розвитку визначають характер і зміст головних вимог, які 
пред’являються до кадрів з урахуванням прискорення науково–
технічного прогресу, широкого впровадження нових методів 
господарювання. 

В зв’язку з цим в системі управління персоналом необхідною 
умовою є забезпечення функціональної єдності, яка задовольняється 
тільки тоді, коли всі працівники підприємства знають свої функції і 
кожна функція в максимальному ступені відповідає здібностям, 
кваліфікації кожного працівника, що дозволяє належним чином 
виконувати завдання, обумовлені діяльністю підприємства. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

МИСНИК Т.Г., К.Е.Н.,  
ЗОРЯ О.П., К.Е.Н.,   

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Досліджено ефективність використання трудових ресурсів у 
сільськогосподарських підприємствах, надано пропозицій щодо розробки 
стратегічних напрямків формування і підвищення ефективності використання 
трудових ресурсів. 

Investigational efficiency of the use of labour resources in agricultural enterprises, 
it is given suggestions in relation to development of strategic directions of forming and 
increase of efficiency of the use of labour resources. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних 

умовах забезпечити стале економічне зростання АПК неможливо без 
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пильної уваги до проблеми підвищення ефективності використання і 
збереження трудових ресурсів. Людський фактор був, є і залишається 
головним чинником розвитку будь–якої сфери суспільного 
виробництва. Основою збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції і підвищення матеріального 
добробуту населення є раціональне використання трудових ресурсів 
галузі. Вони є головною складовою частиною продуктивних сил 
сільського господарства, а їх праця вирішальним фактором 
сільськогосподарського виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми. Економічні аспекти 
формування, відтворення та ефективного використання трудових 
ресурсів сільського господарства постійно знаходилися у центрі уваги 
класиків економічної літератури. Вагомий внесок у дослідження 
проблеми зробили також і вітчизняні вчені–економісти: Д.П. Богиня, 
О.А. Бугуцький, В.К. Горкавий, В.С. Дієсперов, М.Й. Малік, П.Т. 
Саблук та інші. Вивчення і узагальнення досвіду щодо проблем 
ефективності використання трудових ресурсів на 
сільськогосподарських підприємствах показало, що далеко не всі 
аспекти цього питання досліджені в достатній мірі. 

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз ефективності 
використання трудових ресурсів у сільськогосподарських 
підприємствах і, як наслідок, пошук шляхів і резервів для поліпшення 
стану досліджуваної проблеми, надання пропозицій щодо розробки 
стратегічних напрямків формування і підвищення ефективності 
використання трудових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Одним з основних резервів 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є 
створення потужного кадрового потенціалу сільськогосподарських 
підприємств та удосконалення управління ним. Проте, недостатній 
рівень як професійних знань, так і вміння керівників та спеціалістів 
господарств приймати виважені рішення з питань формування й 
використання трудових ресурсів у конкретних умовах виробництва не 
дають можливості оцінити їх реальні потреби. 

Як відомо, виділяють різні методичні підходи до оцінки 
ефективності діяльності працівників. При одному з них трудові 
ресурси підприємства є сукупним суспільним працівником, який 
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безпосередньо діє на виробництво, тому кінцеві результати 
виробництва повинні слугувати критеріальними показниками 
ефективності роботи працівників. Проаналізуємо ефективність 
використання трудових ресурсів за даним методом на одному із 
досліджуваних нами підприємств, а саме ДП «СП «Ювілейне» та 
порівняємо отримані результати із показниками по інших 
досліджуваних підприємствах Полтавського району (табл. 1). 

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що 
виробництво валової продукції у ДП «СП «Ювілейне» у 2009 р. 
порівняно з 2007 р. зросло на 5,6 %.  

Таблиця 1 
Динаміка показників продуктивності праці  

у ДП „СП „Ювілейне”, 2007–2009 рр. 
Роки 

Показники 
2007 2008 2009 

2009 р. у 
% до 

2007 р. 

По 
досліджуваних 
підприємствах 
району, 2009 р. 

Валова продукція, 
тис. грн 

4076,8 4348,2 4304,6 105,6 65754,0 

– на 1 працівника 16,1 22,5 19,7 123,0 28,0 
– на 1 тис. люд.–
год 

8,0 10,9 10,5 130,4 14,8 

– на 1 тис. грн. 
оплати праці 

1,9 2,2 1,7 91,6 2,3 

Валовий прибуток, 
тис. грн 

655,2 617,0 1029,0 157,1 11651,0 

– на 1 працівника 2,6 3,2 4,7 183,0 5,0 
– на 1 тис. люд.–
год. 

1,3 1,5 2,5 193,9 2,6 

– на 1 тис. грн. 
оплати праці 

0,3 0,3 0,4 136,2 0,4 

 
Виробництво валової продукції в розрахунку на одного 

працівника зросло на 23,0 %, в розрахунку на 1 тис. люд. – год. – на 
30,4 %, а в розрахунку на 1 тис. грн оплати праці зменшилось на 8,4 
%. Чистого прибутку господарство отримало більш ніж у 6 разів 
більше, відповідно до цього зріс рівень прибутку на одного 
працівника, на 1 тис. люд.–год. та 1 тис. грн оплати праці. 

Рівень заробітної плати протягом досліджуваного періоду зріс як 
у ДП «СП «Ювілейне», так і по досліджуваних підприємствах, проте у 
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ДП «СП «Ювілейне» оплата праці знаходиться на нижчому рівні ніж в 
середньому по району, так само, як рівень продуктивності праці.  

Тому господарству необхідно вжити заходів для удосконалення 
системи формування та використання трудових ресурсів, щоб 
забезпечити зростання продуктивності, як одного із головних 
напрямків підвищення ефективності господарювання на підприємстві 
в цілому. 

Нами запропоновано 4 стратегічні напрямки підвищення 
ефективності використання трудових ресурсів досліджуваних нами 
сільськогосподарських підприємствах.  

Для оцінки ефективності запропонованих заходів проаналізуємо 
витрати на фінансування даних стратегій та планові прибутки від їх 
реалізації (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Плановий економічний ефект від реалізації запропонованих 
заходів підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів на досліджуваних сільськогосподарських підприємствах 

Заходи Витрати, 
тис.грн. 

Очікувані 
доходи, 
тис.грн. 

Результат 
(+/–), 

тис.грн. 
1 2 3 4 

1. Застосування новітніх технологій 
виробництва, що зменшать витрати 
праці на одиницю продукції в т. ч.: 
– придбання нового обладнання з 
переробки сільськогосподарської 
продукції (хлібопекарня, ковбасний цех, 
міні–олійниця) 

285 444 159 

2. Підвищення якісного складу персоналу 
та підвищення продуктивності праці 
робітників в т. ч.: 
– вступ трьох працівників апарату 
управління до ПДАА на заочну форму 
навчання; 
– підвищення кваліфікації керівників 
структурних підрозділів; 
– вступ 5 випускників шкіл до коледжу 
ПДАА на технічні спеціальності за 
рахунок господарств 

150 393 243 
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Продовження табл.2 
1 2 3 4 

3. Покращення якості продукції, що 
виробляється на підприємствах за 
рахунок удосконалення системи 
мотивації праці в т. ч.: 
– підвищення дисципліни праці за 
рахунок введення більш жорстких 
штрафних санкцій та преміювання за 
високу якість 
– створення лабораторій по 
контролю якості продукції 

150 228 78 

4. Впровадження енергоощадних 
технологій виробництва продукції в т. 
ч.: 
– підвищення дисципліни при 
використанні енергоресурсів за 
рахунок введення більш жорстких 
штрафних санкцій та преміювання за 
високу якість 
– використання техніки, що зменшує 
витрати пального на 1 га 

180 324 144 

Разом 765 1389 624 
 
Як свідчать дані таблиці 2 загальна сума витрат на 

фінансування заходів для реалізації запропонованих нами стратегій 
складає 765 тис. грн.  

Цю суму доцільно взяти із прибутку підприємств, який у 2007–
2009 рр. значно перевищував цю суму. 

Стратегічні напрямки підвищення ефективності використання 
трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах повинні 
сприяти підсиленню можливостей протистояти конкурентам на 
відповідному ринку: ефективно використовувати свої сильні сторони в 
зовнішньому оточенні; розширення конкурентних переваг 
підприємств за рахунок створення умов для розвитку і ефективного 
використання робочого потенціалу, формування кваліфікованого 
персоналу. 

Висновки. Покращання економічного стану у 
сільськогосподарському виробництві неможливе без ефективного та 
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раціонального формування і використання трудових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств. Для ефективного функціонування 
окремого підприємства і економіки країни в цілому, необхідно значну 
увагу приділяти саме людському фактору, використанню методів 
стимулювання та виявленню найбільш дієвих форм мотивації праці 
для підвищення зацікавленості працівників у роботі підприємства. З 
цією метою доцільно використати досвід провідних, розвинених, як 
вітчизняних, так і зарубіжних господарств. Таким чином, головним 
стратегічним напрямком зростання ефективності виробництва на 
сільськогосподарських підприємствах є формування потужного 
кадрового потенціалу та ефективного ним управління. 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА 
 
 

Постановка проблеми.  Здійснювані в аграрному секторі 
економіки України організаційно-правові і економічні перетворення, 
спрямовані на розв’язання складних завдань підвищення ефективності 
народного господарства, нажаль поки що не дали бажаних результатів. 
Сучасний стан розвитку економічних відносин в аграрній сфері 
визначено академіками УААН  О. Онищенко і  В. Юрчишиним як 
„глибока системна руїна” [5, с. 4]. З розвитком ринкових умов і 
впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають все 
більшої  значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант 
конфліктної ситуації, яка при визначених умовах  переростає у 
конфлікт. 

Ефективність економічного механізму аграрних формувань у 
значній мірі залежить від організації колективного прийняття 
управлінських рішень, які є наслідком обговорення виробничих 
проблем в умовах полеміки. У такому процесі часом виникають 
ситуації, коли цілі окремих структурних підрозділів або їх працівників 
не співпадають. Це може призводити до появи організаційних 
конфліктів (економічних, соціальних, адміністративних та ін.),  
внаслідок чого підприємство може втратити важелі прибутковості 
сільськогосподарського виробництва. Сьогодні, з огляду на 
психологічний підхід,  підприємства аграрної сфери мають 
враховувати конфліктологічні аспекти для запобігання кризовим 
явищам соціально-економічної системи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій за даною 
проблемою. Конфлікт – це відносини між суб’єктами соціальної 
взаємодії, які характеризуються їх протиборством на основі 
протилежно спрямованих мотивів або суджень [4, с. 19]. Над 
визначенням суті конфлікту як позитивної  категорії працювали: Т. 
Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Г.-В.-Ф. Гегель, К. Маркс,            М. Вебер, Г. 
Зіммель, Л. Козер, Р. Дарендорф та інші вчені. Довгий час у працях з 
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управління вчені дотримувались думки, що організація повинна 
функціонувати як добре змащений механізм, і саме тому конфлікти в 
організаціях розглядались як негативні явища. Наприклад, автори 
школи «людських відносин» вважали, що організація може уникнути 
конфліктів. Вони визнавали можливість появи протиріч між цілями 
окремої особи і цілями організації в цілому, між лінійним і штабним 
персоналом, між повноваженнями і можливостями окремих осіб чи 
груп. На їх думку, гарні взаємовідносини в організації можуть 
попереджувати виникнення конфлікту. 

Сучасна точка зору полягає в тому, що навіть в організаціях з 
ефективним управлінням деякі конфлікти не лише можливі, але навіть 
можуть бути бажаними. Так, в багатьох ситуаціях конфлікт допомагає 
виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, 
допомагає виявити більше число альтернатив чи проблем. Це робить 
процес прийняття рішень більш ефективним, так як дає людям 
можливість висловити свої думки і тим самим задовольнити свої 
особисті потреби. Конфлікт також може призвести до більш 
ефективного виконання економічних планів, стратегій і проектів, 
оскільки вислуховування різних точок зору щодо цих документів 
відбувається до їх фактичного виконання. Сучасне аграрне 
формування має гармонічно інтегрувати усі види діяльності, 
залишаючись динамічною структурою, що адекватно реагує на зміни 
як в зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. Така діяльність 
неможлива без з’ясування механізмів впливу конфліктів на рівень 
економічної безпеки сільськогосподарського підприємства, що 
зумовлює необхідність вирішення цих питань. 

При обговоренні механізмів впливу конфліктів на прибуткову 
діяльність сільськогосподарських підприємств чимало виробничників 
намагаються звести проблему управління прибутком до уникнення 
конфліктів. Однак, сучасні ринкові відносини в аграрній сфері 
доводять необхідність системного аналізу конфліктів з точки зору їх 
позитивного впливу на економічні процеси. В умовах, коли зростає 
необхідність наукового обґрунтування господарських рішень, суттєво 
підвищується роль колективних (дискусійних) форм обговорення 
виробничих проблем. У такій полеміці, як свідчать останні 
дослідження в галузі соціології економіки, рівень обґрунтованості 
рішень підвищується на 46 % [6, с. 57]. Отже, в умовах 
сільськогосподарського виробництва з боку керівництва необхідно 
розвивати критичне мислення підлеглих і при аналізі важливих 
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проблемних питань здійснювати «провокацію конфлікту» з 
подальшим дискусійним обговоренням, уникаючи «однодумство». Ці 
аспекти організаційної поведінки є підґрунтям збалансованості 
економічних рішень, що впливають на товарну масу прибутку, адже 
дослідження економічних процесів є результатом функціонального 
(позитивного) конфлікту. 

Функціональний конфлікт розглядається як сигнал негаразду і 
необхідності пошуку «нового» рішення. Далеко не завжди конфлікт є 
незрозумілим і таким, що не підлягає керуванню, порушуючи процес 
комунікацій і узгодженості в роботі. Потенційні позитивні можливості 
конфлікту великі. Лише пройшовши через конфлікт, колектив може 
стати єдиним організаційним організмом. Позитивний конфлікт 
сприяє як підвищенню ефективності праці колективу в цілому, так і 
визначенню компетентності окремих його представників. Це 
підтверджується численними експериментальними дослідженнями 
(конфлікт може впливати на побудову загальної платформи, розробку 
і прийняття рішень, зміцнення морально-етичного аспекту 
взаємовідносин) [1– 4; 6; 7]. Без певного розуміння того, що можуть 
існувати різні точки зору на одну проблему, будь-які загальні розмови 
є безглузді, а стосунки – поверхневі. Життя без конфліктів сумне й 
непродуктивне, що підтверджується практикою діяльності багатьох 
організацій.  

Мета дослідження. Обґрунтування механізмів впливу 
конфліктних ситуацій всередині виробничих колективів аграрних 
формувань на динаміку їх  економічного стану (прибуткова діяльність, 
розвиток соціальної сфери, запобігання кризовим ситуаціям тощо).   

Результати дослідження.  Об’єктом дослідження було обрано   
приватне сільськогосподарське підприємство «Молнія - 1 » 
Вовчанського району Харківської області. Ринок продукції ПСП 
«Молнія-1» характеризується найбільш тісною взаємодією попиту і 
пропозиції. Пропозиція товарів здійснюється під впливом таких 
чинників, як зміна суспільних потреб, попиту населення і прискорення 
науково-технічного прогресу. Крім того, в умовах великого насичення 
ринку різноманітними продовольчими товарами, зростають вимоги 
споживачів до їхнього асортименту і якості; посилюється об`єктивна 
необхідність більш повного задоволення попиту не населення взагалі, 
а конкретних соціально-економічних груп споживачів, має 
використовуватися маркетинговий принцип сегментації ринку. За цих 
умов  пропозиція буде строго орієнтована на відповідність соціально-
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економічним, національним, віковим, психологічним і ін. 
характеристикам визначеного контингенту споживачів. 

На підприємстві постійно впроваджуються заходи, спрямовані 
на скорочення частки ручної праці, на підвищення продуктивності 
праці, збільшення випуску товарної продукції та зростання прибутку. 
Однак, через постійне зростання потреб працівників, підприємство 
все частіше потребує  механізмів вирішувати складні виробничі 
проблеми в умовах функціонального конфлікту (економічного, 
соціального). В даному випадку нас більш цікавить економічний 
конфлікт, в якому його сутність визначається взаємовідносини ринку 
праці та капіталу.  Для визначення механізмів управління 
економічними конфліктами, розглянемо такі три типи трудових 
відносин: 1) прибуток досягається за рахунок інтересів працівників і 
відносного чи абсолютного їхнього зубожіння; 2) прибуток 
формується і за рахунок вкладання в працівників, тобто тут вже 
спостерігається поєднання інтересів працівника і роботодавця; 3) 
прибуток формується за рахунок гармонізації інтересів власника, 
засобів виробництва і власника робочої сили, що досягається за 
допомогою системи участі в прибутках і прийняття рішення, тобто 
самоврядування. На нашу думку, третій тип трудових відносин є 
найбільш оптимальним для ПСП «Молнія - 1», адже неминучість 
виникнення суперечностей є виявом закону єдності та боротьби 
протилежностей. За цим законом будь-яке явище чи ситуація 
розглядається як єдність протилежних сторін, що взаємно виключають 
одна одну, долають опір свого антиподу, проте, водночас, не можуть 
існувати окремо. Єдність протилежностей завжди умовна, а їх 
боротьба абсолютна. Економічні починаються тоді, коли 
конфліктуючі сторони починають активно протистояти одне одному, 
переслідуючи свої економічні цілі. Розвиток конфлікту відбувається з 
поступовим розширенням складу його учасників, предмета конфлікту. 
Без знання рушійних сил розвитку конфліктів важко робити на них 
ефективний регулюючий вплив. 

Основними рушійними силами будь-якого конфлікту є люди 
(учасники конфліктної взаємодії), інтереси яких порушено 
безпосередньо, визначаються як суб’єкти конфлікту, а також окремі 
групи, підрозділи, організації. Економічні конфлікти мають об'єктивну 
основу. Багато в чому вони пов'язані з переходом 
народногосподарського комплексу країни на ринкові рейки, з 
боротьбою за перерозподіл власності між різними соціальними 
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групами населення, структурною перебудовою економіки та 
пов'язаним з нею прихованим чи відкритим масовим безробіттям. 
Значну роль у цьому конфлікті відіграє й суб'єктивний чинник: 
перекоси, що трапляються при проведенні реформ, а також помилки 
економічної політики, бюрократичні непорозуміння. 
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Система інструктажів
Координаційні механізми
Система винагород
Підвищення освітнього та культурного рівнів

 
Рис. 1.  Анкетування персоналу ПСП «Молнія - 1» щодо 

удосконалення механізмів управління організаційними 
конфліктами 

 
З метою удосконалення механізмів управління організаційними 

конфліктами у ПСП «Молнія - 1» нами  було проведено анкетування 
управлінського персоналу (рис. 1). Коментуючи дані аналізу  можна 
зробити декілька висновків. Одним із кращих засобів управління, що 
відвертає дисфункціональний конфлікт може бути роз’яснення вимог 
до роботи. На це звертає увагу 37 % працівників.  

Потрібно роз'яснити, які результати очікуються від кожного 
співробітника і підрозділу. Тут повинні бути згадані такі параметри, як 
рівень результатів, який повинен бути досягнутий, хто надає і хто 
одержує різноманітну інформацію, система повноважень і 
відповідальності, а також чітко визначена політика, процедури і 
правила. Причому, керівник виявляє ці питання не для себе, а 
доносить їх до підлеглих з тим, щоб вони зрозуміли, чого від них 
очікують в тій або іншій ситуації. 

На другому місці за питомою вагою (28 %) - координаційні та 
інтеграційні механізми. Встановлення ієрархії повноважень 
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упорядковує взаємодію людей, прийняття рішень і інформаційні 
потоки всередині організації. Якщо працівники сперечаються по 
якомусь питанню, конфлікту можна уникнути, звернувшись до 
керівництва, пропонуючи йому прийняти рішення. Принцип 
єдиноначальності полегшує використання ієрархії для управління 
конфліктною ситуацією, бо підлеглий знає, чиї рішення він повинен 
виконувати. Не менш корисні засоби інтеграції, такі як 
міжфункціональні колективи (центри відповідальності), цільові групи, 
міжгосподарські наради.  Для 20 % в якості засобу управління 
конфліктом бажано застосовувати систему винагород. Люди, що 
вносять свій вклад в досягнення загальноорганізаційної комплексної 
мети, допомагають іншим групам організації і намагаються підійти до 
рішення проблеми комплексно, повинні винагороджуватися 
вдячністю, премією, визнанням або підвищенням по службі. Не менш 
важливо, щоб система винагород не заохочувала неконструктивну 
поведінку окремих осіб або груп. Підвищенню культурного рівня та 
освітнього рівня для запобігання дисфункціональним конфліктам на 
підприємстві ПСП «Молнія - 1» знайшли відповідь 15 % опитуваних.  

Висновки. Отже, будь-який конфлікт, який виникає у 
сільськогосподарському підприємстві, має як конструктивні, так і 
деструктивні наслідки. Для того, щоб конфлікт не став перешкодою 
для успішного  функціонування підприємства, необхідно збалансувати  
гармонізацію інтересів власника, засобів виробництва і власника 
робочої сили, що досягається за допомогою системи участі у 
прибутках і прийняття рішення, тобто самоврядування. Управління 
організаційним конфліктом має бути цілеспрямованим, обумовленим 
об‘єктивними законами комплексним впливом на динаміку 
господарських  відносин в організації в інтересах розвитку соціально-
економічної системи до якої має відношення даний конфлікт.  

 
Література. 
1. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. 

посібник / І. В. Іванова. –  К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001.–  67 с.  
 2. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода / А. Т. Ішмуратов. – К.: 

Наукова думка, 1996. – 89 с.  
3. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. 

Навч. посіб.  / О.Є. Кузьмін, О. Г. Мельни. Львів, 2002. – 143 с.   



 

 269 

4. Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій: Навчальний 
посібник / В. М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 19 
с.   

5. Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство 
України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко, 
В. Юрчишин // Економіка України. -  № 1. – 2006. – С. 4-13.  

6. Современный социальный конфликт. Очерк политики 
свободы. — М., 2002. – 276 с.  

7. Стец В.А. Менеджмент персоналу / В. А. Стец, І. І. Стец, М. 
Ю. Костюмчик. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 112 с. 

 
УДК 332.72:63 
 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
НАЗАРУК Л.М., ЗДОБУВАЧ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Розглянуто ринок земель сільськогосподарського призначення з точки зору 
економічної доцільності, ситуації в суспільстві та економічних інтересів власників 
земельних паїв. Звертається увага  на елементи повноцінного функціонування земельного 
ринку, вдосконалення державної політики на ринку землі та у сфері використання 
земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. 

The article considers the market of farmlands from the point of economical expediency, 
situations in the society and economical interests of owners of land shares. The importance of 
elements of full functioning land market, improving state policy accoding to the land market and 
area of using land resources of farmlands. 

 
Постановка проблеми. Земельна реформа в Україні значно 

змінила сутність земельних відносин. А саме запровадила відносини 
власності на землю, структуру землекористування, запроваджено плату 
за землю, оренду земельних ділянок їх купівлю–продаж, дарування, 
міну. Тобто земля стала товаром, який має визначену ціну, з нею здій-
снюються різні операції на засадах товарно–грошових і правових 
відносин. 

Право вільної купівлі–продажу земель сільськогосподарського 
призначення означає, що земля може давати дохід не тільки у 
результаті господарського її використання, але і як об’єкт власності. 
При цьому вона стає не лише товаром, а й важливими матеріальною і 
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вартісною частинами основного капіталу власника. Але разом із тим 
заборона власникам земельних часток (паїв) продавати або іншим 
способом відчужувати належні їм земельні ділянки стримує розвиток і 
вдосконалення ринкових земельних відносин.  

Аналіз останніх публікацій. Питанням розвитку ринкових 
земельних відносин в Україні присвячено роботи відомих вчених 
економістів–аграрників В.Я.Амбросова, В.П.Галушка, А.С.Даниленка, 
Д.С.Добряка, І.Я.Лукінова, Л.Я.Новаковського, П.Т.Саблука, 
А.Г.Тихонова, А.М.Третяка, В.М.Трегобчука, М.М.Федорова та ін. 
Серед молодих вчених слід відзначити наукові праці Ш.І.Ібатулліна, 
А.Г.Мартина, Л.В.Паламарчук й ін. У той же час дискусійними 
залишаються питання економічної сутності та подальших напрямів 
розвитку й удосконалення ринкових земельних відносин в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Ринок землі – це сфера дій 
економічних відносин. Які виникають у процесі її обігу. «Ринок землі» 
та «обіг землі» – різні за змістом поняття. Перше – ширше, і включає 
поряд із системою угод із землею також механізми та інфраструктуру, 
що забезпечують їх. Під обігом землі розуміють сукупність угод із 
землею (земельними ділянками, правом на земельну частку (пай), 
правами на землю) [3]. 

Методично зводити ринок землі до її купівлі–продажу 
помилково. Як свідчить світова практика, найважливішими 
складовими ринку землі є орендні й іпотечні відносини.  

Основними елементами повноцінного функціонування 
земельного ринку є: наявність землі як об’єкта купівлі–продажу; 
соціально–економічна мотивація виходу на земельний ринок 
продавців земельних ділянок; наявність платоспроможних покупців 
земельних ділянок; створення необхідної ринкової інфраструктури 
земельного ринку; встановлення параметрів рівноважного 
ціноутворення на різні категорії земель, їх диференціація; 
організаційно–правовий механізм оформлення угод і цивільного 
функціонування земельного ринку; державне регулювання земельного 
ринку на національному й місцевому рівнях [4]. 

Функціонування ринку земель в даний час можна розділити на 
два основні сегменти: ринок земель сільськогосподарського та 
несільськогосподарського призначення (земель населених пунктів). 

Земельні відносини на ринку земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення знаходяться в стадії обмеженого 
розвитку, а саме в стадії його формування, в зв'язку з введенням 
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мораторію на включення відповідних земель до активного ринкового 
обігу. На даному сегменті ринку поширення набули орендні 
відносини, функціонування яких висвітлило ряд питань щодо 
ефективності сільськогосподарського виробництва та відповідності 
розвитку виробничих та земельних відносин, розвитку продуктивних 
сил. 

Діяльність держави на даному ринку землі направлена на 
формування справжнього її господаря, спроможного забезпечити 
населення необхідними продуктами харчування, а промисловість – 
сировиною, що є основою реформування аграрного сектору в процесі 
побудови соціально орієнтованої ринкової економіки [4].  

На перехідному етапі становлення ринкової економіки зусилля 
держави були направлені на створення необхідної ринкової 
інфраструктури. Так, в 1991 р. вже функціонувало 34 міжгалузевих 
державних об'єднань, 45 концернів, 15 консорціумів, 325 асоціацій, 38 
акціонерних підприємств і товариств та 66 бірж. В Полтавській області 
в сфері матеріально–технічного забезпечення аграрного сектору 
функціонувало 18 пунктів сервісного обслуговування (ПСО) на базі 
колишніх ремонтно–транспортних підприємств (РТП). Так, за рік 
діяльності Карлівського ПСО Карлівського району реалізовано 
господарствам 180 тракторів ЮМЗ, Кременчуцьким – 50 тракторів Т–
16. Розвиток необхідної інфраструктури та приватизація основних 
засобів в сільському господарстві дозволили в 1995 р. підвищити 
питому вагу господарств населення та фермерських господарств в 
загальному обсязі продукції сільського господарства проти рівня 1990 
р. відповідно на 156,2 млн. грн. або 15,2 % і 25,0 млн. грн. [2]. 

Проте, наявна законодавча база та певні правові колізії щодо 
реалізації права власності, недостатня інфраструктура на відповідному 
сегменті ринку загальмували розвиток товарно–грошових відносин. 
Це, в свою чергу, значно вплинуло на зниження ефективності 
колективної праці в умовах функціонування приватної власності на 
землю, невідповідності розподілу доходу рівню розвитку 
продуктивних сил та виробничих і земельних відносин, що зумовлене 
протиріччям в їх розвитку на певному етапі функціонування ринкової 
економіки. Відсутність основних мотиваційних факторів підвищення 
ефективності розвитку сільськогосподарського виробництва призвело 
до певної дисгармонії функціонування ринкової економіки в аграрній 
сфері. 

Процес перетворення ринкової економіки в аграрній сфері 
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набрав певних обертів. За період 1991–2010 рр. державою проведена 
значна частина фундаментальних заходів щодо реформування 
земельних відносин з метою ефективного їх функціонування, що 
вплинуло на зміну структури власності в аграрному секторі економіки. 

Станом на 01.01.2010 р. в аграрному секторі функціонувало 3760 
об'єктів ЄДРПОУ, що займають 10,7% в загальній структурі суб'єктів 
господарської діяльності області. Переважаючою організаційно–
правовою формою господарювання в сільському господарстві стали 
фермерські господарства – 2135 господарств, що становить 56,8%. 
Також в аграрному секторі широкого розвитку набули такі 
організаційно–структурні форми, як приватні підприємства, ТОВ, 
частка яких складає 27,4% від кількості суб'єктів господарювання в 
аграрному секторі, кооперативи на долю яких припадає 3,0%. Частка 
державних підприємств становить 1,1%. Дані факти є свідченням 
поширення ринкових організаційних структур в агарному секторі 
економіки, чому сприяла приватизація земель сільськогосподарського            
призначення [5]. 

На Полтавщині за останній рік за землекористувачами та 
землевласниками було закріплено 2175,7 тис. га сільськогосподарських 
угідь, з них 1768,8 тис.га ріллі. Станом на 25 грудня 2009 року 
громадянами укладено 295040 договорів оренди земельних часток 
(паїв). Зросла кількість новостворених агроформувань, на долю яких в 
2009 р. припадало 1645,84 тис.га земель, з них 1603,6 
сільськогосподарських угідь, в т.ч. 1535,6 тис.га ріллі. 

Частково трансформувався ринок земель фермерських 
господарств. Кількість фермерських господарств за останній рік 
зменшилась на 19 господарств, проте збільшилась земельна площа, 
що знаходиться у власності та користуванні відповідних 
організаційних структур. Станом на 01.01.2010 р. вона склала 199,4 тис. 
га. У 2009 р. із фермерськими господарствами було укладено 31498 
договорів оренди земельних часток (паїв), що на 25722 договори 
більше ніж у 2000 р. Частина населення здає свої земельні паї в оренду 
ефективним фермерським господарствам, як більш привабливішим 
суб'єктам господарської діяльності щодо виплати орендної плати та 
ефективнішого використання земельних площ. Даний фактор 
свідчить про перспективи розвитку відповідних організаційних 
структур. Також зросла частка індивідуальних (приватних) господарств 
населення без створення юридичної особи, які самостійно 
обробляють виділені в натурі земельні частки (паї), майже у 2 рази. У 
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2009 р. таких господарств було 25172 проти 12308 господарств у 
2002 р.  

Формування ринку земель в Полтавській області 
характеризується широким застосуванням орендних відносин 
особливо на землях сільськогосподарського призначення, як 
головного чинника ефективності суспільного виробництва та 
функціонування ринку товарів сільськогосподарського виробництва. 

Таким чином, першим кроком економічного обігу земель 
сільськогосподарського призначення є рух землі за рахунок оренди. 
Державна політика щодо функціонування орендних відносин 
направлена на відповідність строку оренди земельної ділянки терміну 
науково–обгрунтованого чергування сільськогосподарських культур в 
польових сівозмінах. 

Як вже зазначалося вище за період реформи аграрного сектору 
було укладено 295 тис. договорів оренди земельної частки (паю). 
Розвиток орендних відносин характеризується ростом строків надання 
земельних ділянок в оренду. На період від 1–3 років укладено 12415 
договорів, що становить 12% від загальної кількості договорів оренди, 
4–5 років – 173567 договорів, що становить 59%, 6–10 років – 92348 
договорів (31%), більше 10 років – 16710 договорів (6%). Збільшення 
строків надання земельних ділянок в оренду створює відповідні умови 
запровадження в сільськогосподарському виробництві науково–
обгрунтованих схем чергування сільськогосподарських культур. 
Недоліком розвитку орендних відносин є низький рівень виплати 
орендної плати в грошовій формі, яка в 2009 р. склала 100812 тис. грн. 
або 25% від загальної суми орендних виплат. Основана частина 
виплат здійснюється в натуральній та відробітковій формах [5]. 

Середній розмір орендної плати за використання 1 га земельних 
часток (паїв) в Полтавській області у 2009 році складає 367 гривень, що 
на 88 грн. більше, ніж у 2008 році. Найбільша орендна плата за 1 га в 
таких районах: Машівський – 544 грн., Великобагачанський – 471 грн., 
Диканський – 440 грн.,  Шишацький – 423 грн. Найменша орендна 
плата за 1 га у таких районах як Лохвицький – 224 грн., 
Кременчуцький – 252 грн.,  Котелевський – 253 грн [5]. 

В даний час із загальної кількості укладених договорів оренди на 
1,5% орендної плати укладено 2,9  тис. договорів, що становить 1%; 
від 1,5% до 3% – 81,1 тис. договорів (28 %); на 3% і більше укладено 
211 тис. договорів (71%). Збільшення орендної плати до  5% від 
грошової оцінки земельної ділянки (в середньому 500 грн./га) матиме 
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суттєве значення, оскільки буде стратегічним важелем впливу на 
життєвий рівень власників паїв.  

Значна увага надається розвитку та ефективності 
функціонування орендних відносин з боку держави, оскільки орендні 
відносини характерні країнам з високо розвинутими ринковими 
відносинами та країнам східної Європи. В США в 1982 р. загальна 
площа орендованих земель склала 154,7 млн. га, що становить 38,7% 
від загальної площі фермерських господарств. Орендна плата в 1986 р. 
склала 6,7 млрд. доларів або 35,5% від загальної суми всіх фермерських 
виплат. Значного поширення орендні відносини набули в Словаччині, 
Чехії, Болгарії та Угорщині, де 79% сільськогосподарських угідь 
знаходяться в оренді. В 2002 р. зріс розмір орендної плати в Германії 
на 13% і склав в середньому на землях Східної Германії 122 євро за 1 га 
[2]. 

Також питання ефективності використання земель 
сільськогосподарського призначення займає чільне місце і в діяльності 
Полтавського обласного головного управління земельних ресурсів. 
Аналіз стану формування ринку земель висвітлив певні зміни в рівні 
господарського використання земель сільськогосподарського 
призначення. Так, за період 1995–2004 рр. зросла інтенсивність 
використання землі в сільськогосподарських підприємствах на 5% і 
склала 93%, в фермерських господарствах – на 1% і склала 96%, у 
господарствах громадян – на 3% і склала 75%. 

Необхідно зазначити, що в результаті проведення державними 
органами роботи щодо підвищення ефективності використання 
земельних ресурсів в сільськогосподарському виробництві шляхом 
забезпечення додержання науково–обгрунтованих сівозмін при 
вирощуванні сільськогосподарських культур в господарствах області 
зменшилась площа посіву соняшнику в 2004 р. проти рівня 2003 р. на 
66 тис. га [5], що відповідає науково–обґрунтованому чергуванню 
сільськогосподарських культур в умовах Полтавської області та сприяє 
зменшенню виносу поживних речовин з ґрунту і є основним 
чинником збільшення врожайності сільськогосподарських культур. 

Певний вплив на ефективність використання земель здійснює 
запровадження процедури надання сільськогосподарських угідь в 
оренду на конкурентних засадах. На Полтавщині активно 
практикується укладання договорів оренди на землі 
сільськогосподарського призначення на конкурентних засадах. У 
Глобинському районі в 2004–2005 рр. укладання договорів на 



 

 275 

конкурентній основі підвищило орендну плату з 100 грн. за 1 га до 
120–135 грн. за 1 га або на 20–35 %[2]. 

Таким чином, стан використання земель сільськогосподарського 
призначення потребує державного регулювання земельних відносин 
шляхом прийняття певних законодавчих актів зокрема Закону України 
"Про ринок земель" та відповідних нормативно–методичних 
документів, які забезпечать введення землі в економічний оборот і 
будуть основою подальшого вдосконалення ринкових земельних 
відносин та оптимізації землекористування на засадах сталого 
розвитку, а також внесення змін до Законів України "Про оренду 
землі" та "Про плату за землю" з метою застосування механізму щодо 
врегулювання питань плати за земельні ділянки та ефективності їх 
використання, що дозволить підняти цінність земель та вплине на їх 
попит в період активного функціонування товарно–грошових 
відносин на сегменті ринку земель сільськогосподарського 
призначення. 

Висновок. Для розвитку і вдосконалення ринкових земельних 
відносин необхідне якнайшвидше прийняття відповідних 
нормативно–правових та законодавчих актів для забезпечення 
регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в 
Україні та введення землі в економічний оборот, що значно 
поглиблять економічну сутність ринкових земельних відносин та 
надасть соціально–економічний захист власникам земельних часток 
(паїв). Визнання вільної купівлі–продажу земель 
сільськогосподарського призначення на основі відповідного 
нормативно–правового забезпечення сприятиме усвідомленню того, 
що земля може давати дохід як у результаті господарського 
використання, так і як об'єкт власності, оскільки вона стає не лише 
товаром, але й важливою матеріальною і вартісною частинами 
основного капіталу її власника. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
НЕКРАСЕНКО Л.А. К.Б.Н., ДОЦЕНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ, 
 
У статті розглянуто сучасні напрямки бюджетування підприємств. 

Сформульовано рекомендації щодо удосконалення процесів бюджетування у системі 
управління підприємством. Розглянуто способи розрахунку потреби підприємства в 
капіталі.  

The modern directions of compiling of the budgets of firm are reviewed in the article. The 
guidelines on advancing compiling of the budgets in a management system of firm are formulated. 
The ways of calculation of need in the capital are reviewed. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Процеси 

трансформації економіки України супроводжуються загальною 
глобалізацією фінансових ринків, інфляційними процесами, 
впровадженням новітніх інформаційних систем і технологій, змінами в 
чинному законодавстві, посилення конкуренції, мінливістю цін на 
фінансових та товарних ринках. Всі ці та багато інших чинників 
викликають значні зміни в системі формування фінансових ресурсів 
як на рівні всієї країни, так і на рівні підприємств. За умов 
самостійності суб`єктів господарювання, власної відповідальності за 
результати фінансово–господарської діяльності, виникає об`єктивна 
потреба постійного контролю, аналізу, коригування й прогнозування 
змін фінансового стану та оцінки фінансових можливостей 
підприємства на майбутнє, що реалізується з допомогою інструментів 
фінансового менеджменту й, зокрема, бюджетування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й 
методичні питання розробки та впровадження бюджетування, як 
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нового напрямку фінансового менеджменту, поки що не отримали 
системного висвітлення й розглядались авторами, зокрема Савчуком 
В.П, Терещенко О.О., у складі робіт присвячених фінансовому 
управлінню. Вивченню проблем бюджетування підприємств 
присвячені роботи І.О. Бланка, Н.І. Власюка, Е.С. Гейєра, Г.В. 
Савицької, В.Р. Шевчука, Мельник О.Г., Ю.О Оліфірова [1–10] та ін. 
Вагомий внесок у розробку теоретико–методологічних і методичних 
основ управління фінансовими ресурсами та бюджетування внесли 
вітчизняні й зарубіжні вчені Аптекар С.С., Балабанов І.Т., 
Белопольська Т.В, Брігхем Є., Голов С.Ф., Данилочкіна Н.Г., Джонс 
Э., Дикки Т., Єгоров П.В., Ковальчук К.Ф., Лігоненко Л.О., Ковальов 
В.В., Омелянович Л.О., Пастухова В.В., Поддерьогін А.М., Савчук 
В.П., Стоянова О.С., Терещенко О.О., Фостер Дж., Хан Д., Хорн Дж.В. 
та інші. В їхніх працях висвітлюються окремі теоретичні та практичні 
аспекти бюджетування як ефективного напряму вдосконалення 
системи управління.  

Цілі. Метою статті є дослідження існуючих принципів 
бюджетування, висвітлення науково–методичних основ удосконалення 
процесів бюджетування у системі управління підприємством.  

Виклад основного матеріалу. Бюджетування – процес 
розробки різних оперативних бюджетів. Бюджетування виражає 
основний зміст сучасної технології фінансового планування. Воно 
здійснюється таким чином, щоб мати можливість у єдиному 
інформаційному форматі розробляти і контролювати виконання 
плану, оперативно оцінювати відхилення фактичних показників від 
планових. Цей процес оперативного прийняття управлінських рішень 
і коригування поточних дій виражає основну вимогу ефективності 
системи управління фінансами у динамічному економічному 
середовищі. 

Як свідчать огляд тлумачень терміну “бюджетування” у 
літературних джерелах немає однозначності та єдності у трактуванні 
цієї категорії. Різноспрямованість та різноплановість поглядів авторів 
дозволяють запропонувати розглядати бюджетування як управлінську 
технологію, що передбачає формування бюджетів для обраних 
об’єктів та їх використання з метою забезпечення оптимальної 
структури та співвідношення доходів та витрат, надходжень та 
видатків, активів та пасивів організації чи її ланок для досягнення 
встановлених цілей з урахуванням впливу середовища 
функціонування.  
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Доцільно зазначити, що види, склад та структуру бюджетів 
підприємство обирає самостійно залежно від типу внутрішньої 
організації, профілю та видів діяльності, спеціалізації, розміру, етапу 
життєвого циклу, особливостей середовища функціонування, стадії 
впровадження та застосування бюджетної системи та інших чинників.  

На практиці перед фінансовими службами підприємств, 
окремими підприємцями досить часто постають такого роду 
запитання: 

– скільки грошових коштів потрібно залучити, щоб забезпечити 
виробництво певного виду продукції? 

– який обсяг фінансових ресурсів слід використати на придбання 
основних засобів та необоротних активів? 

– на який період і в якому обсязі слід залучати кошти для покриття 
затрат, які включаються до собівартості продукції? 

– який порядок формування активів і пасивів? 
Відповідь на ці та інші запитання можна отримати, дослідивши 

порядок визначення потреби підприємства в капіталі, що є 
необхідним для успішного складання плану інвестицій та інших видів 
бюджетів. Потреба в капіталі розраховується на основі методології 
нуль–базис чи традиційного бюджетування. 

За традиційного бюджетування плановий обсяг потреби в 
капіталі залежить від прогнозних величини грошових виплат і 
надходжень, а також часового інтервалу між ними. Дефіцит чи 
надлишок грошових коштів за певний проміжок часу визначається як 
різниця між наростаючими підсумками грошових виплат та 
надходжень за цей період. 

Для прогнозування потреби в капіталі насамперед слід 
визначити планові обсяги грошових виплат у розрізі окремих їх 
складових і періодів.  

Загальна потреба в капіталі розраховується як сума: 
– капіталу, необхідного для фінансування основних засобів і 

нематеріальних активів (інвестиційна діяльність) та 
– капіталу для фінансування оборотних активів (операційна 

діяльність). 
Отже, грошові видатки для забезпечення основної діяльності 

можуть здійснюватися не лише в рамках операційної, а й в результаті 
інвестиційної діяльності. У разі, якщо підприємство перебуває на стадії 
створення, то додатково розраховується потреба у фінансових 
ресурсах, необхідних для покриття витрат на заснування. 
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Базою для визначення потреби в капіталі для фінансування 
придбання основних засобів і нематеріальних активів є план (бюджет) 
виробництва продукції. 

Обсяг потреби у фінансових ресурсах для фінансування 
придбання основних засобів і нематеріальних активів розраховується, 
виходячи з їх первісної вартості та кількості. 

Кошти, заморожені в основних засобах і нематеріальних 
активах, повертаються на підприємство шляхом їх поступового 
віднесення на собівартість продукції (нарахування амортизації) та 
включення в ціну реалізації протягом тривалого періоду. Таким 
чином, капітал, необхідний для фінансування даних витрат, повинен 
бути мобілізований на довгостроковий період та повинен мати 
інвестиційний характер. Потреба в капіталі для фінансування 
необоротних активів є основою складання бюджету інвестицій. 

Одним із завдань фінансового менеджера є здійснення 
прогнозних розрахунків обсягу фінансових ресурсів, необхідних 
підприємству для фінансування затрат на виробництво та реалізацію 
продукції в плановому періоді (місяць, квартал, рік). Кошти, авансовані 
в затрати, відображаються за окремими позиціями оборотних активів. 

Підприємству слід визначати обсяг капіталу, який буде 
авансований в запаси підприємства та дебіторську заборгованість. 
Встановлення потреби в капіталі для фінансування згаданих активів є 
набагато складнішим завданням, ніж розрахунок планування величини 
ресурсів для інвестиційних цілей. Наявність і структура оборотних 
активів підприємства залежить від двох основних чинників: 

– періоду, протягом якого капітал, авансований у виробництво 
певного продукту, знову надійде на підприємство у складі виручки від 
реалізації, тобто від тривалості операційного циклу; 

– обсягів затрат на виробництво та реалізацію продукції 
Розрахунки потреби в капіталі для фінансування оборотних 

активів можуть проводитися двома методами: 
– кумулятивним; 
– елективним. 

За кумулятивного методу потреба в капіталі визначається 
множенням загальної тривалості відволікання коштів в оборотні 
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активи протягом одного операційного циклу в днях на середньоденні 
їх витрати. Використання цього методу дає змогу провести лише 
загальний розрахунок потреби в обігових коштах, оскільки спирається 
на відповідні сумарні показники одноденних витрат. Потреба в 
капіталі для фінансування окремих статей оборотних активів 
визначається множенням кількості днів, на які кошти «заморожуються» 
в цих активах, на одноденні витрати. 

Елективний метод дає змогу точнішого розрахунку потреби у 
фінансових ресурсах. Згідно з цим методом потреба в капіталі 
розраховується обчисленням загальних витрат ресурсів, які 
авансуються в сировину, заробітну плату, накладні витрати тощо 
протягом операційного циклу і «заморожуються» в окремих позиціях 
оборотних активів. Для цього одноденні витрати за окремими 
елементами слід перемножити на період, протягом якого ці витрати 
відволікаються в тих чи інших позиціях оборотних активів. 

Елективний метод визначення потреби в капіталі є точнішим 
порівняно із кумулятивним, за якого одержується дещо завищений 
обсяг потреби в коштах.  

Охарактеризовані методи дають можливість лише приблизно 
розрахувати прогнозну потребу в коштах для фінансування оборотних 
активів. На практиці на обсяг потреби в капіталі впливають дуже 
багато чинників, які неможливо наперед визначити. Як наслідок, 
фактична потреба в коштах може коливатись як у бік збільшення від 
прогнозної, так і навпаки.  

Інформація щодо потреби в капіталі для фінансування 
оборотних активів використовується при формуванні оперативного 
фінансового плану та зведеного фінансового плану  

 Висновки. Таким чином система бюджетування є основою 
забезпечення фінансової стійкості підприємства в короткостроковому 
періоді. Отже, роль бюджетування у системі управління фінансами 
підприємства полягає в тому, щоб своєчасно і повністю відобразити 
необхідну інформацію фінансово–економічного характеру, а саме: 
величину активів і зобов’язань підприємства, стан його розрахунків, 
напрямки руху, грошових коштів, розмір фінансових ресурсів, щоб 
показати відповідність прогнозних фінансових показників 
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фактичним.  
Методи бюджетного планування повинні змінюватись в 

залежності від динамічного розвитку підприємства та його бюджетної 
системи. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ 
НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 
 

ПИЛИПЕНКО І.В., АСПІРАНТ , 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 
 

В статті зроблено спробу визначити найбільш вагомі факторні показники, які 
впливають на прибутковість галузі за допомогою розробленої математичної моделі 
оцінки впливу факторів.  

The article is an attempt to identify the most important factor parameters that affect the 
profitability of the field with the developed mathematical model of impact assessment factors. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Підвищення 

ефективності зерновиробництва в умовах реформування сільського 
господарства є неможливим без об'єктивної оцінки впливу різних 
явищ, що мають місце в сучасній економіці. На основі одного 
критерію чи показника економічної ефективності таку оцінку дати 
неможливо. В даному випадку потрібен комплекс конкретних 
показників, що відображають вплив різних факторів на процес 
виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні проблеми  
ефективності зернового виробництва висвітлювались в наукових 
працях багатьох вітчизняних вчених-економістів, а саме: Андрійчука В. 
Г., Бабарики Г. М. [1], Бойка В. І., Бугуцького О. А., Зінов'євої О. Д. 
[3], Лобаса М. Г., Саблука П. Т., Чмирь С. М., Шпичака О. М та інших. 

 Питання впливу різного роду факторів на рівень економічної 
ефективності зерновиробництва були об'єктом дисертаційних 
досліджень Лишенко М. О., Носенко В. А., Обелець О. С., 
Тютюнник С. В. 

Однак, незважаючи на чималу кількість наукових праць і значні 
досягнення в теорії та практиці економіки зерновиробництва, не всі 
аспекти цієї проблеми достатньо вивчені і належним чином вирішені 
– деякі з них все ще залишаються постійним об'єктом дискусій.  
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Формулювання цілей статті. Визначити механізм впливу 
основних факторних показників (урожайності зернових культур, 
виробничої собівартості та середньої ціни реалізації 1 ц зерна) на 
рівень економічної ефективності зерновиробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що 
економічну ефективність вирощування основних продовольчих 
культур (до яких відносяться і зернові) характеризує система наступних 
показників: 

– рівень урожайності;  
– виробнича собівартість 1 ц продукції; 
– середня ціна реалізації 1 ц продукції; 
– прибуток (збиток) на 1 ц продукції; 
– прибуток (збиток) на 1 га зібраної площі; 
– рівень рентабельності виробництва продукції. 

Зазначимо, що перші три з перелічених нами вище показників є 
факторними,  інші три – результативними. Найбільш 
узагальнююючим і важливим серед результативних показників, які 
характеризують ефективність зерновиробництва є рівень 
рентабельності. Інші - (прибуток на 1 ц зерна та на 1 га зібраної площі 
зернових культур) лише кількісно вимірюють, але повністю не 
характеризують її. 

З метою виявлення ступеню впливу вище перелічених 
факторних показників на результативні проведемо групування 
сільськогосподарських підприємств Харківської області окремо за  
кожним з факторів і розрахуємо економічну ефективність 
виробництва зерна в підприємствах з різним їх рівнем. 

Відомо, що урожайність зернових культур є визначальним 
фактором у формуванні їх валових зборів. Також існує твердження, 
що вона є одним із головних факторів впливу на рівень показників 
ефективності зерновиробництва. Для його обґрунтування було 
проведено групування сільськогосподарських підприємств Харківської 
області за рівнем урожайності зернових культур у 2008 році  і 
розраховано економічну ефективність виробництва зерна в 
підприємствах з різним її рівнем (табл. 1).  

Поглянувши на розрахунки, представлені в таблиці 1, можемо 
відмітити, що максимальний рівень рентабельності спостерігається в 
групі підприємств з урожайністю 30,1 – 40,0 ц/га, тобто вона не є 
найвищою. Максимальному рівню урожайності в даному випадку 
відповідає мінімальний рівень рентабельності. 
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Таблиця 1 
Економічна ефективність виробництва зерна в 

підприємствах з різним рівнем урожайності 
 

Групи сільгосп-
підприємств за 

рівнем урожайності, 
ц/га 

Вироб-
нича 

собівар-
тість 1 ц, 

грн. 

Серед-
ня ціна 
реалі-
зації 1 
ц, грн. 

Прибу-
ток 

(зб.) на 
1 ц, 
грн. 

Прибу-
ток 

(зб.) на 
1 га, 
грн. 

Рівень 
рента-
бель-
ності, 

% 
1.  до 30,0 76,51 56,68 -19,82 -483,12 -14,6 
2. 30,1 – 40,0 46,29 65,29 19,01 648,82 44,4 
3. 40,1 – 50,0 50,39 67,21 16,82 731,19 40,2 
4. 50,1 і більше 42,73 54,4 11,63 629,28 32,6 
У середньому 53,17 61,65 8,48 425,6 28,0 

*На основі даних районних управлінь статистики Богодухівського та 
Краснокутського районів 

 
Це свідчить про відсутність прямої залежності між рівнем 

урожайності і рентабельності виробництва зерна. Тобто, в сучасних 
умовах господарювання є інші, більш вагомі фактори впливу на 
ефективність його виробництва .  

Так, наприклад, собівартість є одночасно важливим фактором і 
показником економічної ефективності виробництва. Вона показує 
скільки витрачає підприємство на виробництво того чи іншого виду 
продукції. В ній знаходить відображення якісний бік виробничої 
діяльності підприємства, а саме ефективність використання 
виробничих ресурсів, сучасних технологій, рівень організації 
виробництва і управління ним [4]. 

Отже, наступним етапом дослідження буде виявлення ступеню 
впливу виробничої собівартості 1 ц зерна на рівень економічної 
ефективності зерновиробництва. Аналогічно групуванню за рівнем 
урожайності згрупуємо підприємства за виробничою собівартістю 1 ц 
зерна. (табл. 2). 

Виходячи, з результатів аналітичних групувань агропідприємств 
Харківської області за рівнем виробничої собівартості 1 ц зерна, 
можна відмітити, що цей показник має безпосередній вплив на 
економічну ефективність його виробництва. При підвищенні 
собівартості, незалежно від рівня цін, зменшується розмір прибутку на 
1 ц зерна, на 1 га зібраної площі зернових культур та рівень 
рентабельності виробництва. 
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Таблиця 2 
Вплив виробничої собівартості 1 ц зерна на рівень 
економічної ефективності його виробництва 

 
Групи сільгосп-

підприємств за рівнем 
виробничої собівартості  

1 ц, грн. 

Середня 
ціна 

реалізації 
1 ц, грн. 

Прибуток 
(збиток) на 

1 ц, грн. 

Прибуток 
(збиток) на 
1 га, грн. 

Рівень 
рента-
бель-
ності, 

% 
1.  до 40,0 58,21 22,54 958,85 65,3 
2. 40,1 – 50,0 61,92 17,02 645,63 38,7 
3. 50,1 – 60,0 66,24 12,1 479,27 22,0 
4. 60,1 і більше 59,95 -23,62 -552,48 -22,6 
У середньому 61,65 8,48 425,6 28,0 

*На основі даних районних управлінь статистики Богодухівського та 
Краснокутського районів 

 
Загально відомо також, що прибутковість (ефективність) в 

значній мірі формується і за рахунок реалізаційних цін. 
Далі спробуємо обґрунтувати вплив  ціни реалізації  1 ц зерна на 

економічну ефективність його виробництва. Аналогічно попереднім 
групуванням проведемо групування агропідприємств за рівнем ціни 
реалізації  (табл. 3). 

Таблиця 3 
Вплив ціни реалізації 1 ц зерна на рівень економічної 

ефективності його виробництва 
 

Групи сільгосп-
підприємств за 

рівнем середньої 
ціни реалізації 1 ц, 

грн. 

Вироб-
нича 

собівар-
тість 

1 ц, грн. 

Прибуток 
(збиток) на 

1 ц, грн. 

Прибуток 
(збиток) на 
1 га, грн. 

Рівень 
рента-
бель-

ності, % 

1.  до 50,0 58,23 -12,2 -179,5 -7,6 
2. 50,1 – 60,0 52,59 4,97 369,2 31,3 
3. 60,1 – 70,0 50,2 14,05 542,2 33,0 
4. 70,1 і більше 55,45 21,88 853,7 48,3 
У середньому 53,17 8,48 425,6 28,0 
*На основі даних районних управлінь статистики Богодухівського та 

Краснокутського районів 
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Результати аналітичного групування аграрних формувань 
Харківської області повністю підтверджують вплив ціни реалізації на 
рівень економічної ефективності виробництва зерна. Так, при 
підвищенні ціни його реалізації, незалежно від рівня собівартості, 
збільшується розмір прибутку на 1 ц продукції, на 1 гектар зібраної 
площі та рівень рентабельності виробництва.  

Необхідно зазначити, що застосування методу статистичних 
групувань особливо ефективне в поєднанні з кореляційно-
регресійним методом. Групування в даному випадку дає змогу 
встановити напрям і форму зв'язку між досліджуваними ознаками, а 
кореляційно-регресійний метод кількісно виміряти цей взаємозв'язок і 
оцінити його надійність. 

Основна перевага багатофакторного кореляційно-регресійного 
аналізу порівняно з іншими видами статистичного аналізу, зокрема 
простою кореляцією, полягає в тому, що він дає змогу оцінити ступінь 
впливу на результативну ознаку кожного з включених у модель 
(рівняння) факторів при фіксованому положенні (на середньому рівні) 
інших факторів. 

Отже далі,  метою обґрунтування одержаних раніше результатів 
проведемо кореляційно-регресійний аналіз визначення тісноти зв'язку 
між факторними і результативними показниками. 

У першому випадку для багатофакторної лінійної регресійної  
моделі відібрано результативний показник – рівень рентабельності 
виробництва зерна, % (у) і три фактори (х): 

1.  - рівень урожайності зернових культур, ц/га; 
2.  - виробнича собівартість 1 ц зерна, грн.; 
3.  - середня ціна реалізації 1 ц зерна, грн. 

В результаті проведених розрахунків встановлено, що два з 
відібраних факторів мають тісний зв'язок з результативною ознакою. 
Так, >0,4 мають: виробнича собівартість 1 ц зерна ( = 0,826) 
та середня ціна реалізації  ( = 0,412). 

Стосовно ж  рівня врожайності зернових культур, відмітимо, що 
його зв'язок з результативною ознакою відсутній, оскільки, <0,4  ( 

= 0,278). 
Отже, рівняння багатофакторної кореляційно-регресійної 

залежності рівня рентабельності зерновиробництва для даної 
сукупності підприємств має вигляд: 
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y = 34,248 – 0,202  – 1,598 + 1,407  
 

Після визначення рівняння регресії було проведено оцінку 
достовірності отриманої залежності. Як відомо, оцінка достовірності 
залежності y від  здійснюється за допомогою величини  і 
повинна дорівнювати 1. Якщо = 1 , то між факторними і 
результативною ознаками залежність функціональна, якщо ж  = 0 – 
залежність відсутня. Отримане значення = 0,821 (R = 0,906) 
підтверджує достовірність зв'язку між величинами  y . 

Розраховані коефіцієнти регресії показують рівень 
рентабельності виробництва зерна при зміні кожного фактора на 
одиницю його виміру при фіксованих значеннях інших факторів, 
включених у рівняння. 

У другому випадку для визначення ступеню впливу тих же 
факторних показників, але вже на суму прибутку в розрахунку на 1 га 
зібраної площі зернових культур було побудовано аналогічну трьох 
факторну кореляційно-регресійну модель. 

За результатами отриманих розрахунків встановлено, що всі три 
з відібраних нами факторів  мають високу тісноту зв'язку з 
результативним показником  (рівень урожайності зернових культур 

 = 0,435; виробнича собівартість 1 ц зерна  =0,881; середня 
ціна реалізації 1 ц зерна  = 0,443). 

Рівняння багатофакторної кореляційно-регресійної залежності 
суми прибутку в розрахунку на 1 га зібраної площі зернових має 
наступний вигляд: 

 

y = - 88,085 +6,859  – 28,613 + 28,609  
 

Одержане значення = 0,944 (R = 0,972) підтверджує 
достовірність наявності залежності між результативною ознакою y  і 
факторними ознаками . 

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, відмітимо, 
що серед проаналізованих нами факторів найбільш вагомий вплив на 
підвищення ефективності зерновиробництва в сучасних умовах 
господарювання мають виробнича собівартість та середня ціна 
реалізації 1 ц зерна. Дійсно, при зменшенні виробничої собівартості 
та підвищенні середньої реалізаційної ціни 1 ц даного виду продукції 
спостерігається зростання всіх результативних показників. 
Підвищення ж урожайності зернових культур не завжди забезпечує 
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відчутне зростання ефективності виробництва зерна. Урожайність в 
даному випадку виступає фактором «другого порядку», і поряд з 
площею посіву та рівнем товарності впливає, скоріше, на кількість 
реалізованої продукції, аніж на економічну ефективність виробництва 
в цілому. Тому  підприємствам–виробникам зерна потрібно 
зосереджувати свої зусилля на покращенні якості зерна, підвищенні 
продуктивності праці, а також розгорнути пошук більш вигідних 
каналів його реалізації, слідкуючи при цьому за станом цін. 
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УДК 657 
 
 СУТНІСТЬ ВИТРАТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ТА ЇХ 

МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

РАДЧЕНКО К.М., АСПІРАНТКА  КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ  
КНУ ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА 

 
В статті розглянуто та проаналізовано поняття «витрати» та «затрати», 

надано їх визначення як економічних та облікових категорій, розкрито основні 
відмінності між ціми категоріями, визначено їх місце в системі обліку та в управлінні 
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підприємством. 
В данной статье рассмотрено и проанализировано понятие «расходы» и 

«затраты», предоставлено их определение как экономической и учетной категории, 
раскрыты основные отличия между этими категориями, определенно их место в системе 
учета и управлении предприятием.   

In this article considered and analysed concept «charges» and «expenses», their 
determination is given as to the economic and registration category, found out basic differences 
between these categories, their place is certain in the system of account and management an 
enterprise.   

 
 Постановка проблеми. Витрати в господарській діяльності 

підприємства посідають одне з головних проблемних питань 
теоретичного і практичного характеру. Тому їх чітке визначення як 
економічної категорії має велике значення. За роки реформування 
бухгалтерського обліку в Україні спостерігалась негативна тенденція 
запозичення іноземних термінів та некоректний переклад фахової 
літератури без її додаткового аналізу та урахування економічної 
сутності понять. Це стосується визначення сутності та змісту таких 
понять як витрати та затрати. Найбільша полеміка в економічній 
літературі розгорнулася щодо правомірності та необхідності вживання 
цих двох термінів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сьогодні витрати 
розглядає значна кількість вітчизняних та зарубіжних вчених та 
науковців. Серед них можна виділити таких як: Ф.Ф. Бутинець, Б.І. 
Валуев, AM. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, З.В. 
Задорожний, Г.Г. Кірейцев, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, A.M. 
Кузьмінський, В.О. Ластовецький, Б.М. Литвин, Л.В. Нападовська, 
О.В. Олійник, М.С Пушкар, І.Б. Садовські, В.В. Сопко, І.Д. Фаріон, 
М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан, Р.Ентоні. Вони проводять 
дослідження щодо теоретичних та практичних аспектів обліку витрат, 
зокрема, розглядають поняття та класифікацію витрат, методи обліку, 
узгодженість податкового та бухгалтерського обліку, методики 
проведення аудиту витрат, ефективності управління витратами, при 
цьому розглядають їх у різних галузях економіки. Проте питання 
розкриття економічного змісту витрат лишається й досі актуальним. 

Метою дослідження є узагальнення сутності витрат як 
економічної категорії та визначення їх місця в системі обліку та в 
управлінні підприємством. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Ефективний 
розвиток та економічне зростання підприємства неможливе без 



 

 290 

постійного удосконалення обліку витрат та системи їх управління.  
Система управління витратами – це складний процес, який по 

суті охоплює управління всією діяльністю підприємства, а отже 
потребує вичерпної, достовірної та оперативної робочої інформації 
про витрати для здійснення планування та контролю. Інформаційну 
функцію в даному випадку виконує облік витрат, який є підсистемою 
інформаційної системи бухгалтерського обліку. Тому перед 
управлінською ланкою постає важливе завдання пошуку і 
впровадження такої системи обліку, суть якої полягала б в інтегруванні 
чинної системи обліку витрат і доходів, та накопиченні інформації для 
прийняття оперативних управлінських рішень і координації проблем 
майбутнього розвитку підприємства. 

Витрати є об’єктом бухгалтерського обліку та одним з головних 
показників діяльності підприємства. Від їх рівня істотно залежать 
ефективність функціонування підприємства та його 
конкурентоспроможність. Інтерпретація витрат в обліку залежить від 
вимог користувачів інформації. Інформація для кредиторів, можливих 
інвесторів, власників надається фінансовим обліком, інформацію для 
керівників підприємств та їх підрозділів надає управлінський облік, для 
податкових органів – податковий облік. 

Організаційно–облікові та методологічні засади формування 
витрат передбачають визначення самого поняття «витрати». Зараз у 
науковій економічній літературі, підручниках, словниках немає 
єдиного підходу до інтерпретації витрат. 

З історичним розвитком економіки змінювалося і поняття 
«витрати», його розуміння, трактування і значення на різних етапах 
розвитку суспільства.  

На першому етапі (ХХVІІ – ІІ ст.до н.е.) виникають зародки 
поняття «витрати». Вони формуються в стародавніх країнах, таких як 
Єгипет, Вавілон, Греція. Починаючі з ХІV–ХІХ ст. здійснюються 
спроби надання визначення поняття «витрати» та розкриття його 
сутності [1]. 

Його еволюція відбувається й досі. Протягом багатьох років різні 
вчені та науковці по–різному трактують поняття «витрати». З часом 
значно уточнюється, конкретизується і поглиблюється їх визначення. 
В табл. 1 наведено трактування витрат різними науковцями 
починаючи з кінця ХХ ст.  

Аналіз літературних джерел свідчить про розходження 
трактування поняття «витрати» науковцями. В нормативних 
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документах, що регламентують порядок визначення витрат також 
спостерігається відхилення в визначеннях.  

Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
[19], витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілення власниками). 

Таблиця 1 
Трактування поняття «витрати» різними науковцями 

Рік Джерело 
інформації 

Визначення витрат 

1 2 3 
1977 Д. Мідлтон [2] Витрати – це те, що потрібно віддати, щоб 

одержати бажане 
1993 Р.Ентоні 

Дж.Ріс [3] 
Витрати – це представлена у грошовому виразі 
величина ресурсів, які використовуються з 
певною метою 

1995 Ч.Г. Хорнгрен 
Дж. Форстер [4] 

Витрати – це спожиті ресурси або гроші, які 
необхідно заплатити за товар і послуги 

1996 Шим Джей К. [5] Витрати – показник в грошовому вираженні 
кількості ресурсів, використаних для  
досягнення певної цілі 

1997 Хєл Р. Вєриан [6] Витрати – це всі використовувані фірмою 
фактори виробництва, оцінені за їх ринковою 
ціною 
 

1998 Сопко В.В. [7] Витрати формують використані у процесі 
виробництва різні речовини та сили природи 
на виготовлення нового продукту праці 

2000 Бутинець Ф.Ф. [8] Витратами називаються витрати у виробничому 
процесі праці й засобів виробництва для 
виготовлення продукції  

2002 Грещак М Г., 
Коцюба О.С. [9]  

Витрати – це обсяг використаних ресурсів 
підприємства у грошовому вимірі для 
досягнення певної мети 

2002 Цал–Цалко Ю.С. 
[10] 

Витратами визнаються або зменшення активів, 
або збільшення зобов'язань, що призводить до 
зменшення власного капіталу підприємства (за 
винятком зменшення капіталу внаслідок його 
вилучення або розподілу власниками), за умови, 
що ці витрати можуть бути достовірно оцінені 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

2004 Нападовська Л.В. 
[11] 

Зменшення економічної вигоди протягом 
звітного періоду або збільшення зобов’язань 
підприємства, що веде до зменшення капіталу  

2005 Крушельницька 
О.В. [12] 

Витрати – грошова оцінка матеріальних і 
трудових ресурсів, що пов'язані з виробництвом 
та реалізацією продукції, надання послуг 

2005 Кривенко К.Т.,  
Савчук B.C.,  
Беляев О.О. [13] 

Витрати – грошове вираження використання 
виробничих ресурсів, у результаті якого 
здійснюється виробництво і реалізація 
продукції 

2006 Турило А.М.,  
Кравчук Ю.Б.,  
Турило А.А[14] 

Витрати – це вартісне вираження абсолютної 
величини застосовано–спожитих ресурсів, 
необхідних для здійснення ним поставленої 
мети 

2007  Задорожний З.В. 
[15] 

Витрати – це тільки конкретні витрати ресурсів, 
тобто зовнішні або явні витрати (платежі за 
ресурси, що не належать власникам фірми) 

2007 Череп А.В. [16] Витрати− це тільки конкретні витрати ресурсів 
2009 Скрипник М.І. [17] Витрати – це використання тільки тих ресурсів, 

які при визначенні прибутку господарюючого 
суб’єкта за даний період часу ставляться у 
відповідність доходам  

2009 Грищенко О.В. 
[18] 

Витрати – це вартість використаних ресурсів, 
які повністю витрачені протягом певного 
періоду часу для отримання доходу 

2009 Садовська І.Б.  Витратами слід вважати фактично спожиті 
матеріальні і нематеріальні ресурси в процесі 
виробництва і реалізації продукції, робіт чи 
послуг, а також управління ними 

 
Майже ідентичне визначення, з невеликим уточненням, 

наведено й у П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [20]: «витрати 
—зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного 
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 
або розподілу власниками) за звітний період». 

Згідно П(С)БО 16 «Витрати» [21], витратами звітного періоду 
визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за 
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винятком капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 
власниками), за умови, що ці витрати будуть достовірно оцінені. 

Отже у П(С)БО 1 і П(С)БО 3 наводиться визначення поняття 
«витрати», а у П(С)БО 16 їх визнання. Аналізуючи ці визначення 
необхідно зазначити, що у П(С)БО 1 і П(С)БО 3 мова йде про 
«зменшення економічних вигод», тоді як у П(С)БО 16 про «зменшення 
активів, або збільшення зобов'язань». 

Під час розробки національних П(С)БО та російських ПБУ 
багато що було взято з МСФЗ, зокрема і визначення витрат. Згідно з 
IFRS [22] витрати – зменшення економічних вигід протягом звітного 
періоду, що відбувається у формі відтоку або виснаження активів, або 
збільшення суми зобов’язань і резервів, що виражається в зменшенні 
капіталу, не пов’язаного з його розподілом між власниками. Згідно з 
GAAP [23] витратами є фактичні або передбачувані відтоки грошових 
коштів або їх еквівалентів, які виникли або виникнуть в результаті 
основної діяльності компанії. 

В концептуальних основах складання та подання фінансових 
звітів, схвалених Радою Комітету з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (КМСБО) у квітні 1989 р. і затверджено 
РМСБО у квітні 2001 р. зазначено, що «Витрати – це зменшення 
економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів, або у вигляді виникнення забовязань, результатом 
чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, 
пов’язаного з виплатами учасникам» [24]. 

В Росії сьогодні визначення витрат регламентується Податковим 
кодексом РФ та Положенням бухгалтерського обліку «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99), в якому визначено, що: «витратами 
організації визначається зменшення економічних вигод у результаті 
вибуття активів (грошових коштів, іншого майна і (або) виникнення 
зобов'язань, що призводять до зменшення капіталу цієї організації, за 
виключенням зменшення вкладів за рішенням учасників (власників 
майна) [25].  

На визначення, що наводиться в П(С)БО 16 спираються при 
визнанні витрат в бухгалтерському обліку та складанні фінансової 
звітності. В податковому обліку при складанні податкової звітності 
застосовують інше визначення витрат.  

Згідно з Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємства» [26], витрати мають назву – валові витрати.  

Валові витрати виробництва та обігу – це сума будь–яких витрат 
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платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній 
формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), 
які купуються (виготовляються) таким платником податку для їх 
подальшого використання у власній господарській діяльності.  

На сьогодні в українських економічних виданнях окрім терміну 
«витрати» вживається також термін «затрати».  

У нормативних актах України, визначення терміну «затрати». не 
наводиться, хоча, висвітлюючи проблеми витрат, окремі вчені–
економісти вживають як поняття «витрати», так і «затрати».  

В українських виданнях разом з терміном «витрати» також 
вживається термін «затрати». Інститут української мови вважає, що: 
«...слово витрати вживається на позначення грошей, коштів, 
витрачених на що–небудь», а «…слово затрати – використання, 
витрачання часу, сил тощо на що–небудь з певною метою» [27].  

В табл. 2 наводиться визначення затрат, що надаються 
представниками української облікової думки. 

Таблиця 2  
Трактування поняття «затрати» різними науковцями 

Рік Джерело 
інформації 

Визначення затрат 

1 2 3 

2000 Сопко В.В. [28] Затрати — це використані у процесі виробництва різні 
речовини та сили природи на виготовлення нового 
продукту праці формують поняття затрати 

2001 Свірко С.В. 
[29] 

Затрати – грошовий вираз використаних та фактично 
чи умовно зменшених продуктивних сил для 
виробництва або створення певного продукту  

2003 Аврова И. А. 
[30] 

Затрати — це засоби, що використані на придбання 
ресурсів, які є в наявності та відображаються в балансі 
як активи підприємства і які здатні в майбутньому 
принести дохід  

2004 Нападовська 
Л.В. [11] 

Затрати – це вартісний вираз використаних у процесі 
діяльності підприємства матеріальних, трудових, 
фінансових та інших ресурсів 

2004 Ніколаєва С.А. 
[31] 

Затрати – це вартісна оцінка використовуваних 
виробничих ресурсів  

2006 Погорєлов Ю. 
С. [32] 

Затрати відбивають реальний рух і трансформацію 
ресурсів  
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

2006 Рудніченко Є. 
М. [33] 

Затрати відображають трансформацію ресурсів у 
створення нової вартості, більш точно пов’язані з 
реальним рухом грошових коштів і повинні широко 
використовуватися в плануванні повної собівартості 
продукції й прибутку 

2007  Задорожний 
З.В. [15] 

Грошовий вираз матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, використаних у процесі такої діяльності з 
метою отримання економічної вигоди за винятком 
оплати рахунків постачальників, різних кредиторів за 
отримані виробничі запаси, товари, послуги, 
перераховані авансові платежі тощо  

2007 В.К. 
Скляренко[34] 

Затрати – це грошова оцінка вартості матеріальних, 
трудових, фінансових, природних, інформаційних та 
інших видів ресурсів на виробництво і реалізацію 
продукції за певний період часу   

2009 Скрипник М.І. 
[17] 

Затрати стосуються будь–якого використаного ресурсу, 
в тому числі на придбання активів  

2009 О.В. 
Грищенко[35] 

Затрати – явні (фактичні) витрати підприємства, тобто 
вартісні оцінки ресурсів, використаних організацією в 
процесі своєї діяльності  

 
В російській спеціальній літературі з питань бухгалтерського 

обліку зустрічаються такі визначення поняття «затрати»: 
— «затраты, – уменьшение средств предприятия или 

увеличение его обязательств, которые возникают в процессе 
хозяйственной деятельности в целях получения прибыли и приводят к 
уменьшению величины собственного капитала» [36]; 

— «затраты – это издержки, понесенные в момент 
приобретения фирмой товаров и услуг» [37]; 

— «затраты и издержки можно определить как расходы, 
предполагаемые к возмещению (говоря бухгалтерским языком 
включаемые в себестоимость)» [38]; 

— «затраты – выраженные в денежной оценке 
некапитализируемые и декапитализируемые расходы и начисления, 
относимые к отчетному периоду при исчислении финансового 
результата за этот период» [39]. 

Також, в російських економічних виданнях разом з терміном 
«расходы» і «затраты», використовують термін «издержки (стоимость)». 
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Всі вони в українській мові зводяться до «витрат». 
Під поняттям «издержки» в російській економічній літературі 

розуміють: 
— узагальнені виробничі витрати з використання продуктів 

та послуг в процесі виробництва кінцевої продукції; затрати, що 
відносяться до вже проданої продукції та відповідають виручці з 
продаж;  

— безпосередньо витрати, що не входять у виробничу 
собівартість проданих товарів; 

— збитки, що відносяться на витрати. 
З наведених характеристик вказаних понять, видно, що 

неточність у їх визначенні властива і російській економічній 
термінології. В бухгалтерському та податковому законодавстві Росії 
немає однозначного визначення понять «затраты» і «расходы», отже, 
можна припустити ідентичність1 цих визначень в практиці 
бухгалтерського обліку. 

Російський вчений–обліковець Я.В. Соколов взагалі стверджує 
що: «в русском языке минимум три термина имеют совершенно 
одинаковое содержание: расходы, затраты, издержки. Все попытки 
разграничить их содержание лишины смысла» [40]. 

Найбільша полеміка в економічній літературі розгорнулася 
щодо правомірності та необхідності вживання двох термінів «витрати» 
та «затрати» 

Єдності серед авторів немає: деякі виділяють всі три терміни, 
інші зупиняються на характеристиці поняття «витрати». 

Українські економісти М.В. Кужельний, В.Г.Лінник [41] в межах 
обліку процесу виробництва виділяють поняття «витрати». 
Аналогічної думки дотримуються й інші представники української 
облікової думки М. Т. Білуха, С Ф. Голов, В. I. Єфіменко, М. С. 
Пушкар. Професор Ф, Ф. Бутинець відзначає, що "найбільш 
загальним поняттям в українській економічній літературі, що 
відноситься як до "затрат", так і до "витрат" сприймаються 
витрати" [42]. 

Інша категорія вчених вважає за необхідне виокремити поняття 
"витрати" та "затрати". До них належать В. В. Сопко, Н. М. Грабова, 
О. М. Філінков. 

Інститут української мови зазначає: «У фінансовій сфері 
перевага надається термінові «витрати» на позначення зменшення 
економічної вигоди у звітному періоді у формі вибуття або 
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використання активів чи виникнення заборгованостей, що веде до 
зменшення власного капіталу» [27]. 

Таким чином, термін «витрати» є більш вживаним у процесі 
виробництва продукції та її реалізації, а термін «затрати» при 
придбанні товарно–матеріальних цінностей [43], проте, і витрати і 
затрати супроводжуються вибуттям активів, або виникненням 
боргових зобов’язань. Отже, затрати мають місце до реалізації 
продукції, товарів, послуг, витрати відносяться до реальної продукції і 
товарів та віднімаються з одержаного доходу. 

Затрати відрізняються від витрат, якщо матеріальні засоби, що 
поступили в одному періоді, повністю або частково витрачаються в 
іншому періоді. Відносно проведеної і реалізованої продукції витрати 
можливі тільки тоді, коли мають місце доходи від продажів. Саме тому 
протягом всього терміну функціонування підприємства загальна сума 
затрат відповідає сумі понесених витрат. Друга відмінність понять 
«затрати» і «витрати» полягає в тому, що витрати включають всі 
спожиті або використані на підприємстві ресурси, що витрачені 
безпосередньо на придбання або створення активів і включаються в 
собівартість цих активів. 

Затрати відображають використання виробничих ресурсів, а 
витрати – втрату сукупних ресурсів. Затрати можуть декілька разів 
перетворюватися в ресурс і знову в затрати, поки не стануть 
витратами. 

Виникнення витрат, саме по собі, не є негативним фактором, 
оскільки затрати спрямовані на створення нових ресурсів. Виникнення 
витрат завжди означає, що підприємство залишається без своїх 
ресурсів [44]. 

У свою чергу, провідний американський дослідник Р. Ентоні під 
витратами розуміє грошове вимірювання суми ресурсів, використаних 
з якоюсь метою. При цьому він ототожнює витрати з собівартістю 
[45]. Тобто, витрати складають виробничу собівартість реалізованої 
продукції (запаси, амортизація основних засобів, заробітна плата та 
інші). Проте, поняття «затрати» ширше за «собівартість», яка є 
вартісною оцінкою використаних ресурсів в процесі виробництва 
готової продукції, тобто поточні витрати конкретного підприємства. 
Оскільки показник витрат є витратами ресурсів на забезпечення 
процесу відтворення взагалі, незалежно від його завершеності і 
характеру зв'язку з кінцевим продуктом. 

Висновки. В економічній літературі та на практиці поряд з 
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термінами «витрати» та «затрати» також використовуються і такі, як, 
«втрати», «збитки», «видатки». При цьому деякі автори трактують їх як 
синоніми. В Цивільному [46] та Господарському [47] кодексах 
наводиться визначення терміну «збитки», що ототожнюються з 
втратами та певними витратами. Але, таке ототожнення є 
неправомірним, оскільки останні відносяться до фінансових 
результатів діяльності та означають: втрати – зменшення активу в 
результаті непередбачених обставин (тільки в результаті фактів–
подій), збитки – перевищення декапіталізованих витрат над доходами. 

Проведений аналіз дефініцій «затрати» і «витрати» показав, що в 
деяких працях зустрічається ототожнення затрат і витрат. Натомість, у 
тих науковців, котрі вважають, що даним поняттям притаманний 
різний економічний зміст, розуміння затрат зводиться переважно або 
до вихідних грошових потоків, або до використання ресурсів у процесі 
створення нової вартості; витрати – до зменшення активів і 
збільшення зобов’язань підприємства за період.  
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РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА  
ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ 

 
РУДИЧ А.І., 

 ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

У статті розглянуто теоретичні засади та практичний досвід впровадження 
кластерних мереж у сферах виробництва продукції та надання послуг, що дасть змогу в 
регіоні повніше розв'язувати економічні й соціальні проблеми територій, раціонально 
використати природні ресурси, робочу силу, науковий, освітянський і культурний 
потенціали, зберігати та оздоровлювати навколишнє природне середовище. 

In the article theoretical principles and practical experience of introduction of cluster 
networks are considered in the spheres of production of goods and grant of services, which will 
enable in a region complete decide of economic and social problems of territories, rationally to use 
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natural resources, labour force, scientific, elucidative and cultural potentials, keep and 
ozdorovlyuvati a natural environment. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний 

процес глобалізації характеризується залежністю темпів економічного 
розвитку країни від інтеграції зі світовою економікою, процесами 
переміщення капіталів і технологій, міжнародними науково–
технічними зв’язками аграрному секторі. Переведення аграрного 
комплексу України на інноваційний шлях розвитку задекларовано в 
численних нормативно–правових документах 1с.17. До них зокрема 
належать стратегія економічного і соціального розвитку України на 
2004–2015 роки „Шляхом європейської інтеграції”, „Про основні 
засади державної аграрної політики до 2015 року” і Державна цільова 
програма розвитку українського села на період до 2015 року. Основна 
увага Державної програми приділяється підвищенню ефективності 
аграрного сектора, а також збільшенню обсягів виробництва  валової 
продукції сільського господарства. 

Проте досягти таких результатів буде не можливо без створення 
та впровадження техніко–технологічних досягнень у виробництві та 
розвитку організаційних форм інноваційної, в тому числі кластерів. 
Саме кластери, як свідчить світова практика, зарекомендували себе, як 
активні „точки зростання” економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із основних 
підходів повної реалізації потенціалу і підвищення 
конкурентоспроможності АПК на регіональному рівні є створення 
кластерів, в межах яких відбувається поєднання виробничих процесів з 
науково–інноваційною діяльністю. Теоретичні й практичні питання 
територіальної організації розвитку аграрного сектору економіки 
досліджуються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних 
економістів. Зокрема, обґрунтуванню напрямів інноваційного розвитку 
аграрного сектору України присвячені праці П.Т.Саблука 2, 
А.В.Іванько 4, М.Ф.Кропивки 5, О.М.Ціхановської 8, 
Д.І.Мазоренка, І.О.Белебехи. Економіко–математичне обґрунтування 
інноваційного розвитку аграрного сектора здійснила у своїх 
дослідженнях Н.К.Васильєва. Основними факторами, що 
перешкоджають інноваційному розвитку аграрного сектора 
вищеназвані науковці вважають недостатню фінансову та 
інфраструктурну підтримку науково–інноваційної діяльності з боку 
держави. Тому виникає необхідність пошуку нових можливостей 
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використання в Україні, насамперед вже існуючи у світі кращих зразків 
систем господарювання 3 с.25.  

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в 
узагальненні теоретичних засад та розробці методичних і практичних 
рекомендації щодо формування кластерної системи для підприємств 
аграрної сфери. З метою досягнення узгодженості цілей діяльності 
підприємств АПК має бути сформована певна системна концепція, яка 
б сприяла такому розвитку. Ця концепція повинна давати 
методологічні й структурні основи щодо комплексного соціально–
економічного розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Як показує 
світовий досвід, у наш час під вплив глобалізації підпадає дедалі 
більша частина території планети, що інтенсивно змінює 
конфігурацію сучасної світової економіки, в тому числі й аграрної, 
тому змушує формувати нові, ефективніші економічні структури.  

Все ширше для економічних перетворень застосовується 
кластерна система організації виробництва. Це спрямування знаходить 
відгук і в Україні. Адже, як вважають провідні вітчизняні вчені, 
суттєвою перешкодою економічному розвитку агропромислового 
виробництва в нашій країні є недостатня інтеграція, слабкість зв’язків 
між виробниками сільсько–господарської сировини, переробними 
підприємствами і наукови–ми установами. В розвинутих країнах це 
долається шляхом створення кластерів – об’єднань з урахуванням 
галузевих ознак. На ринку в даному випадку конкурує не окреме 
підприємство, а їх комплекс – кластер.  

В кінці 90–х років в Україні набула поширення така регіональна 
організаційна форма інтеграції як агропромислові асоціації, 
об'єднання, корпорації з виробництва, переробки і реалізації 
продукції. Таким прикладом є створена в 1996 році асоціація 
„Полтавамолоко”, діяльність якої організована в інтересах підприємств 
і організацій які входять до її складу. Переважна більшість яких це 
молокопереробні підприємства області. Основною метою асоціації є 
забезпечення стабільного функціонування і розвитку переробних 
підприємств, на основі повного господарського розрахунку та 
самофінансування, сприяння розвитку молочної промисловості та 
конкуренції. Проте її засновниками стають тільки переробні 
підприємства, що диктують стратегії розвитку тільки з власної позиції. 
Жодного учасника, який би представляв сільськогосподарське 
підприємство, не зареєстровано за весь період діяльності.  
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Таким чином можна впевнено сказати, що в асоціації 
представлені інтереси тільки переробної промисловості, тому сьогодні 
слід шукати нових шляхів економічних взаємовідносин між 
товаровиробниками та переробними підприємствами та 
удосконалювати агропромислову інтеграцію.  

Метод кластеризації активно застосовується під час аналізу й 
здіснення аграрної політики в розрізі регіонів, з метою визначення 
рівня спеціалізації та концентрації агропромислового виробництва, 
ефективності державних заходів підтримки і сприяння галузевому 
розвитку, оцінки товарного забезпечення й міри задоволення 
споживчих потреб населення. Крім того в аграрній економіці з 
використанням цього методу ранжують широкомасштабні сукупності 
суб’єктів діяльності, в результаті чого одержують узагальнену 
інформацію про тенденції та перспективи розвитку певної галузі в 
цілому.   

Основною передумовою вибору саме цієї методології аналізу 
розвитку галузі є сучасна тенденція до скорочення кількості 
підприємств–виробників сировини через їх низьку конкуренто–
спроможність у нових ринкових умовах, що характеризуються 
загостренням конкуренції на внутрішньому ринку у зв’язку із 
нещодавно набутим членством України в СОТ 1. 

При функціонуванні кластерів проявляється синергетичний 
ефект від взаємодії підприємств, які взаємопов’язані з випуском 
певного виду продукції. В кластері передусім забезпечується 
об’єднання зусиль підприємців, органів управління, суб’єктів  
інвестиційної та інноваційної діяльності на певній території, що дає 
переваги у конкурентній боротьбі, сприяє впровадженню інновацій і 
раціональної організації постачання, виробництва й збуту, завдяки 
підвищенню конкурентоспроможності продукції, проведенню гнучкої 
політики, необхідної в умовах сучасної ринкової кон’юнктури 5. 

Можливість одержання кращих економічних результатів у 
кластері досягається за рахунок використання переважно 
горизонтальних зв’язків, спеціалізації та компліментарності учасників 
(структурно–функціональної взаємодоповнюваності їх у виробничому 
процесі). Головною ідеєю цієї концепції стає орієнтація діяльності 
підприємств на кінцевий результат: ступінь задоволення ринкових 
потреб послугами чи продукцією, яка випускається їх виробництвами, 
та впливу їхньої діяльності на всебічний розвиток територій і ріст 
добробуту населення.  
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Ряд вчених відносять до кластерних систем і кооперативно–
господарські об'єднання малого, середнього та великого бізнесу з 
радіальною структурою, для яких характерним є: наявність великого 
підприємства–лідера, яке визначає господарську, інноваційну та інші 
стратегії розвитку, стійкість господарських зв'язків учасників системи у 
рамках її виробничих програм, чітко виділений інтегруючий фактор 
(продукт чи послуга). Переваги кластерного утворення для його 
учасників мають об'єктивний характер, тобто не залежать конкретно 
від жодного з них, що робить кластер стійкішим порівняно з 
об'єднаннями іншого типу.  

Створення кластерів особливо актуально, коли реформування 
агропромислової сфери дедалі більше торкається рівня 
територіальних громад, економічна самостійність яких наданому етапі 
розвитку підвищується, що породжує нові, складніші задачі, які 
вимагають і нових шляхів розв'язання. У кластери об'єднуються 
сільгоспвиробники й промислові підприємства, передусім переробні 
та торгівельні фірми.  

Як показує світовий досвід функціонування аграрного сектору, 
виробники сільськогосподарської продукції можуть нормально 
існувати лише за наявності зовнішньої підтримки. Тому державна 
політика має бути спрямована на підтримку й сприяння розвитку 
процесів концентрації, інтеграції, кластеризації в агропромисловому 
виробництві. 

Звідси і постає питання про необхідність обґрунтування та 
розробки моделей агропромислових кластерів регіонів з наступною їх 
апробацією в кількох областях нашої держави і після відпрацювання 
— впровадження по всій Україні на місцевому, регіональному та 
національному рівнях. Виходячи з того, що до кластера входить 
велика кількість учасників, це може суттєво знижувати оперативність 
їхньої роботи. Тому пропонуємо формувати в складі кластера 
технологічні підкластери, в які входять члени кластера, що беруть 
участь в його роботі з більш–менш однотипними, замкнутими 
сукупностями робіт чи операцій. Так, наприклад, розглядаючи 
молокопродуктовий кластер Полтавської області необхідно зазначити, 
що до його складу входять такі підкластери:  

1) аналіз і виробництва молока; його охолодження;  
2) аналіз та переробка молока (виробництво кисломолочної 

продукції, сирів твердих);  
3) аналіз та виробництво сухого молока та продуктів дитячого 
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харчування (де основним видом продукції є сухі суміші). 
Із кластером молокопродукції також тісно взаємодіють кластери–
споживачі продукції: кластери рослинництва (використання 
органічних добрив на етапі виробництва молока), кластери 
м’ясопродуктів (для корму телят; для виробництва м’ясної продукції). 

У ході розробки схем формування та функціонування 
кластерних агропромислових утворень потрібно брати до уваги 
нижчезазначені фактори. Стрижнем змін у сучасній економіці, 
відповіддю на розширення процесів глобалізації є процес 
кластеризації. 

Особливо важливим на початкових етапах кластеризації є 
застосування з боку органів державної влади законодавчого й 
адміністративного впливу, спрямованого на забезпечення спільності 
інтересів для створення умов щодо прояву ініціативи керівництва 
регіону, місцевих підприємницьких структур і наукових організацій 
аграрної галузі з метою активізації підприємницької діяльності, а також 
підтримка ініціативи регіону про формування кластерних структур 
керівництвом вищих рівнів та підприємцями регіону. 

Передача частини повноважень на регіональний рівень, що дає 
можливість ефективніше розробляти й реалізовувати територіальні 
програми, тобто відбувається сприяння розвитку самоврядування 
території за рахунок кластерів. 

Особливо важливим фактором при створенні 
агропромислового кластера є як територіально близьке розташування 
його виробництв на інших структур, так і близькість до 
постачальників ресурсів та до споживачів. Це пояснюється:  

а) всезростаючою вартістю перевезень, котра стає вагомою 
складовою витрат на виробництво сільгосппродукції, а особливо 
молока;  

б) постійною взаємодією з постачальниками ресурсів та 
переробними підприємствами;   

в) постійними контактами зі споживачами. 
Близькість до ресурсів значно підвищує ефективність 

закупівель, знижує ризик при проведенні останніх.  
Висновки. Кластерний підхід до організації та управління 

агропромисловим виробництвом дає можливість підвищити 
продуктивність учасників кластера, взаємодоповнюваність при 
виробництві сільгосппродукції дає можливість поліпшення її якості та 
інших параметрів (характеристик) підвищення за рахунок попиту на 
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неї. Створення й розвиток кластерів у нашій країні стримують: 
низький рівень узгодженості дій різних ланок агропромислового 
виробництва; недостатня розвиненість територіальних кооперативних 
структур; занадто тривале виконання окремих планів і програм різного 
рівня щодо соціально–економічного розвитку територій. 

Створення в галузях АПК інтегрованих виробництв та технічне 
їх переозброєння комплексно вирішують організаційні, економічні і 
технологічні проблеми забезпечення внутрішнього ринку продукцією. 
При створенні кластерів необхідно орієнтувати їх на інноваційність у 
своєму розвитку, на використання досягнень інформаційних і 
комунікаційних технологій, розвиток майстерності, підприємницької 
активності. Кластерна та інші кооперативно–комплементарні моделі 
діяльності й розвитку як виробництва, так і інших сфер у регіонах 
значно сприятимуть поліпшенню виконання програм соціально–
економічного сталого розвитку сільських територій. 
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ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ ВЕЛИКОТОВАРНИХ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТВАРИННИЦЬКИХ ОБ’ЄКТІВ 

 
САГАЧКО Ю.М., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ХНТУСГ ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми. Загальна економічна криза неабияк 
вплинула на значне зменшення обсягів виробництва в усіх галузях 
народного господарства, особливо у важких економічних умовах на 
сьогоднішній день опинилося молочне скотарство. Низькі ціни на 
продукцію галузі, фінансовий крах більшої частини колективних та 
державних сільськогосподарських підприємств не дозволяють їм 
підтримувати ті обсяги виробництва, які складалися десятиліттями. В 
даний час в нашій країні спостерігається процес руйнації крупного 
товарного виробництва, спостерігається перехід до примітивних 
методів і технологій утримання тварин [1]. Подальше удосконалення 
механізму діяльності спеціалізованих великотоварних агроформувань 
сприятиме підвищенню ефективності господарювання та є вагомою 
умовою розширеного відтворення в сільському господарстві. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом 90-х і 
початку 2000-х років відбуваються глибокі зміни в трансформації 
сільськогосподарського виробництва. Серед учених погляди на 
перспективу та пріоритети реформування сільського господарства 
часто мають зовсім протилежні напрями. Одна група вчених, 
особливо це стосується 90-х років, віддавала перевагу дрібнотоварному 
виробництву [2, 3], інша – відстоюють розвиток в Україні 
великотоварного спеціалізованого сільськогосподарського 
виробництва. З особливою гостротою негативні тенденції в розвитку 
молочного скотарства постали в усіх регіонах країни. Темпи 
скорочення чисельності поголів’я та його продуктивності в 
сільськогосподарських підприємствах настільки значні, що вони 
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набувають незворотного характеру. Від повної деградації галузь поки 
ще рятує функціонування господарств населення, які залишаються в 
основному натуральними. До того ж цим господарствам притаманні 
значні недоліки адже у зв’язку з малими розмірами, їм властива низька 
конкурентоспроможність, а також низька придатність до 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу [4]. 

Розвиток молочного скотарства має бути орієнтований на 
інтенсивний варіант. Є можливість мати 6,9-8,2 млн. корів і виробляти 
26-30 млн. т молока. Тому на сучасному етапі надзвичайно актуальною 
залишається проблема збільшення поголів’я корів у 
сільськогосподарських організаціях. Тут їх чисельність становила у 
2009 році 39,8 тис. гол., що становить 10,7% від 1991 р. В той же час у 
господарствах населення чисельність корів складала 66,2 тис. гол. 
[стат. збірник]. Поряд з розвитком великотоварного виробництва 
молока в господарствах населення треба йти по шляху створення 
кооперативних об’єднань і організації системи експрес-оцінки якості 
молока. 

Важливо відмітити, що в розвинених країнах, незважаючи на 
значну фінансову підтримку з боку держави, далеко не всі ферми 
добиваються високих результатів. Дрібнотоварні ферми в цілому 
збиткові, а середні по розміру низькорентабельні. В той же час 
грошові доходи основних товаровиробників (великих і найбільших 
ферм) не тільки відшкодовують витрати, але й забезпечують 
одержання значних сум прибутків. 

Земельна площа найбільш великих ферм США не перевищує 
1200-1500 га. Такі розміри створюють достатньо сприятливі умови для 
кращого використання сучасної сільськогосподарської техніки. Але 
важливість укрупнення не зводиться лише до ефективного 
використання машин і обладнання. Важливе значення мають такі 
фактори підвищення ефективності виробництва, як визначення 
раціонального співвідношення галузей, перш за все між 
рослинництвом і тваринництвом. 

Цілі статті полягають у вивченні досвіду проектування 
великотоварних спеціалізованих тваринницьких об’єктів та у 
встановленні можливостей застосування на конкретному підприємстві. 
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Виклад основного матеріалу. Так, площа ріллі об’єкта нашого 
дослідження, а саме Рябоконівсько-Калантаївської сільської укрупненої 
агломерації Краснокутського району Харківської області складає, 
10958 га. Розрахунки проведені на кафедрі організація виробництва, 
бізнесу і менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка показали, що в 
межах Рябоконівсько-Калантаївської укрупненої сільської агломерації є 
всі необхідні умови для утримання 5800 корів із шлейфом ремонтного 
молодняку і для створення трьох локально-допоміжних свинарських 
ферм із загальною потужністю 3400 гол. 

Для проведення розрахунків ми використали модель 
стратегічних нормативних ТТМ молочної спеціалізації розрахований 
на 1000 корів і 2400 корів, який був опрацьований на згаданій вище 
кафедрі. Один з них потужністю 2400 корів має бути розміщений на 
базі приватної агрофірми (ПА) «ВАТАЛ» з площею ріллі 5063 га. 
Основними системостворюючими тваринницькими об’єктами цього 
ТТМ молочного напрямку є: молочний комплекс на 2400 корів «МК-
2400», розрахований на утримання 2400 корів та близько 800 голів 
ремонтного молодняку різних вікових груп. Реалізація близько 2064 
голів зверхремонтного молодняку у віці 20 днів передбачено на 
відгодівельний комплекс господарської організації, яка спеціалізується 
на відгодівлі зверхремонтного молодняку ВРХ. Локально-допоміжна 
свинарська ферма «СФ-1200», розрахована на реалізацію особистим 
підсобним домогосподарствам (ОПДГ) населення 1200 поросят у віці 
два місяці та поставку на дорощування та відгодівлю ще 1200 поросят у 
віці два місяці. Це дозволить щорічно знімати з откорму близько 900 
голів молодняку у віці сім місяців та близько 225 голів перевірених та 
разових свиноматок. Щоб це забезпечити потрібно мати на початок 
року два хряки, 60 основних свиноматок та 240 перевірених та 
разових. Отже загальне поголів’я сільськогосподарських тварин на 
ТТМ молочного напрямку: складатиме на МК-2400 – 3031 умовних 
голів, на СФ-1200 – 330,4 умовних голів. Разом це буде складати по 
ТТМ – 3361,4 умовних голів. 

Обсяг виробництва молока на МК-2400 за умови річного надою 
6000 кг на корову за рік буде складати 14400 тонн. Обсяг виробництва 
біоорганічних добрив за умови виходу звичайного гною 10 тонн за рік 
на одну умовну голову буде складати 33614 тонн. За даного обсягу 



 

 311 

біоорганічних добрив є можливість одержання 1344,56 тис. м3 метану у 
розрахунку 40 м3 на одну тонну. 

Як показали розрахунки в організаціях аграрного профілю, які 
мають у своєму складі ТТМ молочного напрямку сіяна кормова площа 
має складати близько 60% посівів і чистих парів. В даному випадку 
вона має складати, як мінімум 2803,8 га, що у розрахунку на одну 
умовну голову складатиме 1,42 га. Отже загальна площа ріллі в ПА 
«ВАТАЛ» має складати 4673 га за наявних 5063 га. 

Одним із завдань ТТМ молочної спеціалізації є забезпечення 
бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті організації у складі якої він 
функціонує. Потреба в органічних добривах для забезпечення 
бездефіцитного балансу в ґрунті в даному випадку складатиме 12 тонн 
на один га ріллі щорічно. Загальний обсяг виробництва органічних 
добрив має складати 56076 тонн. Потреба МК-2400 та СФ-1200 у 
операційному персоналі складатиме 116 чол., а потреба інших 
підрозділів ТТМ у операційних працівниках має складати 68 чол. 
Отже, загальна потреба організації ТТМ молочної спеціалізації у 
операційному персоналі складатиме 189 чол., з яких працівники 
ветеринарної служби - 5 чол. А це означатиме що на одного зайнятого 
у виробництві молока і свинини буде припадати 0,6 зайнятих в інших 
підрозділах. 
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СТРАТЕГІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В 
СІЛЬСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙ 
АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 
СМІГУНОВА О.В. СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
В статті йдеться про удосконалення організаційної структури організацій 

аграрного профілю шляхом стратегічної сегментації ділової активності в сільських 
агломераціях. 

Speech goes in the article about the improvement of organizational structure of 
organizations of agrarian type by strategic segmentation of business activity in rural 
aglomeraciyakh. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ринково-

підприємницька трансформація господарюючих суб’єктів аграрного 
сектору затяглася з цілого ряду причин. Головних причин гальмування 
є дві. Перша з них є недосконала організаційна структура 
господарюючих суб’єктів, яка не дозволяє успішно впроваджувати 
надбання нової парадигми управління. До того ж сучасні керівні кадри 
господарюючих суб’єктів поспішають ознайомитися із цими 
надбаннями та включитись в активне опрацювання та реалізацію 
основних положень стратегічного менеджменту. Другою причиною є 
відсутність відповідних рекомендацій щодо форм господарювання та 
систем аграрного менеджменту суб’єктів підприємництва і державного 
управління АПК. Останньою спробою було затвердження Кабінетом 
міністрів України Комплексної програми підтримки розвитку 
українського села на період до 2015 року [1], реалізація якої пізніше, 
нажаль, була згорнута.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ознайомлення із 
спеціальною науковою літературою [2,3] показало, що успішна 
ринково-підприємницька трансформація господарських організацій 
можлива лише за наступних умов: 

1)площа ріллі в підприємницькому секторі має бути не менше 5 
тис. га. У внутрішньому середовищі сільських агломерацій має бути 
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забезпечена об’єктивно необхідна пропорційність між виробничо-
господарською і соціальною сферами. Встановлено, що оптимальною 
можна вважати таку агломерацію, за якої на кожного працюючого, 
зайнятого у виробничо-господарській сфері, припадає 1,4 – 1,5 
зайнятих у соціальній сфері [2]; 

2)в межах виробничо-господарської сфери має здійснитись 
стратегічна сегментація ділової активності, в результаті якої мають 
бути сформовані два взаємозбалансовані мегаблоки: перший, який 
об’єднуватиме виробництва сирої продукції сільського господарства та 
другий, який об’єднає господарюючі суб’єкти допоміжних виробництв 
та виробничої інфраструктури; 

3)основні параметри особистих підсобних домогосподарств 
(ОПДГ) ми не враховуємо у зв’язку з тим, що ці господарства у 
майбутньому стануть непотрібними; 

4)підприємницький сектор, який включатиме господарюючі 
суб’єкти, що є основними виробниками товарної продукції мають 
бути поділені на організації-лідери та організації-сателіти. 

Лише після створення перерахованих умов з’являється 
можливість у проведенні ринково-підприємницької трансформації 
господарюючих суб’єктів аграрного профілю. Умови для реалізації 
майбутньої програми подібні до засад згаданої вище Комплексної 
програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 
року, яку, є всі підстави вважати, реалізувати у передбачені строки не 
вдасться. А тому необхідно успішно впроваджувати завдання ринково-
підприємницька трансформація господарюючих суб’єктів. 

Цілі статті полягали у вивченні наукових рекомендацій та 
світового досвіду здійснення стратегічної сегментації ділової 
активності в межах сільських агломерацій, без якої здійснення 
ринково-підприємницької трансформації господарюючих суб’єктів 
аграрного профілю неможливе. Разом з тим визначалась можливість її 
здійснення в конкретних сільських агломераціях Лівобережного 
Лісостепу України. 

Виклад основного матеріалу. В якості об’єкта дослідження з 
теми даної статті було обрано Вільшанську сільську агломерацію 
Дворічанського району Харківської області. 

Як видно з рис. 1, на Вільшанську сільську агломерацію в даний 
час базуються: ПСП «Вільшанське» (4539,2 га ріллі), СТОВ «Перемога» 
(1900,6 га ріллі) і два фермерських господарства з площею ріллі 
відповідно 50,4 і 48 га. Наявність перерахованих господарюючих 
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суб’єктів дозволить сформувати на даній території локальну 
інтегровану виробничу агропромислову систему (сільський АПК або 
стратегічний альянс). Статус організації лідера доцільно надати ПСП 
«Вільшанське», яке володітиме 69,4 % ріллі сільського АПК (без 
урахування площі ріллі у володінні ОПДГ). Організація лідер має 
стати власником поголів’я, розміщеного в межах цього АПК. Інші три 
господарюючих суб’єкти – організації-сателіти – 
сільськогосподарських тварин не будуть утримувати; вони 
спеціалізуватимуться на виробництві рослинницької продукції, 
включаючи продукцію зернофуражних і кормових культур для 
організації-лідера, зокрема, в обмін на органічні добрива. 

Як видно з рис. 1, згадані господарюючі суб’єкти аграрного 
профілю мають об’єднатися в Мегаблок 1 внутрішнього середовища 
сільської агломерації, що розглядається. Цілком зрозуміло, що він не 
зможе нормально функціонувати без сектору допоміжних виробництв 
та виробничої інфраструктури. Таким сектором у даному випадку є 
Мегаблок 4, який має обслуговувати й соціальну сферу сільської 
агломерації. Сільська соціальна сфера має включати Мегаблок 2 
(заклади соціально-побутового обслуговування) і Мегаблок 3 (заклади 
соціально-культурного обслуговування). 

Розшифруємо структуру Мегаблоків 2 і 3, які створюють 
соціальну сферу села: 

2.1 – комбінат житлово-комунального господарства; 
2.2 – комбінат соціально-побутових послуг; 
2.3 – комбінат торгівельного обслуговування; 
3.1 – заклади освіти; 
3.2 – заклади охорони здоров’я; 
3.3 – заклади культури; 
3. 4 – заклади фізичної культури та спорту. 
Мегаблок 4 має включати як мінімум сім спеціалізованих 

функціональних блоків. На рис 1 це:  
4.1 – промислове підсобне виробництво; 
4.2 – виробництво будівельної продукції; 
4.3 – надання господарських послуг; 
4.4 – надання транспортних та спеціальних послуг; 
4.5 – технічна експлуатація машин та обладнання; 
4.6 – експлуатація енергетичного господарства; 
4.7 – «Технологічна організація «Охорона довкілля». 
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1. Сільська агломерація                                                                               
  
 Сільська виробничо-господарська сфера – сільський АПК 
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Рис. 1. Принципова блок-схема підприємницької структури 
внутрішнього середовища агломерації, спеціалізованої на 

виробництві молока 
 

Висновки. Лише за умови опрацювання проекту 
повнокомплектної локальної інтегрованої виробничої агропромислової 
системи (сільського АПК) буде можливим опрацювання проектів ринково-
підприємницької трансформації окремих господарюючих суб’єктів 
аграрного профілю, які базуватимуться на Вільшанську сільську агломерацію 
Дворічанського району Харківської області. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
СМОЛЯНСЬКА О.Ю., ДОЦЕНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
У статті проаналізовано традиційні статичні та динамічні методи оцінки 

ефективності інвестиційної діяльності підприємств. Запропоновано застосування 
методів, що ґрунтуються на компаундингу грошових потоків. 

The article analyzes traditional static and new dynamic methods for evolution  of the 
companies investment activity efficiency. Offered are the methods, which are  based on cash flow 
compounding. 

 
Постановка проблеми. Для інвестора важливим питанням є 

вибір адекватної методики оцінки результатів його інвестиційної 
діяльності. Інструментарій оцінки ефективності інвестиційних 
проектів забезпечує інвесторів та інших зацікавлених осіб проекту 
інформацією, необхідною для прийняття рішення про доцільність 
інвестування з урахуванням вартості інвестиційних ресурсів із різних 
джерел. Проблема полягає у правильному виборі відповідних методик 
оцінки ефективності інвестиційних проектів, що дали б найбільш 
реалістичні результати дослідження та зменшили таким чином 
селективні ризики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність даної 
теми підтверджується великою кількістю наукових публікацій як 
вітчизняних, так і зарубіжних авторів, таких як І. Бірман, Дж. Гітман, 
У. Шарп, І.О. Бланк, Л.Б. Долінський, А.А. Пересада, В.А. Верба, 
Загородніх О.А., З.М. Васильченко, В.В. Козик, Л.о. Бакаєв , 
М.В. Афанасьєв, Л.І. Телишевська, П. Орлов та інші. 

Постановка завдання. Однак, незважаючи на наукову 
популярність даної теми, до сих пір залишаються недостатньо 
проробленими методики оцінки ефективності інвестиційних проектів 
підприємств, які функціонують в умовах ринку. Метою даної статті є 
спроба аналізу сильних та слабких сторін існуючих методик та 
обґрунтування принципово нового підходу щодо оцінки результатів 
проекту.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для означення 
результативності чи доцільності реалізації проекту для інвестора 
використовується поняття «ефективність інвестиційного проекту». 
Залежно від контексту можуть використовуватися й інші 
характеристики — «інвестиційна привабливість», «прийнятність», 
«здійснюваність» тощо. Проте для безпосередніх учасників – 
замовників та інвесторів інвестиційного проекту, основною є оцінка 
фінансової ефективності інвестицій. Зазначимо, що інвестиційній 
фазі будь–якого інвестиційного проекту, на якій відбувається його 
реалізація, має передувати етап оцінки передбачуваних результатів і 
витрат на реалізацію, порівняння результатів та витрат, що й визначає 
в абсолютному та відносному вимірі ефективність інвестиційного 
проекту. Найбільш загальним підходом до оцінки економічної 
ефективності інвестиційного проекту є визначення його ефективності 
на основі генерованих проектом грошових потоків: вигід (надходжень) 
та витрат. Саме у фінансових (вартісних) показниках синтетично 
узагальнюється решта показників результативності проекту [2]. 

Як свідчать проведені дослідження, у сучасній інвестиційній 
практиці найчастіше застосовуються дві групи методів оцінки 
фінансової ефективності: традиційні – статичні методи (проста норма 
прибутку, термін окупності, фондовіддача, коефіцієнт рентабельності 
інвестицій тощо) та сучасні методи – динамічні, які враховують реалії 
ринкової економіки – інфляційні зміни, ризики, альтернативні 
можливості, що знаходить свій прояв через зміну вартості грошей в 
часі та ґрунтуються на дисконтуванні грошових потоків (чистий 
дисконтований дохід, внутрішня норма рентабельності, 
дисконтований термін окупності, індекс прибутковості, коефіцієнт 
вигід–витрат, модифікована внутрішня норма рентабельності ). Для 
виявлення «вузьких місць» у динамічній дисконтній методиці оцінки 
фінансової ефективності проектів слід розглянути принципи, на яких 
ґрунтуються сучасні методи оцінки реальних інвестицій, що знайшли 
широке застосування у світовій практиці: 

– оцінка повернення інвестованого капіталу на підставі показників 
чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі 
експлуатації інвестиційного проекту; 

– концепція зміни вартості грошей у часі: реалізація цього 
принципу здійснюється шляхом приведення усіх грошових потоків за 
проектом до теперішнього часу; 

– концепція альтернативної вартості ресурсів, згідно з якою 
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витрати на використання ресурсів являють собою їх вартість при 
альтернативному використанні останніх; 

– урахування співвідношення ефекту від проекту та обсягу 
інвестованого капіталу; 

– урахування періоду життя проекту; 
– урахування фактору інфляції при порівнянні грошових 

потоків[1,3, 5]. 
На нашу думку, дисконтна методика також не бездоганна. 

Викликає сумнів передусім основний принцип, на якому ґрунтується 
ця методика, – принцип приведення (шляхом дисконтування) усіх 
грошових потоків за проектом до теперішнього часу. Розраховані у 
такий спосіб показники ефективності проекту не відповідають 
реальним фінансовим результатам інвестиційного проекту. 

Так, показник NPV показує не фінансовий результат від 
експлуатації інвестиційного проекту, а фінансовий результат від його 
негайного продажу. Отже, цей показник може використовуватися для 
оцінки ефективності спекулятивних операцій купівлі певних об'єктів 
(підприємств) із метою їх негайного перепродажу. Ці недоліки мають 
й інші показники дисконтної методики оцінки економічної 
ефективності інвестиційних проектів. Отже, ми прийшли до 
висновків, що для замовника, який зацікавлений, насамперед, в 
експлуатації інвестиційного проекту  розраховуючи на довгострокову 
перспективу в майбутньому, дисконтна методика оцінки економічної 
ефективності інвестиційних проектів також не відповідає реаліям.  

Очевидно, існує проблема неадекватності існуючих на сьогодні 
методик інвестиційного аналізу для різних учасників інвестиційного 
проекту. На нашу думку, доцільно застосовувати в деяких випадках 
принципово новий методологічний підхід до розв'язання цієї 
проблеми, що ґрунтується не на дисконтуванні грошових потоків, а на 
їх нарощуванні (компаудингу), знаходженні їх майбутньої вартості, 
тобто на приведенні усіх грошових потоків за проектом до моменту 
завершення ліквідації проекту, що дає можливість враховувати чисті 
грошові потоки на всіх фазах проекту. 

Визначимо основні принципи на яких ґрунтується оцінка 
ефективності інвестиційних проектів на основі компаудингу: 

– оцінка повернення інвестованого капіталу на підставі показників 
чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі 
експлуатації інвестиційного проекту; 

– модифікована концепція вартості грошей у часі: приведення усіх 
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грошових потоків за проектом не до теперішнього, а до майбутнього 
часу; 

– концепція платності ресурсів, ураховуючи власні, що 
інвестуються в проект (це необхідно враховувати при порівнянні 
грошових потоків, розподілених у часі). Цей принцип реалізується 
шляхом приведення усіх капітальних вкладень до майбутнього часу; 

– урахування доходів від можливого реінвестування капіталу (цей 
принцип реалізується у приведенні усіх доходів від проекту до 
майбутнього часу); 

– урахування співвідношення ефекту від проекту та обсягу 
інвестованого капіталу; 

– урахування періоду життя проекту; 
– урахування фактору інфляції при порівнянні грошових потоків 

[4]. 
З урахуванням вищенаведених принципів компаудингова 

методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів 
включає розрахунок ряду показників: 

– FFE (final financial effect) – кінцевий фінансовий результат; 
– РРА (project profitability) – рентабельність проекту; 
– AFE (average financial effect) – середньорічний фінансовий 

результат; 
– ERR (estimated rate of return) – розрахункова дохідність; 
– CAR (capital annual rate) – середньорічна рентабельність капіталу; 
– RP (recoupment period) – період окупності [4]. 

Кінцевий фінансовий результат FFE найнаочніше дає 
характеристику результату інвестування – показує його фінансовий 
ефект у абсолютній сумі. Кінцевий фінансовий результат являє собою 
різницю між приведеними до майбутнього часу шляхом компаудингу 
грошовими потоками доходів та витрат за інвестиційним проектом: 

      






n

t
njtCnitDTtE

n

t 0
111tR

1
FFE    (1) 

де Rt –  виручка від реалізації продукції t–того року (t = l...n); 
  Et – витрати на виробництво продукції t–того року (за винятком 
процентів, сплачених за користування позиковими коштами);  
  Т – ставка податку на прибуток;  
  Dt – амортизаційні надходження t–того року; 
   і – ставка нарощування доходів (рентабельність реінвестування, або 
нормальна ставка прибутку, або ставка відсотків, що їх підприємство 
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отримує за депозитами (вкладами) та рахунками до запитання у 
банках); 
  n – термін експлуатації інвестиційного проекту в роках; 
  Ct – інвестиції у межах реалізації проекту t–того року;  
   j – ставка нарощування витрат (середньозважена вартість капіталу 
або норма позикового відсотку). 

Наведемо спрощений варіант формули: 
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де Рt — чистий прибуток t–того року. 
Рентабельність проекту (РРА) – це відносна величина кінцевого 

фінансового результату від реалізації проекту. За допомогою цього 
показника можна порівнювати проекти, які потребують різного обсягу 
інвестиційних вкладень. Якщо один проект має більшу величину 
кінцевого фінансового результату в порівнянні з іншим, це ще не 
означає, що він ефективніший, бо може потребувати значно більшого 
обсягу інвестиційних вкладень. Найефективнішим є той проект, який 
забезпечує найбільший кінцевий фінансовий результат на одиницю 
інвестованого капіталу. 

Рентабельність проекту розраховується як відношення кінцевого 
фінансового результату до обсягу інвестованого капіталу: 

C
FFE

PPÀ ,                                         (3) 

де С — сумарний інвестований капітал. 
Проект буде прибутковим, якщо показник РРА >1. 
Показник РРА враховує усі принципи компаудингової методики 

оцінки ефективності інвестиційних проектів, крім одного – терміну 
життя проекту, тобто не дозволяє порівнювати проекти, що мають 
різний термін життя. Цей недолік ліквідується за допомогою 
показників AFE, CAR, ERR. 

Показник середньорічного фінансового результату (AFE) — це 
абсолютне значення прибутку, який забезпечує інвестиційний проект 
у середньому за рік. Цей показник дає змогу порівнювати проекти, що 
мають різний термін життя. Якщо один проект має більший обсяг 
кінцевого фінансового результату, це ще не означає, що він 
ефективніший у порівнянні з іншим, бо перший проект може 
забезпечувати цей фінансовий результат за значно більший період 
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часу, ніж інший проект. Найефективніший той проект, який 
забезпечує найбільший річний (середній) фінансовий результат. 

Середньорічний фінансовий результат, таким чином, дорівнює 
відношенню кінцевого фінансового результату до терміну життя 
проекту (в роках): 

,AFE
n

FFE
                                   (4)    

Середньорічний фінансовий результат має ту ваду, що він 
абсолютний і тому не враховує співвідношення фінансового 
результату проекту й обсягу інвестованого капіталу. Цей недолік 
ліквідується за допомогою показників CAR та ERR. 

Середньорічна рентабельність капіталу (CAR) – це відносна 
величина середньорічного фінансового результату, що припадає на 
одиницю інвестованого у проект капіталу. Він дає можливість 
порівнювати проекти з різним строком життєвого циклу та різним 
обсягом інвестиційних витрат.  

Отже, середньорічна рентабельність капіталу розраховується як 
відношення середньорічного фінансового результату до обсягу 
інвестованого капіталу: 

C
nFFE /CAR  ,

C
AFE

                            (5) 

Проект буде прибутковим, якщо CAR > 0. 
Розрахункова дохідність (ERR) також синтетичний показник, 

який враховує усі аспекти ефективності інвестиційного проекту. 
Розрахункова дохідність показує річну власну (активну) дохідність 
проекту. Показник ERR дорівнює сумі середньозваженої вартості 
капіталу  (j) та річної рентабельності капіталу CAR (ERR = j + CAR) 
[4]. 

Проект буде прибутковим, якщо розрахункова дохідність ERR 
перевищуватиме середньозважену вартість капіталу j. 

Період окупності проекту (RP) — це період, за який кошти, які 
були вкладені у проект, повністю повертаються. Це відбувається тоді, 
коли сума поточного прибутку від проекту, доходів від реінвестування 
прибутку та амортизаційних надходжень зрівняється із сумою 
інвестицій та нарахованих на пасиви відсотків. Від цього моменту 
проект приноситиме капітальний прибуток [4]. 

Висновки. Приведення всіх грошових потоків за проектом до 
майбутньої вартості дозволяє враховувати доходи від можливого 
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реінвестування капіталу (через приведення доходів до майбутньої вартості) 
та вартість використання позикових коштів і власного капіталу (через 
приведення всіх капітальних витрат до майбутньої вартості). 

На нашу думку, методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, 
що ґрунтуються на компаудингу, заслуговують на таке ж широке 
застосування як і методи, що засновані на дисконтуванні. Вони дають змогу 
більш реалістично відобразити вигоди у випадку експлуатації проекту у 
довгостроковій перспективі, в той час як методи, засновані на 
дисконтуванні, відображають можливості отримання вигід даного проекту  
лише у випадку його негайного продажу. Крім того, компаудингова 
методика дозволяє повніше враховувати фінансово–економічні процеси, 
що відбуваються на всіх фазах життєвого циклу інвестиційного проекту, і 
включити в розгляд усі грошові потоки, що виникають при цьому. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТВАРИННИЦТВА ВІД 
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ  
 

Розглянуто вплив витрат на власні та покупні корми на ефективність 
виробництва продукції тваринництва в Полтавській області. 

Influence of costs of own and purchasing fodders on efficiency of livestock product 
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production in the Poltava region is considered. 
 
Постановка проблеми. Напрямком оптимізації закупок 

матеріальних ресурсів для виробництва сільськогосподарської 
продукції, зокрема і продукції тваринництва, виступає закупівельна 
логістика. Однак, впроваджуючи логістичні підходи при управлінні 
закупками в тваринництві, необхідно враховувати вплив обсягів 
спожитих матеріальних ресурсів на ефективність виробництва 
продукції галузі. 

З огляду на зазначене та, враховуючи, що найбільшу питому 
вагу в структурі матеріальних витрат на виробництво продукції 
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Полтавської 
області та України займають витрати на корми (у 2008 р. 70,7 та 71,8 % 
відповідно [8, с. 52]), особливої важливості набуває питання 
визначення впливу обсягів спожитих кормів на ефективність 
виробництва продукції тваринництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність 
виробництва продукції тваринництва вивчали такі вчені як 
В.Г. Андрійчук [1], В.О. Барабаш [2], М.Д. Федорюк [9] та ін. Окремі 
питання впливу обсягів спожитих кормів на ефективність 
виробництва продукції тваринництва розкриті науковцями при 
розрахунку затрат кормів на виробництво продукції тваринництва 
(П.Г. Саблуком, Ю.Ф. Мельником, М.В. Зубцем, В.Я. Месель–
Веселяком [10]), при дослідженні економічної ефективності галузі 
скотарства (В.С. Омельченко [3]) тощо. 

Але у працях зазначених вчених не досліджується вплив обсягів 
спожитих власних і покупних кормів на обсяги виробництва продукції 
тваринництва, її прибутковість, рентабельність. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у висвітленні 
результатів дослідження впливу обсягів спожитих кормів на 
ефективність виробництва продукції тваринництва, для чого 
використані такі статистичні методи як аналітичне групування, 
кореляційно–регресійний та дисперсійний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. Згідно проведених розрахунків 
(табл. 1) в Україні значення питомої ваги витрат на покупні корми у 
загальних витратах на корми за досліджуваний період (2004 – 2008 рр.) 
вищі ніж в Полтавській області, але як на обласному, так і на 
державному рівні виявились варіюючими. 
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Таблиця 1 
Структура витрат на корми у тваринництві в Україні 

та Полтавській області, % 
Роки 

Статті витрат 2004 2005 2006 2007 2008 

Відхилення 
(±) 2008 р. від  
2004 р., в. п. 

Україна 
Власні корми 58,1 63,6 60,0 46,7 47,0 –11,1 
Покупні корми 41,9 36,4 40,0 53,3 53,0 +11,1 

Полтавська область 
Власні корми 68,7 76,9 69,9 75,8 71,4 +2,7 
Покупні корми 31,3 23,1 30,1 24,2 28,6 –2,7 

Джерело: дані Держкомстату України [4, с. 38; 5, с. 39; 6, с. 48; 7, с. 48; 
8, с. 48], власні розрахунки 

 
Як видно з табл. 1 у 2008 р. порівняно з 2004 р. в державі питома 

вага витрат на покупні корми зросла з 41,9 до 53,0 % або на 11,1 
відсоткових пункти, а в області знизилась з 31,3 до 28,6 % або на 2,7 
відсоткових пункти.  

Взаємозв’язок ефективності виробництва продукції 
тваринництва та витрат на власні і покупні корми у 
сільськогосподарських підприємствах Полтавської області 
характеризують дані табл. 2 і 3. 

Аналіз даних, наведених у табл. 2, вказує, що при зростанні 
витрат на власні корми (з 1365,5 до 3526,4 грн на 1 умовну голову) 
збільшується виробництво валової продукції тваринництва (з 2841,1 
до 4803,9 грн на 1 умовну голову). 

Разом з тим найвищі значення показників прибутковості 
тваринництва (748,5 грн на 1 умовну голову) та рентабельності 
виробництва його продукції (16,4 %) спостерігаються у ІІ групі 
підприємств із середнім рівнем витрат на власні корми 2021,8 грн на 1 
умовну голову.  

При подальшому зростанні витрат на власні корми 
рентабельність виробництва продукції тваринництва знижується, а у V 
групі підприємств навіть змінюється на збитковість (–6,3 %). Зазначене 
пояснюється тим, що у групах підприємств, починаючи із ІІІ групи, 
темпи приросту виробництва валової продукції тваринництва на 1 
умовну голову менші за темпи приросту витрат на власні корми на 1 
умовну голову. Причиною цього, на наш погляд, є годівля тварин 
незбалансованими по перетравному протеїну раціонами. 
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Таблиця 2 
Вплив рівня витрат власних кормів на ефективність 

виробництва продукції тваринництва в досліджуваних 
підприємствах Полтавської області (2009 р.) 

 
Групи підприємств за рівнем витрат на 
власні корми в розрахунку на 1 умовну 

голову, грн Показники 
І –  
до 

1660,5 

ІІ –  
1660,5– 
2179,2 

ІІІ –  
2179,3– 
2698,0 

ІV –  
2698,1– 
3216,8 

V –  
понад 
3216,8 

В 
серед–
ньому  

по під–
при–

ємствах 
Кількість підприємств, шт. 8 13 11 10 8 50 
Витрати на власні корми в 
розрахунку на 1 умовну 
голову, грн 

1365,
5 2021,8 2442,9 2953,0 3526,4 2436,4 

Виробництво валової 
продукції тваринництва (в 
порівняльних цінах 2005 р.) 
на 1 умовну голову, грн 

2841,
1 3986,8 4337,8 4803,9 4625,7 4146,4 

Прибуток (збиток) в 
тваринництві на 1 умовну 
голову, грн 

86,7 748,5 334,8 –301,3 –528,5 137,3 

Рентабельність 
(збитковість) виробництва 
продукції тваринництва, % 

1,7 16,4 8,9 1,1 –6,3 5,7 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємств 
 
Отже проведені дослідження свідчать, що збільшення витрат на 

власні корми на 1 умовну голову веде до нарощення обсягів 
виробництва валової продукції тваринництва на 1 умовну голову, але 
не забезпечує підвищення рентабельності виробництва продукції 
тваринництва. Це, на наш погляд, пов’язано з наступним: 
нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва у більшості 
сільськогосподарських підприємств здійснюється не шляхом 
збалансування кормів по перетравному протеїну, а за рахунок 
згодовування тваринам більшої їх кількості. Останнє зумовлює 
підвищення собівартості, а відповідно і зменшення рентабельності 
виробництва продукції тваринництва. 
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Таблиця 3 
Вплив рівня витрат покупних кормів на ефективність 
виробництва продукції тваринництва в досліджуваних 

підприємствах Полтавської області (2009 р.) 
Групи підприємств за рівнем 
витрат на покупні корми в 
роз–рахунку на 1 умовну 

голову, грн 

Показники І –  
до 

326,
2 

ІІ –  
326
,2– 
513
,3 

ІІІ 
–  

513
,4–
700
,4 

ІV 
–  

700
,5– 
887
,5 

V –  
пон
ад 

887,
5 

В 
серед

–
ньому 

по 
під–
при– 
ємств

ах 

Кількість підприємств, шт. 13 15 9 7 6 50 
Витрати на покупні корми в 
розрахунку на 1 умовну 
голову, грн 

221,3 424,0 613,3 818,9 964,9 525,6 

Виробництво валової продук–
ції тваринництва (в порівняль–
них цінах 2005 р.) на 1 умовну 
голову, грн 

3278,2 3679,5 4624,3 5443,7 4963,9 4146,4 

Прибуток (збиток) в тварин–
ництві на 1 умовну голову, 
грн 

–
1097,2 215,5 689,1 565,5 1289,5 137,3 

Рентабельність (збитковість) 
виробництва продукції 
тваринництва, % 

–17,9 9,5 14,2 14,8 24,1 5,7 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємств 
 
З табл. 3 видно, що зі збільшенням витрат на покупні корми (з 

221,3 до 964,9 грн на 1 умовну голову) збільшується виробництво 
валової продукції тваринництва (з 3278,2 до 5443,7 грн на 1 умовну 
голову), а збитковість (–17,9 %) змінюється на рентабельність 
виробництва продукції тваринництва (24,1 %).  

Таким чином сільськогосподарські підприємства, які більше 
закуповують кормів на 1 умовну голову, одержують більші обсяги 
виробництва валової продукції на 1 умовну голову та мають вищу 
рентабельність виробництва продукції тваринництва.  

Це пов’язано із тим, що покупні корми (серед яких переважають 
комбікорми, білкові, мінеральні, вітамінні сумішки, кормові добавки 
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тощо), як правило, збалансовані по перетравному протеїну, завдяки 
чому зростають обсяги виробництва продукції тваринництва, що 
зумовлює зменшення собівартості, а отже і підвищення 
рентабельності виробництва продукції тваринництва. 

Для вивчення кількісної залежності між показниками вироб–
ництва валової продукції тваринництва на 1 умовну голову, витрат на 
корми на 1 умовну голову та питомої ваги витрат на покупні корми у 
загальних витратах на корми застосовано двофакторний дисперсійний 
комплекс. Результати розрахунків подано в табл. 4. 

Таблиця 4 
Результати дисперсійного комплексу залежності виробництва 

валової продукції тваринництва від двох факторів 
Статистичні характеристики Значення 

Загальна дисперсія (СУ) 71821585,9 
Факторна дисперсія (СХ) 31749251,6 
Залишкова дисперсія (СZ) 40072334,3 
Ступінь впливу на результативну ознаку 
врахованих факторів ( 2

х ); 0,442 

неврахованих факторів ( 2
Z ); 0,558 

фактора А ( 2
А ); 0,224 

фактора В ( 2
В ); 0,151 

взаємодії факторів А і В ( 2
АВ ) 0,068 

Критерій надійності впливу на результативну ознаку: 
фактора А (FА) 18,47 

фактора В (FВ) 12,41 
взаємодії факторів А і В (FАВ) 5,57 
врахованих факторів (FХ) 12,15 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємств 
 
Проведені розрахунки свідчать, що ступінь впливу витрат на 

корми на 1 умовну голову (фактор А) та питомої ваги витрат на 
покупні корми у загальних витратах на корми (фактор В) на показник 
виробництва валової продукції тваринництва на 1 умовну голову 
становить 44,2 %, а неврахованих факторів – 55,8 %. У розглянутій 
нами сукупності сільськогосподарських підприємств витрати на корми 
на 1 умовну голову визначають варіацію виробництва валової 
продукції тваринництва на 1 умовну голову на 22,4 %, питома вага 
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витрат на покупні корми у загальних витратах на корми – на 15,1 %, а 
їх взаємодія впливає на змінюваність виробництва валової продукції 
тваринництва на 1 умовну голову на 6,8 %. 

Загальнофакторна дисперсія δх2, а також дисперсії зумовлені 
дією кожного із досліджуваних факторів вірогідні при порогах 
ймовірності р = 0,95 і р = 0,99. Дисперсія сполучень факторів А і В 
виявилася невірогідною. 

Оскільки за ринкової економіки важливо не лише виробити 
продукцію, а й отримати при її реалізації прибуток, то нами 
розраховано кореляційно–регресійну модель зв’язку залежності 
прибутку (збитку) в тваринництві на 1 умовну голову (грн) від трьох 
факторів: витрат на власні корми в розрахунку на 1 умовну голову (х1), 
грн; витрат на покупні корми в розрахунку на 1 умовну голову (х2), 
грн; витрат на закупівлю електроенергії для тваринництва в 
розрахунку на 1 умовну голову (х3), грн. 

Для досліджених 50 сільськогосподарських підприємств 
Полтавської області проведений з допомогою ЕОМ розрахунок 
рівняння множинної кореляції має вигляд: 
      321 905,2821,1417,0622,861 ххху  . 

Отже зростання на 1 грн витрат на покупні корми в розрахунку 
на 1 умовну голову при фіксованих значеннях інших факторів 
зумовлює зростання прибутку в тваринництві на 1,82 грн в розрахунку 
на 1 умовну голову. Однак зі збільшенням на 1 грн витрат на власні 
корми в розрахунку на 1 умовну голову прибуток в тваринництві в 
розрахунку на 1 умовну голову зменшується в середньому на 0,42 грн, а 
при зростанні витрат на закупівлю електроенергії для тваринництва в 
розрахунку на 1 умовну голову – на 2,90 грн. 

Одержаний коефіцієнт множинної кореляції 0,593, свідчить про 
суттєвий зв’язок результативної ознаки з досліджуваними факторами. 
Розрахований критерій Фішера (FР = 8,489) перевищує свої 
теоретичні значення при порогах ймовірності р = 0,95 і р = 0,99, що 
підтверджує надійність одержаних результатів. 

Висновки. Збільшення витрат на власні корми на 1 умовну 
голову веде до нарощення обсягів виробництва валової продукції 
тваринництва на 1 умовну голову, але не забезпечує підвищення 
рентабельності виробництва продукції тваринництва. Разом з тим 
сільськогосподарські підприємства, які більше закуповують кормів на 1 
умовну голову, одержують більші обсяги виробництва валової 
продукції на 1 умовну голову та мають вищу рентабельність 
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виробництва продукції тваринництва. Зазначене пояснюється тим, що 
покупні корми, як правило, збалансовані по перетравному протеїну. 

Для розглянутої сукупності сільськогосподарських підприємств 
ступінь впливу витрат на корми на 1 умовну голову на виробництво 
валової продукції тваринництва на 1 умовну голову становить 22,4 %, а 
питомої ваги витрат на покупні корми у загальних витратах на корми – 
15,1 %. 

Між прибутком (збитком) в тваринництві в розрахунку на 1 
умовну голову та витратами на власні корми, витратами на покупні 
корми, витратами на закупівлю електроенергії для тваринництва в 
розрахунку на 1 умовну голову існує суттєвий зв’язок. 
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В статті досліджуються особливості функціонування національної економіки в 

умовах глобалізації і їх вплив на продовольчу безпеку, а також розглянуто можливі 
шляхи вирішення проблем самозабезпечення населення країни продуктами харчування. 

In the article the features of functioning of national economy in the conditions of 
globalization and their influence are probed on food safety, and also the possible ways of decision of 
problems of samozabezpechennya of population of country are considered by food stuffs. 

 
Постановка проблеми. Необхідною умовою існування і 

динамічного розвитку держави є забезпечення населення будь-якої 
країни продуктами харчування. На жаль, світова фінансова і 
економічна криза відсунула на другий план продовольчу кризу, яка 
охопила понад 30 країн Азії, Африки і Латинської Америки, 
загострила і без того складну ситуацію з забезпеченням 
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продовольством, в першу чергу в розвиваючих і бідних країнах, 
традиційно залежних від зовнішнього постачання та гуманітарної 
допомоги. 

Криза на продукти харчування заявила про себе у 2010 році і в 
Україні, яка зумовлена недобором врожаю внаслідок несприятливих 
кліматичних умов та ростом цін, які за весь час проведення 
неефективних ринкових реформ на селі досягли високого рівня.  

Глобалізація національної економіки гостро ставить питання 
про розвиток вітчизняної галузі сільського господарства, що здатна 
разом із Росією, Білорусією, США та Канадою забезпечити світову 
продовольчу безпеку. 

Сьогодні, серед інших проблем державної економічної політики 
існує нагальна необхідність у проведенні аналізу нових тенденцій 
національного розвитку економіки в умовах глобалізації та її вплив на 
продовольчу безпеку України. 

Крім того, членство України в СОТ зумовлює необхідність 
вирішення в науковому плані значної кількості питань, пов’язаних з 
економічним розвитком галузевих підкомплексів АПК. В той же час 
виникає чимало проблем, пов’язаних із розбудовою аграрного сектору 
економіки, що, в свою чергу, спонукає до аналізу та оцінки його 
масштабності в умовах глобалізаційних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані 
з розвитком процесів глобалізації та їх впливом на функціонування 
національної економіки присвячено велику кількість наукових робіт [ 1 
– 7 ]. Розгляд деяких аспектів місця і ролі держави в глобальній 
економіці є предметом окремого аналізу в працях Агафонова А., 
Азоєва Г.Л., Галабурди М.К., Горбашко Е.А., Диби М.І., Ткаченка В.Г. 
та інших вчених. Проте в сучасних умовах глобалізації чимало питань 
стосовно особливостей розвитку національної економіки в умовах 
співпраці України з міжнародними інституціями потребує подальших 
досліджень. 

Тому існують об’єктивні потреби в серйозних дослідженнях та 
аналізі тих глобалізаційних процесів та можливих перспектив, 
розгортання яких допоможе Україні в майбутньому відстояти своє 
право бути забезпеченою державою продуктами харчування свого 
населення. 

Цілі статті. Цілями даної статті є дослідження розвитку 
національної економіки в умовах глобалізації, її вплив на продовольчу 
безпеку країни, а також розгляд основних напрямків впливу 
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необхідних (на нашу думку) заходів, які держава повинна 
впроваджувати та використовувати. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація це 
продукт епохи постмодерна як наслідок переходу від індустріальної 
стадії економічного розвитку до формування ноосферо-космічної 
цивілізації. Нині існує багато думок відносно джерел і характеристик 
процесу глобалізації. Різниця в поглядах на сутнісні ознаки, позитивні 
та негативні наслідки глобалізації викликала  останніми роками палкі  
суперечки [ 5, 6 ]. 

Глобалізація як логічне продовження інтернаціоналізації в 
світовій економіці відіграє визначальну роль у формуванні як 
взаємозалежності, так і взаємовпливу між країнами світу. Не зважаючи 
на всі позитивні сторони обумовленого процесу, існує низка чинників, 
які зумовлюють негативний  вплив на економіки пов’язаних країн. 
Мова йде про нерівномірний розподіл позитивних результатів від 
глобалізації, суперечності між глобальними  та соціальними 
інтересами країни, панівні позиції розвинених країн, що невпинно 
поширюють  ареол свого впливу далеко за межі економіки, 
намагаючись нав’язати свої стандарти у всіх сферах. 

Першим сигналом для занепокоєння є наростання напруги на 
світовому продовольчому ринку, зумовлене низкою чинників. Це 
можна виразити наступним чином: на світовому ринку ціни основних 
продовольчих товарів значно зросли (на 50% за останні 6 місяців) і в 
середньостроковій перспективі будуть зростати. 

В Україні нинішня світова фінансово-економічна криза набула 
особливо гострої форми, яка має не ситуативний (обмежений часом і 
простором), а структурний і глобальний характер. В умовах глобальної 
кризи існуюча світова фінансова система виявилася неефективною. 

Кризовий стан, який охопив більшість агропідприємств системи 
АПК являє собою нездатність фінансового забезпечення поточної 
виробничо-економічної діяльності й  адаптації  до умов ринку. 

Протягом тривалого періоду суспільство і влада не мають 
достовірної інформації  про вартість і якість нетто-активів економіки, 
які в загальноприйнятому на рівні міжнародних порівнянь, розумінні  
становлять національне багатство. 

Розбіжність поглядів на національне багатство спричинила  
диспропорції в економічному розвитку ще в передкризових умовах. 

Розбіжність цілей економічної політики і, як наслідок, орієнтація 
на різні пріоритети  при їх досягненні (виражені в індикаторах 
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економічного розвитку і правових нормах країн) зумовлені: по-перше, 
трансформацією цілей економічної діяльності в історичній 
ретроспективи; по-друге, наявністю принципово різних підходів до 
організації моніторингу національного  розвитку; по-третє, історичною 
спадщиною  радянського періоду (коли панував пріоритет валових 
індикаторів у закритій системі економіки та у фіскальній політиці 
поповнення бюджету, що залежав від валового прибутку). 

На початку третього  тисячоліття глобальні трансформації, як 
феномен  сучасного світового господарства, усе настійніше втягують  у 
свою “орбіту” економіки країн, в яких ринкові процеси знаходяться в 
стані свого становлення. Як наслідок цього в окремих державах 
з’явилась тенденція поступово передавати частину функцій управління 
наднаціональним організаціям для зовнішнього контролю (ООН, 
Європарламент, СОТ та ін.). 

Якщо на початку ХХ сторіччя існувало всього 37 міжнародних 
державних організацій (МГО) і 17 міжнародних недержавних 
організацій (МНГО), то станом на 2000р. було вже 6743 МГО, 47098 
МНГО. Крім того, різко збільшилось число міжнародних 
регуляторних угод, які змінюють ситуативне середовище в державах. 
Наприклад, з 1976р. по 2000р. укладена більше 1700 міжнародних 
угод, з яких понад 100 – стосується створення міжнародних організацій 
[ 2, 5 ]. 

Одним з основних чинників подальшого розвитку та 
поширення глобалізаційних процесів є світова (міжнародна) торгівля. 
Нині світова торгівля – одна з найактивніших форм міжнародних 
економічних відносин.  

Швидкий розвиток світової торгівлі не в абиякій мірі залежить 
від утворення в другій половині ХХ ст. світової системи регулювання 
торгівлі. В основі такого регулювання лежить Генеральна угода з 
тарифів і торгівлі (ГАТТ), яка набула чинності в 1948р. і періодично 
оновлювалась. На базі ГАТТ в 1995р. було створено нову міжнародну 
організацію – Світову організацію торгівлі (СОТ), головною метою 
якої є реалізація міжнародної торгівлі, усунення дискримінаційних 
перешкод на шляху потоків товарів та послуг, вільний доступ до 
національних ринків і джерел сировини. 

Приєднання до СОТ має для України стратегічне значення з 
точки зору двох важливих факторів: це умова для подальшої інтеграції 
країни у європейські і світові процеси і структури системного 
реформування національної економіки згідно з принципами 
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відкритості. Зі вступом до СОТ економіка України загалом виграє. 
Але існують і мінуси цього процесу. Насамперед – це ризик 

втрати українськими аграріями до 40% внутрішнього ринку для збуту 
своєї продукції. 

Серед проблемних галузей національної економіки – харчова, 
деревообробна. Саме у цих напрямках вітчизняний виробник уже 
давно поступається позиціями імпортерам. Якщо ринок відкритий до 
СОТівських угод, вітчизняним виробникам треба буде докласти 
чимало зусиль, аби бути конкурентоздатними.  

Ставши членом СОТ, Україна може презентувати себе на 
світовій арені як надійний торгівельний партнер і привабливий об’єкт 
для інвестицій. 

Поглиблення інтеграції національної макросистеми в 
глобальний економічний простір – вступ України до СОТ та початок 
переговорів з ЄС про створення зони вільної торгівлі – відкривають 
перед українським суспільством нові можливості реалізації ресурсного 
потенціалу в системі міжнародного поділу праці. Внутрішній ринок 
нашої країни поступово стає частиною глобального ринку. В 
економічному сенсі – це майже безперешкодне транскордонне 
перетікання ресурсів, товарів та послуг. Це має потенціал внутрішньої 
продовольчої небезпеки. 

Міжнародна торгівля тісно пов’язана з конкуренцією. В 
сучасних умовах стає все більш складним домагатися й нарощувати в 
будь-якій галузі конкурентних переваг. Вільне переміщення капіталу, 
технологій, робочої сили веде до вирівнювання умов конкуренції, 
загострює боротьбу за ринки. 

На міжнародному ринку конкурують не країни, а фірми, які 
створюють і втримують конкурентні переваги. При цьому у підтримці 
конкурентних переваг країни значна роль належить державі. Вона 
створює умови, координує й стимулює діяльність суб’єктів ринку. 

Інструментарій державного регулювання національного 
розвитку економіки в умовах глобалізації формувався на початку 
переходу ринкових відносин, але керівництво країни не завжди 
послідовно керувало трансформаційними процесами. 

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку могли 
бути: 1) свідомі та не свідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів 
господарювання ; 2) збіг об’єктивних обставин (світова фінансова 
криза і політична криза владних структур). 

Сучасні виробничі та фінансові структури вийшли за межі 
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національних кордонів і стали дійсно глобальними. Разом з цим нова 
глобальна економіка не усунула протиріччя між багатством  
промислово розвинутих країн і бідністю країн, що розвиваються. 

У динаміці розвитку системи міжнародних організацій досить 
чітко проступають тенденції суттєвого зростання впливу розвинених 
країн на функціонування найважливіших світових організацій: 
особливо це відчувається на діяльності МВФ, Всесвітнього банку, 
Світової організації торгівлі, які досить часто відстоюють інтереси 
найсильніших держав. 

В цілому, основними недоліками й протиріччями сучасного 
процесу регулювання глобальної економіки є [ 4 ]: 

- превалювання проблем економічного росту, фінансової 
стабілізації й відсутність належної уваги до соціальних проблем 
людини; 

- структури й процес прийняття рішень на глобальному рівні не є 
представницькими (вплив багатих країн, бідні країни часто взагалі не 
представлені); 

- рекомендаційні, а не обов’язків характер рішень, прийнятих 
багатьма міжнародними організаціями; 

- відсутність механізмів, які повинні забезпечити обов’язковість 
дотримування моральних стандартів і прав людини корпораціями й 
фірмами, а не тільки урядами країн; 

- різний ступінь вигоди різними країнами від глобального 
регулювання; 

- дисонанс між різними рівнями глобального регулювання; 
- слабкі регулюючі функції контролю в сфері міжнародної 

діяльності, що веде до посилення впливу ТНК; 
- апарат міжнародних інституціальних структур працює 

недостатньо ефективно. 
Всі ці вищенаведені недоліки свідчать про необхідність 

корінного реформування міжнародної системи регулювання. 
Геополітичне положення України на межі двох великих 

цивілізаційних  просторів – європейського і євразійського було і є 
одним з визначальних факторів її історичної і політичної долі. З 
огляду на ”історичну спадщину”, економічні традиції мали великий 
вплив на розщеплення національної ментальності і, як наслідок цього, 
складність формування когерентної системи геополітичних 
пріоритетів, національних інтересів, єдиної національної стратегії. 
Також, однією з проблем України в процесі  державотворення була 
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внутрішня непідготовленість країни до національної незалежності, 
загальноприйнятих національних цінностей. Глибоко розділена 
вздовж багатьох вимірів і параметрів - економічних, політичних, 
територіальних, етнічних, соціальних, релігійних, - Україна опинилась 
у замкненому колі. 

З урахуванням геостратегічних задач України, досвіду 
здійснення державної стратегії продовольчої безпеки важливо 
переосмислити концепцію національних інтересів України в сфері 
економіки, оцінити нові виклики і загрози економічній безпеці і на цій 
основі підготувати нову державну стратегію, а також механізм її 
реалізації. 

В сучасних умовах становлення нового стану розвитку світової 
цивілізації – постіндустріального суспільства, залишається відкритим 
питання про його вплив на створення і утримання стійких 
конкурентних переваг економічними суб’єктами усіх рівнів.  

У ринковий  системі  діє воля підприємництва, професійного і 
споживчого вибору. В основі вибору лежать економічні інтереси 
суб’єктів господарювання і споживачів. Підприємці зацікавлені  в 
максимізації  прибутку, споживачі – в оптимізації своєї вигоди при 
покупці товарів і послуг. Зіткнення інтересів виявляється через 
конкуренцію, змагання учасників ринкових відносин.  

У сучасних умовах відкритої глобальної конкуренції  
стабільність продовольчого забезпечення є обґрунтованим  чинником 
розвитку економіки держави. Проте, як відмічають фахівці, 
сільськогосподарські підприємства, в своїй більшості, не готові до 
жорсткої конкуренції і можуть не втриматися на ринку. 

Насамперед, це пов’язане з тим, що західні товаровиробники 
мають високий рівень дотацій, що дозволяє їм продавати продукцію 
по низьким цінам. 

Зараз українська продукція відрізняється високою якістю і 
екологічною безпекою. Відповідно і ціни на неї дещо вищі за 
європейські. Така ситуація на внутрішньому ринку приваблює 
іноземних виробників, які досить часто експортують дешеву 
продукцію сумнівної якості. 

Лише використавши адаптаційний механізм та його складові, 
агроформування в змозі забезпечити як особисту безпеку так і 
реалізовувати  ідею продовольчої безпеки на рівні держави. 

Важливою ланкою встановлення нормального рівня 
економічної безпеки повинна бути оцінка ефективності заходів, яка 
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здійснюється через зіставлення загальної величини витрат на 
запобіжні заходи і втрат, яких могло б зазнати агропідприємство. 

Причини виникнення зовнішніх негативних впливів 
здебільшого мають подвійний характер: політичний і законодавчо-
правовий. 

Як відомо, попит, який перевищує пропозицію, веде до 
зростання цін. В сучасних ринкових умовах зростають ціни на 
енергоносії - час відносно дешевого продовольства закінчився. 
Підвищення цін на продовольство підриває процес розвитку країни, 
чим сприяє зниженню темпів збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції. Слід також враховувати, що і надалі 
якість і рівень життя буде зростати, що призведе до неухильного 
підвищення попиту на продукти харчування. 

Ще один чинник поглиблення кризової ситуації в майбутньому 
з забезпеченням населення продовольством – це падіння темпів 
приросту урожаю таких важливих зернових культур, як пшениця і 
кукурудза. Посилює ситуацію з забезпеченням продовольством 
скорочення невикористання потенціалу земельних і водних ресурсів, 
які можна доповнювати і залучати в сільськогосподарське 
виробництво і різке зростання витрат на освоєння незадіяних 
земельних площ за недостатністю необхідних фінансових ресурсів. 

Як вважає академік А.А. Жученко, що до “виклику” XXI століття 
світовому і вітчизняному сільському господарству як головному 
гаранту продовольчої, а отже, і національної безпеки будь-якої 
держави слід віднести: 

- експоненційне зростання витрат вичерпних ресурсів на кожну 
додаткову одиницю урожаю, в тому числі харчову калорію, а також 
високі темпи збільшення числа жителів Землі; 

- руйнування і забруднення природного середовища, тобто “розлад 
з природою”; 

- погіршення екологічної ситуації в агросистемах; 
- можливі негативні сценарії глобальної і локальної зміни клімату 

при одночасному зниженні родючості сільськогосподарських площ; 
- суттєве зменшення темпів зростання врожайності зернових 

культур; 
- необхідність визнання того, що сільське господарство об’єктивно 

не повинно бути донором в національній економіці, а  цивілізація не 
може функціонувати тільки за законами вартості, одержання прибутку, 
залишаючи на стороні духовні, національно-етнічні, психологічні, 
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морально-етичні і інші компоненти людської особистості, 
найважливішими носіями яких є селяни; 

- висунення забезпечення продовольчої безпеки на перші ролі. 
Вітчизняним органам регулювання продовольчих проблем 

необхідно обов’язково враховувати вплив міжнародних інституцій на 
розвиток національної економіки до якомога ефективного 
використання позитивних так і негативних наслідків співпраці з ними. 

Висновки. Наші дослідження показали, що у світовій системі 
господарювання ринкова економіка характеризується не тільки як 
найбільш ефективна, а й така, що здатна успішно розв’язувати гострі 
соціальні проблеми, разом з тим вона не може автоматично 
регулювати всі соціальні й економічні процеси в інтересах суспільства 
та громадян сама по собі. Ця система зовсім не є благодійною, вона не 
забезпечує справедливий розподіл доходу, не гарантує право на 
працю, захист бідних верств населення, не націлює на охорону 
довкілля, не вирішує внутрішні проблеми країни в забезпеченні 
основними харчовими продуктами з їх економічною доступністю для 
більшості громадян в об’ємах і асортименті, що відповідали б 
раціональним нормам споживання. 

Досягнення рівноваги між зовнішніми і внутрішніми цінностями 
країни є складним завданням для України – їй ще в прийдешньому 
необхідно буде створювати відповідне законодавче і інституційне 
поле, впроваджувати норми громадського суспільства, будувати базу 
для міцних різних правових відношень з європейськими і східними 
сусідами. В сучасних ринкових відносинах надзвичайно важливо 
покращення реальної економічної ситуації в державі, усвідомлення і 
впровадження в життя правил ведення бізнесу, що є нормою в 
міжнародному бізнес-суспільстві. 

Для того, щоб вирішити проблему з невідповідним становищем 
продовольчої безпеки України, необхідні ґрунтовні зміни політики 
держави як у сфері зовнішньої торгівлі продовольчими товарами, так і 
у аграрній сфері. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

 
ТОКАР А. В., КАНД. ЕКОН. НАУК, ДОЦЕНТ,  

КУЧЕР А. В., АСПІРАНТ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА 
 

Розкрито результати досліджень конкурентоспроможності технологій 
виробництва озимої пшениці в аспекті підвищення конкурентоспроможності підприємств 
на ринку зерна.  

The results of researches of competitiveness of production technologies of winter wheat in 
aspect of increase of competitiveness of the enterprises in the market of grain have been given. 

 
Постановка проблеми. Актуальність проблеми підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на 
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ринку зерна полягає, в першу чергу, в тому, що має місце низка 
суперечностей у розвитку зернової галузі, головна з яких, на наш 
погляд, полягає в тому, що, не зважаючи на посилення конкуренції  та 
підвищення вимог до конкурентоспроможності, досягнутий її рівень 
не відповідає сучасним умовам господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
забезпечення та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання в аграрній сфері останнім часом досліджували відомі 
економісти–аграрії М. Ф. Кропивко, В. Я. Месель–Веселяк, 
П. Т. Саблук [1–2] та ін. Проте невирішеною залишається проблема 
визначення конкурентоспроможності технологій вирощування озимої 
пшениці в окремих регіонах.  

Формулювання цілей статті.  З огляду на сказане, метою даної 
публікації стало висвітлення результатів дослідження 
конкурентоспроможності технологій вирощування озимої пшениці на 
прикладі підприємств Полтавської області. 

Виклад основного матеріалу. Вирішення поставленої мети 
здійснювалося в кілька етапів. Спочатку було визначено набір 
технологій, за якими вирощується озима пшениця в підприємствах 
зони Лісостепу України, куди й входить Полтавська область. Для 
цього було використано технологічні карти, що розроблені 
колективом учених ХНАУ ім. В. В. Докучаєва [3]. Вказані технологічні 
карти передбачають такі технології вирощування зернових культур: 
адаптивна, ресурсозберігаюча, інтенсивна, а також технології 
передових підприємств, зокрема, таких як ПП «Агроекологія» 
Шишацького району Полтавської області, яке вже багато років 
здійснює безплужний обробіток ґрунту, не використовує міндобрив і, 
як наслідок – вирощує екологічно чисту продукцію та Агрофірма 
«Пісчанська» Красноградського району Харківської області. 
Наступним кроком нашого дослідження був розрахунок нормативної 
собівартості 1 т озимої пшениці (табл. 1). 

Слід підкреслити, що було визначено нормативні витрати в 
розрахунку на 1 га та на 1 т продукції, причому, розрахована, як 
виробнича, так і повна собівартість. Витрати на збут визначені на 
основі фактичного співвідношення повної собівартості 1 т озимої 
пшениці до її виробничої собівартості, що склалося в середньому по 
підприємствах Полтавської області.  
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Таблиця 1 
Розрахунок нормативної собівартості 1 тонни озимої пшениці за 

різних технологій її вирощування, 2010 р. 
Адаптивна Ресурсо–

зберігаюча Інтенсивна 

витрати на 1 
га витрати на 1 га витрати на 1 га 

Елементи витрат 

у н
ат

ур
ал

ь–
но

му
 

ви
ра
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у 
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му
 

ви
ра

зі 
у 
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рт

існ
ом

у 
ви

ра
зі 

1 2 3 4 5 6 7 
Затрати праці, люд.–год. 4,1

0 92,10 4,82 109,40 5,8 132,20 

Насіння, кг 220 330,00 220 330,00 220 330,00 
Мінеральні добрива, кг 120 189,60 220 489,60 420 1089,6

0 
Засоби захисту рослин – 57,40 – 87,40 – 104,00 
Пально–мастильні 
матеріали, кг 

50,
71 269,90 57,29 304,30 67,64 359,00 

Амортизація – 357,40 – 363,00 – 379,20 
Поточний ремонт – 238,20 – 242,00 – 252,80 
Транспортні витрати, 
т/км 

15,
4 24,60 21,0 33,60 27,4 43,80 

Оренда землі – 300,00 – 300,00 – 300,00 
Інші матеріальні витрати  – 15,60 – 19,60 – 26,90 
Загальновиробничі 
витрати – 157,50 – 197,90 – 271,70 

Страхові платежі – 83,80 – 105,70 – 145,50 
Всього витрат:  
на 1 га – 2116,2

0 – 2582,5
0 – 3434,7

0 
на 1 тонну основної 
продукції – 783,78 – 698,00 – 686,90 

Витрати на збут, % 23,
8 503,66 23,8 614,63 23,8 817,46 

Всього витрат на 
виробництво товарної 
продукції 

– 2619,8
6 – 3197,1

3 – 4252,1
6 

Повна собівартість 1 
тонни – 970,32 – 864,09 – 850,43 

Затрати праці, люд.–год. 4,2 102,90 2,9 65,60 1,86 37,90 
Насіння, кг 220 330,00 240 360,00 240 360,00 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Мінеральні добрива, кг 40* 1600,0
0 240 546,00 240 546,00 

Засоби захисту рослин – 54,00 – 72,00 – 72,00 
Пально–мастильні 
матеріали, кг 

47,
69 252,9 28,73 151,10 21,02 112,80 

Амортизація – 315,00 – 199,90 – 361,40 
Поточний ремонт – 210,00 – 133,30 – 241,00 
Транспортні витрати, 
т/км 

19,
8 31,70 19,0 30,40 19,2 23,8 

Оренда землі – 300,00 – 300,00 – 300,00 
Інші матеріальні витрати  – 29,00 – 15,60 – 17,50 
Загальновиробничі 
витрати – 292,50 – 157,40 – 177,30 

Страхові платежі – 160,10 – 91,60 – 94,40 
Всього витрат:  
на 1 га – 3678,2

0 – 2122,9
0 – 2344,2

0 
на 1 тонну основної 
продукції – 994,10 – 624,4 – 689,50 

Витрати на збут, % 23,
8 875,41 23,8 505,25 23,8 557,92 

Всього витрат на 
виробництво товарної 
продукції 

– 4553,6
1 – 2628,1

5 – 2902,1
2 

Повна собівартість 1 
тонни – 1230,7

0 – 772,99 – 853,56 

*органічні добрива, тонн. 
 
Окремі вихідні дані, що прийнято в розрахунках, наведено в 

табл. 2. 
Наступним етапом нашого дослідження стала власне оцінка 

конкурентоспроможності технологій вирощування озимої пшениці, 
для чого було використано розроблену нами індикаторну методику [4, 
5]. У якості індикаторів слугували такі показники: трудомісткість 1 ц; 
урожайність; повна собівартість 1 ц; рівень рентабельності; маса 
прибутку на гектар. 

Перші три індикатори були взяті із розрахунків нормативної 
собівартості, а решта визначена на основі цих даних. З огляду на те, 
що згідно із законами ринку ціна реалізації продукції формується 
попитом і пропозицією, а товаровиробники на неї практично не 
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можуть впливати, то логічним буде припущення, що реалізаційну ціну 
можна взяти для розрахунків однакову при різних технологіях. Але 
при цьому слід мати на увазі, що рівень цін істотно залежить від якості 
зерна. Щодо досліджуваних технологій, то логічним буде припущення 
про те, що якість зерна озимої пшениці, за інших рівних умов, буде 
однаковою, крім технології ПП «Агроекології», згідно з якою 
вирощується екологічно чиста продукція.   

Таблиця 2 
Вихідні дані для розрахунку нормативної собівартості 1 тонни 

озимої пшениці за різних технологій її вирощування 
Технологія 
пісчанська 
після сої 

Показники 

Те
хн
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ог

ія 
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ог
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 ін
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Те
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Урожайність пшениці, ц/га 27,0 37,0 50,0 37,0 34,0 34,0 
Середньомісячна мінімальна 
оплата праці, грн 

888,
00 

888,
00 

888,
00 

888,
00 

888,
00 

888,
00 

Вартість 1 ц насіння, грн 150,
00 

150,
00 

150,
00 

150,
00 

150,
00 

150,
00 

Середня вартість 1 ц 
мінераль–них добрив (без 
ПДВ), грн 

158,
00 

222,
55 

259,
40 

40,0
0* 

227,
50 

227,
50 

Середня вартість 1 ц ПММ 
(без ПДВ), грн 

532,
24 

531,
16 

530,
75 

530,
30 

526,
00 

536,
63 

Вартість 1 т/км, грн 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
*органічні добрива, тонн. 
 
Як свідчать дослідження, ціни на органічну продукцію, як 

правило, є вищими на 30–40 %, особливо за кордоном, де, по–перше, 
купівельна спроможність споживачів значно вища; по–друге, 
виробництво органічної продукції регулюється законодавством. В 
Україні поки–що цього немає, тому і з ринком збуту екологічно 
чистого зерна озимої пшениці за вищими цінами значно складніше. 
Тому в ПП «Агроекології» основна частина зернових іде на годівлю 
худоби, в першу чергу корів, у раціоні яких використовуються тільки 
натуральні корми без різного роду синтетичних добавок, що дозволяє 
підприємству виробляти й реалізовувати екологічно чисте молоко 
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ґатунку «екстра» за цінами, які забезпечують господарству достатньо 
великі прибутки. 

З огляду на сказане, в даному дослідженні нами прийняті 
однакові ціни (1500 грн/т) для всіх технологій вирощування озимої 
пшениці, хоча в перспективі, очевидно, що ціни на екологічно чисту 
продукцію будуть значно вищими за середній їх рівень. Результати 
оцінки конкурентоспроможності технологій вирощування озимої 
пшениці наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Матриця визначення конкурентоспроможності технологій 

вирощування озимої пшениці, 2010 р.  
Технологія 
пісчанська 
після сої 

Показники 
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Урожайність пшениці, ц/га 27,0 37,0 50,0 37,0 34,0 34,0 
Ранг 4 2 1 2 3 3 
Трудомісткість 1 ц, люд.–
год. 0,15 0,13 0,12 0,11 0,08 0,05 

Ранг 6 5 4 3 2 1 
Повна собівартість 1 ц, грн 97,0

3 
86,4

1 
85,0

4 
123,
07 

77,3
0 

85,3
6 

Рівень рентабельності, % 54,6 73,6 76,4 21,9 94,0 75,7 
Ранг 5 4 2 6 1 3 
Маса прибутку на гектар, 
грн 

1430
,2 

2352
,8 

3248
,0 

996,
41 

2471
,8 

2197
,8 

Ранг 5 4 2 6 1 3 
Сукупний ранг 20 15 9 17 7 10 
І Ік 0,00 0,38 0,85 0,23 1,00 0,77 

 
Отже, як показали розрахунки інтегрального індикатора 

конкурентоспроможності (І Ік), на сучасному етапі розвитку 
зерновиробництва, найконкурентоспроможнішою можна вважати 
технологію виробництва  озимої пшениці Агрофірми «Пісчанська» 
при застосуванні вітчизняної техніки, а другу позицію займає 
інтенсивна технологія. Найменш конкурентоспроможною виявилася 
адаптивна технологія, але вона також є конкурентоспроможною, 
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оскільки може забезпечувати прибуткове виробництво зерна. При 
цьому треба мати на увазі, що визнання більш 
конкурентоспроможними одних технологій не дає підстав 
стверджувати, що не слід використовувати інші, менш 
конкурентоспроможні технології вирощування озимої пшениці. Це 
пов’язано із системою чинників, серед яких провідне місце належить 
рівню наявного ресурсного забезпечення, тобто, якщо підприємство 
має дуже низький рівень забезпеченості, передусім, фінансовими 
ресурсами, то для нього прийнятною буде адаптивна технологія, а в 
міру нарощування ресурсного потенціалу можна перейти на 
інтенсивну технологію вирощування озимої пшениці.  

Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють 
стверджувати, що конкурентоспроможність підприємств на ринку 
зерна пшениці істотно залежить від тієї технології, за якою конкретні 
суб’єкти господарювання вирощують озиму пшеницю. Нині найбільш 
конкурентоспроможною є технологія вирощування  озимої пшениці 
Агрофірми «Пісчанська» при застосуванні вітчизняної техніки, а 
найменш конкурентоспроможною – адаптивна технологія, досить 
висококонкурентоспроможною виявилася інтенсивна технологія. У 
перспективі заслуговує на особливу увагу досвід ПП «Агроекологія» 
Шишацького району Полтавської області, яке вже протягом багатьох 
років вирощує екологічно чисту продукцію. Але 
конкурентоспроможність підприємств на зерновому ринку також 
залежить від конкурентоспроможності сортів озимої пшениці, які 
використовують сільськогосподарські підприємства, що потребує 
окремого дослідження в перспективі. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
ЧЕРНЕНКО Л.В., К.Е.Н., 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Обґрунтовано проблеми фінансової системи України, а також необхідність її 
збалансування. Досліджено стан, шляхи стабілізації фінансової системи України та 
запропоновано напрями її реформування  

Grounded problems of the financial system of Ukraine, and also necessity of its 
zbalansuvannya. Investigational the state, ways of stabilizing of the financial system of Ukraine 
and directions of its reformation are offered  

 
Постановка проблеми. Фінансова система держави є 

відображенням форм і методів конкретного використання фінансів в 
економіці і відповідною до задіяної моделі економіки та значною 
мірою визначається нею. Держава, використовуючи фінансові методи, 
може регулювати темпи й пропорції розвитку окремих галузей 
економіки. Для цього використовується насамперед податковий 
механізм. Надаючи податкові пільги, вона сприяє збільшенню власних 
фінансових ресурсів підприємств, розширенню їхніх фінансових 
можливостей. Здійснюючи регулювання темпів розвитку певних 
галузей економіки, держава може створювати сприятливий 
інвестиційний клімат для залучення зовнішніх джерел фінансування, а 
також ресурсів банківської системи та населення. Сприятливий 
інвестиційний клімат можна запроваджувати, зокрема, шляхом 
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надання привілеїв в імпорті, створення офшорних зон, технополісів, 
спеціальних економічних зон тощо 4. 

Проблема нестабільності фінансової системи України має 
досить специфічні характеристики. З одного боку, кризові явища 
пов'язані з моделлю економічного розвитку держави та можливостями 
здійснення відчутних економічних реформ, з іншого — нестабільність 
характеризується проблемами внутрішньої та зовнішньої боргової 
залежності країни.  

Проблеми стабілізації і оздоровлення фінансової системи 
України – це зараз найбільш актуальні для держави питання. Мета 
стабілізації – створити реальні стартові передумови структурної 
перебудови економіки, відновлення інвестиційного процесу, 
мобілізації через становлення фінансового ринку та інших фінансових 
інституцій відповідних фінансових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало науковців 
присвятили свою увагу дослідженню стану та розвитку фінансової 
системи. Серед них варто виділити А.С. Криклія, А.І. Даниленко, А. 
Крилову, Карпінського Б.А., Герасименко О.В. та інших. Вищезгадані 
автори зосереджували свою увагу на основах збалансованості 
фінансової системи держави, на проблемах фінансової політики 
України й розвитку фінансово–монетарних важелів її реалізації, на 
фінансовій системі України в умовах глобалізації тощо. Досліджувався 
фінансовий сектор України сьогодні та висвітлювались перспективи 
його розвитку на майбутнє. 

Формування цілей статті. Загальновідомо, що стан розвитку 
фінансової системи будь–якої держави є передумовою не лише її 
соціально–економічного розвитку в цілому, але і економічного 
розвитку її регіонів зокрема. У період становлення України як країни з 
розвинутою ринковою економікою, проблема збалансування існуючої 
фінансової системи є першочерговою, оскільки від її вирішення 
залежить темпи розширення сектору малих і середніх підприємств, а 
отже в кінцевому результаті – і темпи економічного розвитку країни. 
Оскільки сьогодні фінансово–економічна ситуація в Україні є 
складною і неоднозначною, проблема пошуку шляхів її стабілізації 
залишається актуальною.  

Виклад матеріалу дослідження. Перш ніж зосередити свою 
увагу на проблемі розбалансованості фінансової системи України, 
варто визначити, що таке фінансова система загалом. 
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У найбільш загальному вигляді визначення фінансової системи 
наступне – це сукупність різноманітних фондів фінансових ресурсів, 
які створюються і використовуються в місцях їх акумулювання з 
певними намірами економічного і соціального розвитку. Таким чином, 
фінансова система, як і будь–яка система, являє собою перш за все 
комплекс взаємопов’язаних елементів, що мають однорідні 
характеристики 4. 

Фактично уся фінансова система представляє собою сукупність 
усіх сфер і ланок, де є неминучим потік фінансових ресурсів. Тобто це 
і фінанси суб’єктів господарювання, і державні фінанси, міжнародні 
фінансові відносини, страхування, фінансовий ринок тощо. Від 
ступеня розвитку і збалансованості кожної з цієї галузі зокрема, 
залежить рівень розвитку і збалансованості усієї фінансової системи 
України загалом 3. 

Сьогодні ніхто не заперечуватиме, що країни з розвиненішими 
фінансовими системами мають вищі темпи економічного зростання, 
оскільки між рівнем їх розвитку та інтенсивністю економічного 
розвитку країн є тісний зв'язок. Фінансові системи допомагають 
мобілізувати заощадження, розподіляють інвестиційні ресурси, 
забезпечують страхування, розподіл та диверсифікацію ризиків, 
сприяють посиленню корпоративного контролю в країні. Через 
фінансові системи збирають і обробляють інформацію про 
інвесторів, інвестиційні проекти. Це дає змогу ефективно розподіляти 
кошти, здійснювати нагляд і корпоративний контроль за 
розподіленими коштами [2]. 

Звичайно, за роки свого існування, фінансова система України 
зазнала значних перетворень. Наразі в Україні діють чимало 
фінансових установ і інститутів, поступово розвивається валютний 
ринок та ринок цінних паперів, що, безперечно, є наслідком певного 
позитивного економічного зрушення в економіці держави. Крім того, 
зростає роль банківських структур в ході підприємницької діяльності, 
зростає значення страхових послуг, як реальної можливості 
застрахувати себе і свою діяльність від небажаних ризиків. 

Незважаючи на усі ці приємні зміни, стан розвитку фінансової 
системи України продовжує бажати кращого, оскільки, на жаль, вона 
не відповідає усім вимогам економіки країни. Це проявляється в тому, 
що існуюча фінансова система не завжди дозволяє ефективно та 
повною мірою акумулювати фінансові ресурси, а в кінцевому 
результаті – перерозподілити їх між різними її сферами. В результаті 
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цього, гальмуються процеси припливу інвестицій, що так необхідні 
для економічного зростання, знижується конкурентоспроможність 
реального сектору економіки. 

Серед основних проблем, з якими стикається держава є і 
розвиток тіньової економіки, що приховує справжній фінансовий стан 
багатьох підприємств, сюди слід віднести незахищеність прав 
інвесторів на ринку фінансових послуг, повільні темпи ринкових 
перетворень реального сектору. Крім того, для України характерна 
невизначеність моделі розвитку фінансової системи, недостатній 
рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька якість і 
конкурентоспроможність фінансових послуг, відсутність 
консолідованого нагляду за фінансовими установами [2]. 

З метою стабілізації фінансової системи, незаперечним фактом 
є провадження ефективної фінансової політики всередині держави. 
Хронічна незбалансованість системи державних фінансів в наш час 
зумовлені не лише систематичними помилками в процесі 
провадження бюджетної політики, її суто фіскальною спрямованістю, 
але й проблемами в провадженні податкової політики. Основною 
перешкодою в сфері провадження бюджетної політики є такий рівень 
видатків, що абсолютно не відповідає дохідній частині бюджету, а 
отже результатом цього є хронічний дефіцит фінансових ресурсів. З 
метою підвищення доходності державного бюджету постійно зростає 
податкове навантаження, що не завжди має обґрунтований і 
раціональний характер та не завжди відповідає принципу соціальної 
справедливості. Країна характеризується нераціональною структурою 
витрат і неефективним витрачанням бюджетних коштів. Для сфери 
фінансів реального сектору характерний низький рівень 
забезпеченості суб’єктів господарювання власними оборотними 
коштами, що масово поширює значну кредиторську заборгованість. 

У зв'язку з цим чи не найскладнішим завданням даного періоду 
розвитку держави є органічне поєднання фінансової та грошової 
стабілізації. Йдеться про утвердження фінансової стабілізації в 
широкому розумінні, що передбачає, насамперед, зміцнення 
підприємств та організацій, домашніх господарств з одночасним 
зниженням інфляції, зменшенням дефіциту бюджету, подоланням 
платіжної кризи, дефіциту платіжного балансу, поліпшенням 
розрахунків за внутрішніми та зовнішніми боргами. 

Збалансованість фінансової системи держави – це оптимальне 
поєднання регульованих важелів впливу держави на забезпечення 
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виконання програмних фінансових надходжень до державного 
бюджету й дотримання видаткової частини у межах, які не 
перевищують припустимих [1]. 

Здійснюючи фінансову політику, не слід забувати, що 
розвинута та збалансована фінансова система країни завжди створює 
сприятливі умови для розвитку підприємств усіх секторів економіки, 
адже вона забезпечує приплив інвестицій та різноманітних 
капіталовкладень в дані сфери, а отже підвищує їх здатність ефективно 
функціонувати на ринку в сьогоднішніх умовах. 

Отже, реформа фінансової системи – це: 
– реальне розмежування фінансової і кредитної системи, 
– реальне розмежування фінансів державних підприємств та 

Державного бюджету; 
– розробка зведеного балансу фінансових ресурсів держави – 

доходів і витрат всіх без винятку юридичних і фізичних осіб, через які 
проходить розподіл і перерозподіл національного доходу; 

– здійснення децентралізації державних фінансів, структурного 
розмежування державного та місцевих бюджетів за джерелами 
надходжень та витрат; 

– здійснення заходів з перебудови системи оподаткування у 
напрямку її подальшої лібералізації та децентралізації, утворення на її 
основі механізмів стимулювання виробництва та підприємництва; 

– здійснення ефективних заходів з налагодження системи 
достовірного фінансового обліку, державної звітності та своєчасної 
сплати податків.  

Висновки. Таким чином, для подолання проблем фінансової 
політики, та фінансової системи загалом, варто сприяти збільшенню 
обсягу фінансових ресурсів країни, проводити контроль за 
ефективністю використання наявних фінансових ресурсів та їх 
цільовою направленістю. Немалу роль слід приділити моменту 
удосконалення існуючої законодавчої бази, яка, на жаль, є 
фрагментарною і неповною. В плані податкової політики значну увагу 
слід приділити порядку вдосконалення системи податків, поліпшенню 
законодавчої бази з питань пільг та привілеїв, та, безумовно, з питань 
уникнення подвійного оподаткування. В плані державних фінансів 
варто зрівняти державні зобов’язання з реальною можливістю їх 
фінансування. Для того, щоб фінансова система України розвивалась 
збалансованою, варто спершу визначити модель, за якою вона 
розвиватиметься, удосконалити систему ризик–менеджменту, шляхом 
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постійного вивчення можливих ризиків, запровадити нагляд за 
діяльністю фінансових інституцій, забезпечити захист прав інвесторів. 
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СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО 
ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ЧУМАК В.Д., К.Е.Н, ДОЦЕНТ,  

ЧУМАК К.М., СТУДЕНТКА МАГІСТРАТУРИ,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Досліджено економічну сутність поняття ,,фінансове планування”, визначено 

роль фінансового планування в управлінні підприємством; обгрунтувано необхідність 
використання фінансового планування на вітчизняних підприємствах. 

Investigational economic essence of concept of the ,,financial planning”, certainly role of the 
financial planning in a management an enterprise; an obgruntuvano necessity of the use of the 
financial planning is on domestic enterprises. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах підприємствам 

притаманні самостійність, власна відповідальність за результати 
фінансово–господарської діяльності, але разом з цим виникає 
об’єктивна потреба постійного контролю, аналізу, коригування й 
прогнозування змін фінансового стану та оцінки фінансових 
можливостей на майбутнє. Одним із механізмів фінансового 
управління, який дозволяє керівництву своєчасно реагувати на 
невпинні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, аби 
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підтримувати ліквідність підприємства на достатньому рівні, є 
ефективне фінансове планування. 

У зв’язку з цим набуває актуальності проблема використання 
фінансового планування як функції управління фінансами 
підприємства. Недостатність законодавчої та нормативної бази з 
питань фінансового планування, існування нечіткої системи 
підготовки і передачі планової інформації, відсутність єдності у 
теоретично–методологічних підходах до розвитку планування, обліку 
та аналізу економічних показників стримують впровадження 
фінансового планування на вітчизняних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у 
дослідження питань фінансового планування на підприємствах внесли 
такі вітчизняні та російські вчені: І.Т. Балабанов, О.Г. Біла, М.Д. Білик, 
І.А. Бланк, А.М. Поддєрьогін, В.М. Нелеп, О.О. Орлов, А.Г. 
Загородній та інші. Значний науковий інтерес для осмислення 
проблем фінансового планування представляють праці західних 
науковців: Э. Гринолла, Є. Брігхема, Р.С. Каплана, Д.П. Нортона. В 
свою чергу, значна кількість питань залишається відкритою для 
дослідження, зокрема: визначення сутності фінансового планування; 
виокремлення та систематизація принципів, функцій, методів а також 
факторів, які обмежують впровадження та використання планування в 
сучасних умовах; розкриття особливостей організаційної процедури 
впровадження планування. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування 
теоретико–методологічних положень стосовно фінансового 
планування, дослідження економічної сутності поняття ,,фінансове 
планування”, визначення ролі фінансового планування в управлінні 
підприємством; обґрунтування необхідності використання 
фінансового планування на вітчизняних підприємствах та розробка 
пропозицій з вирішення організаційних питань впровадження й 
функціонування фінансового планування. Таким чином, метою 
дослідження даної теми є виявлення основних проблем фінансового 
планування в сучасних умовах господарювання та шляхів їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки в 
сучасних умовах кожне підприємство, незалежно від організаційно–
правової форми та форми власності, має керуватися у своїй діяльності 
принципами самоокупності та самофінансування, обґрунтованість 
формування фінансових планів та ефективність використання 
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фінансових ресурсів стає все більш актуальною проблемою. 
Серйозний підхід до планування створює основу для стійкої та 
ефективної роботи підприємства. У колишньому СРСР існувала 
система загальнодержавного централізованого планування, що 
пронизувала від верху до низу діяльність усіх суб’єктів 
господарювання. Багаторічний досвід закордонних фірм і вітчизняних 
підприємств свідчить, що недооцінка фінансового планування в 
умовах ринку, зведення його до мінімуму, ігнорування або 
некомпетентне здійснення призводить до великих, нічим не 
виправданих економічних втрат. За оцінкою економістів, через 
відсутність точного і системного планування і контролю своїх 
фінансів, компанії втрачають до п’ятої частини прибутків [1]. 

У теоретичному аспекті фінансове планування розглядають як 
невід’ємну частину загального планування діяльності підприємства. 
Разом з тим, сутність фінансового планування трактується вченими 
по–різному. Немає чіткого визначення понять ,,фінансове 
планування”, ,,фінансовий план підприємства”, змісту фінансових 
планів залежно від організаційно–правової форми та розміру 
підприємства. Розглянемо детальніше тлумачення сутності 
фінансового планування. На нашу думку найбільш вдалими є 
наступні: 

1. Фінансове планування – це складова управління фінансовими 
ресурсами, процес оцінки потреб у коштах для забезпечення 
поточного виробництва і подальшого виробничого та соціального 
розвитку, а також визначення (встановлення) джерела покриття цих 
потреб [2, с. 175]; 

 2. Фінансове планування представляє собою процес розробки 
системи фінансових планів і планових (нормативних) показників для 
забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими 
ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності у 
перспективі [3]; 

 3. Фінансове планування – це планування усіх доходів та напрямів 
витрачання грошових засобів підприємства для забезпечення його 
розвитку [4, с. 68]; 

 4. Фінансове планування – це розроблення системи фінансових 
планів за окремими напрямами фінансової діяльності підприємства, які 
забезпечують реалізацію його фінансової стратегії у плановому 
періоді [5, с. 132]; 

 5. Фінансове планування – складова частина 
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народногосподарського планування, пов’язана з управлінням 
фінансами; процес оцінки фінансових потреб підприємства і ухвала 
рішення про фінансування цих потреб [6, с. 61]; 

6.  Фінансове планування являє собою розрахунок обсягів 
фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами 
використання у відповідності з виробничими і маркетинговими 
показниками підприємств на плановий рік [7, с. 323]. 

Розглянувши вищенаведені визначення різних науковців, 
вважаємо за необхідне уточнити, що фінансове планування повинне 
відображати мету операційної та маркетингової діяльності 
підприємства, представляти собою розроблення системи різних за 
змістом і термінами дії фінансових планів, визначати обсяг 
фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами їх 
цільового використання залежно від розміру підприємства, форми 
господарювання, форми власності та поставлених завдань. 

Цілком очевидним є те, що без фінансового планування не 
може бути досягнутий такий рівень управління економікою 
підприємства, який забезпечує підвищення її ефективності, успіх на 
ринку, розширення та оновлення матеріальної бази, успішне 
розв’язання соціальних питань, здійснення матеріального 
стимулювання працівників. 

Фінансове планування є необхідним для фінансового 
забезпечення розширення кругообороту виробничих фондів, 
досягнення високої результативності виробничо–господарської 
діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та 
фінансову стійкість підприємства. Ринок ставить високі вимоги до 
якості фінансового планування, оскільки нині за негативні наслідки 
своєї діяльності відповідальність несе само підприємство. 

В сучасних умовах фінансове планування вимагає використання 
нових принципів організації. Його зміст та форми мають бути суттєво 
змінені у зв’язку з новими економічними умовами та соціальними 
орієнтирами. За адміністративної економіки фінансове планування 
базувалось на директивних планових показниках виробничого та 
соціального розвитку підприємства. Нині ця база перестала існувати, 
оскільки підприємства вже не одержують директивних вказівок 
,,зверху”. Державне замовлення, яке збереглося, втратило своє 
колишнє значення і розглядається підприємством лише як одна з 
можливих сфер реалізації продукції. 

Виходячи з цих міркувань, ми дійшли висновку, що фінансове 



 

 355 

планування має орієнтуватися на ринкову кон’юнктуру, ураховувати 
ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти моделі 
поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними, трудовими 
та фінансовими ресурсами. 

На наш погляд, фінансове планування дає змогу розв’язати такі 
конкретні питання: які грошові кошти може мати підприємство в 
своєму розпорядженні; які джерела їх надходження; чи достатньо 
фінансових ресурсів для виконання накреслених завдань; яка частина 
коштів має бути перерахована до бюджету, до фондів соціального 
страхування та пенсійного забезпечення, банкам та іншим кредиторам; 
як повинен здійснюватися розподіл та використання прибутку на 
підприємстві; як забезпечується реальна збалансованість планових 
витрат і доходів підприємства. 

Аналізуючи проблеми, пов’язані з організацією фінансового 
планування в сучасних українських підприємствах, їх можна об’єднати 
в наступні групи: відсутність оперативного складання планів; 
нереальність фінансових планів; непрозорість планів для керівництва; 
відрив довгострокових планів від короткострокових; нереалізація 
планів; недостатня їх комплексність; відсутність стабільної 
нормативно–правової бази підприємницької діяльності. 

Як переконує вітчизняна практика, майже третина проблем 
пов’язана з нереальністю фінансових планів, що викликано, як 
правило, необґрунтованими даними щодо збуту, великої питомої ваги 
коштів у розрахунках, заниженими термінами погашення дебіторської 
заборгованості, надмірними потребами у фінансуванні. Одна з 
головних причин такої ситуації – функціональна роз’єднаність 
підрозділів, що беруть участь у формуванні фінансових планів. 

Іншою проблемою є відсутність оперативного складання планів. 
Економічні служби й досі готують значну кількість непридатних для 
фінансового аналізу документів, а існування нечіткої системи 
підготовки і передачі планової інформації з відділу до відділу, 
недостовірність інформації призводять до того, що навіть добре 
опрацьований план стає непотрібним, бо спізнюється до планового 
терміну. 

Сьогодні існує ще дві проблеми – нереалізація планів та їх 
недостатня комплексність. Під реалізацією планів слід розуміти 
ступінь їх виконання з точки зору забезпечення необхідними 
фінансовими і матеріальними ресурсами. Комплексність планів 
означає, що крім фінансових розділів плану за доходами і витратами, 
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необхідні також реальні плани за рухом заборгованості, плановим 
балансом, звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових 
коштів. Усі вони повинні складатись у формі зручній і зрозумілій для 
користувачів. 

Висновки. Дослідження проблем фінансового планування 
свідчить про те, що лише створення надійної і гнучкої системи 
управління фінансами, спрямованої на вирішення питань бюджетної, 
кредитної та інвестиційної політики дасть змогу підприємствам 
суттєво підвищити ефективність своєї діяльності. На нашу думку, 
доцільно використовувати інструменти факторного аналізу, щоб 
оцінити можливі варіанти розвитку подій при зміні ключових 
планових показників. Адже в переважній більшості на вітчизняних 
підприємствах не формується плановий баланс і не аналізується його 
структура, не прогнозується динаміка зміни ліквідності і фінансової 
стійкості. 

Узагальнюючи вищевикладене, необхідно відмітити, що в 
теперішній час, не дивлячись на велику кількість інформації по 
фінансовому плануванню і збільшення кількості кваліфікованих 
спеціалістів, система планування діяльності на українських 
підприємствах не позбавлена ряду серйозних проблем та недоліків. 
Такі проблеми як нереальність фінансових планів, відсутність 
оперативного складання планів, непрозорість планів для керівництва, 
нереалізація і недостатня комплексність потребують негайного 
вирішення. Розв’язання наведених проблем створить умови для 
розвитку й ефективного функціонування підприємств різних форм 
організації бізнесу. 
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СТАН РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
ЛЕВКІНА Р.В. , К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
В статті розглянуто питання щодо функціонування європейського ринку 

органічної продукці. Зроблено висновок про зростаючий попит, що може бути 
задоволей через активне включення України до даного ринку за умов вироблення 
концепції екологізації сільськогосподарського виробництва.  

In the article a question is considered in relation to functioning of Europian 
market of organic productsi. A conclusion is done about growing demand, thet there can 
be zadovoley throuth the active inclusion of Ukraine to the given market subject to the 
condition making of conception of ecologizatsii agricultural production. 

 
Постановка проблеми. Вирішення проблеми формування та 

функціонування ринку органічної продукції в Україні вимагає, 
насамперед, вироблення концепції екологізації агропромислового 
виробництва в сучасних умовах. Основні положення цієї концепції 
можна сформулювати як створення теоретичної, методологічної і 
методичної бази екологізації сільського господарства та його окремих 
галузей; узагальнення досягнень іноземної та вітчизняної практики; 
створення можливостей для екологізації виробничого потенціалу 
АПК; формування і фукціонування відповідного економічного 
механізму й фінансування охорони навколишнього середовища; 
організація ефективної системи екологічної освіти тощо. Важливим є 
досвід передових країн щодо формування та регулювання ринку 
органічної продукції.  
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Аналіз останніхпублікацій. Вирішенню теоретичних та 
практичних проблем управління аграрним виробництвом та 
формування і функціонування ринку органічної продукції присвятили 
праці Т.В. Боровик, С.М. Ілляшенко, Л.Є. Купінець, В.В. Писаренко, 
О.М. Царенко, Харічков С.К. та ін. [1, 2, 3, 4]. Проте вивчення даних 
питань є розрізненим, некомплексним та присвячено вирішенню 
поодиноких завдань і тому потребує подальшого розвитку. 

Мета статті – полягає у дослідженні процесів щодо формування 
та функціонування європейського ринку органічної продукції, що 
надає можливість зробити висновок про високий рівень його 
розвитку. 

Результати досліджень. Виробництво екологічно чистої або 
органічної сільськогосподарської продукції відбувається в усіх країнах 
світу. Частка господарств, що постачають таку продукцію, постійно 
зростає. Ринок поширюється не тільки у Європі, Північній Америці та 
Японії, де сформовані найбільш ємкі ринки, але й у країнах, що 
розвиваються. Проте головні ринки - у Європі, де їх розвиток 
стимулирується через розвинену інфраструктуру, а виробники та 
споживачі високо оцінюють екологічні та соціальні переваги 
органічного сільського господарства. З а даними міжнародної 
організації IFOAM, інтенсивний розвиток цього сегмента ринку в 
Європі розпочався у 90-ті роки. Лідером за темпами зростання площі 
під органічним землеробством була Угорщина (304%), 
Великобританія (280%), Чехія (200%) та Португалія (150%). Щорічно 
площі збільшувалися в середньому на 30%. Таким чином до 2003 року 
170 тисяч підприємств екологічного сільського господарства займали 
більше 5,4 млн. га в країнах ЄС, ЄАСТ та країнах-кандидатах. Що 
відповідало більше ніж 2 % загальної площі сільськогосподарських 
угідь.  

Швидкі темпи росту органічного виробництва повязані 
насамперед із державною підтримкою господарств через субсидії, що 
є характерним для таких країн: Данія, Німеччина, Фінляндія, Швеція та 
інші. Результатом такої державної допомоги є збільшення частки 
натуральних продуктів харчування на ринку в середньому до 5-10 %. 
При цьому найбільший показник належить Данії, населення якої 
споживає органічні моркву, яйця, масло та молоко. В Німеччині, 
Австрії та країнах Скандинавії головною метою ринкових відносин є 
розширення ассортиментної групи товарів та покращення каналів 
збуту. Країни Південної, Центральної та Східної Європи займають 
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переважно позиції орієнтації на експорт. Тому у формуванні збуту 
використовуються, насамперед, принципи соціально-етичного 
маркетингу, який передбачає не лише визначення потреб споживача 
та задоволення їх, але й формування попиту на продукцію екологічно 
чисту та безпечну для людини і навколишньго середовища. Основна 
задача такої концепції полягає у створенні регіональних ринків та 
оптимальному використанні інформації засобами масових комунікацій 
щодо формування протреби у пересічного споживача у якісній та 
натуральній їжі. Найбільш розповсюдженним є використання таких 
каналів реалізації як супермаркети, що дозволяє охопити всі версти 
населення і збільшити обсяги продаж. Хоча поряд відбувається 
реалізація безпосередньо у фермерських господарствах та 
спеціалізованих магазинах.  Так, наприклад, у Австрії, Данії, 
Великобританії основна частина органічної продукції (до 70-80 %) 
реалізується через супермаркети, в яких цінова надбавка складає до 30 
%. Населення пред’являє високі вимоги щодо зовнішнього вигляду 
товарної продукції та її якості. У Великобританії високо 
зарекомендували себе продажі свіжої продукції з доставкою додому. 
Основними каналами збуту органічної продукції в країнах: Італія, 
Франція, Німеччина та Нідерланди – спеціалізовані магазини, частка 
яких у обсягах продажу становить до 35-40 %.  

Єдина торгівельна політика країн ЄС, в тому числі, аграрна, 
регулює процеси експорту та імпорту. Згідно основних її 
положень щодо тарифного регулювання торгівлі органічною 
продукцією застосовуються переважно пільгові тарифи. Таким 
чином ЄС стимуює торгівельні відносини з країнами Африки, 
Карибського басейна та Тихоокеанського регіона. Для захисту 
споживачів від псевдонатуральних продуктів, а господарств - 
виробників від недобросовісної конкуренції, було прийнято 
Постанови 2092/91 та 1804/99, згідно яких встановлено вимоги 
щодо маркування органічної продукції рослинного та 
тваринного походження. Виробництво товару за умови 
відповідності вимогам щодо технології вирощування, переробки, 
реалізації та імпорту, визначається як "organic", "biologisch" або 
"oekologisch". Кожна країна несе відповідальність за наявність 
документів щодо органічного ведення господарства та якість 
інспекційних заходів.  Імпортна політика країн ЄС має велике 



 

 360 

значення для розвитку світового сільського господарства, 
звичайно за виконання певних вимог.  

По-перше, в таких країнах повинно діяти законодавство 
про органічне сільське господарство та система контролю. 
Необхідно представити сертифікат відповідності щодо 
технології виробництва. Функціонування інспекцій обовязково 
перевіряється експертами з ЄС. Наразі дані правила 
поширюються на країни: Аргентина, Австралія, Коста- Ріка, 
Ізраіль, Нова Зеландія та Швейцарія.  

По-друге, через процедуру отримання ліцензії. Органи 
сертифікації допомагають експортерам та імпортерам зібрати 
необхідні для цього документи. Вимоги до документів в різних 
країнах ЄС різні, але вони відповідають певним принципам. 
Ліцензія надається лише органами країни – імпортера. 
Підприємство – виробник повинно укласти угоду із 
сертифікаційним органом про перевірку та у разі відповідності 
ISO65,  отримує ліцензію.  

Проведемо короткий аналіз розвитку органічного 
виробництва в країнах Європи. Так перші господарства в Австрії 
виникли ще в 20-х роках, але основний розвиток розпочався 
лише у 90-х, коли австрійський уряд розробив систему субсидій  
в рамках Австрійської національної програми розвитку 
екстенсивного сільського господарства. За десять років площі 
під органчним виробництвом збільшилися до 297 тис. га 
(близько 12 % від загальних земельних площ), а частка 
натуральних продуктів досягла 3 % (330 млн. євро). Найбільш 
привабливими в країні є такі товари як молоко (9 %), йогурт (6 
%), зернові, цибуля, картопля (12 %). Частка овочів, сира, мяса, 
фруктів приблизно по 3-4 %. Через реалізацію Плану дій для 
органічних продуктів та фермерства в 2008-2010 рр. уряд країни 
ставить за мету залишатися країною № 1 в ЄС в частині 
показника частки органічної площі (16 % або 371 тис. га). 

Німеччина сьогодні найбільший європейський та другий 
після США світовий ринок продукції органічного сільського 
господарства. Федеральний уряд планує збільшити площі угідь 
під органічним землеробством до 20 %. Великий ринок збута 
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забезпечений внутрішнім виробництвом лише на дві третини. 
Тому зростаючі потреби у якісних і безпечних продуктах 
харчування забезпечуються імпортовано продукцією, переважно 
горіхами, кавою, какао, спеціями,  жирами тощо. 

Данія відрізняється серед країн Європейського Союзу як 
лідер по споживанню натуральних продуктів на душу населення 
та за часткою земель під органічним виробництвом (6,6 % або 
178360 га). Частка органічної моркви, яєць, вершкового масла та 
молока в обсязі продаж більше 15 %, всі інші продукти займають 
близько 10 %. Високими темпами зростають продажі 
натуральних або органічних овочів та фруктів, в тому числі, 
заморожених та консервованих. Зафіксовано імпорт широкого 
асортименту чаю та кави з Мексики, Гватемали, Коста-Ріки, 
Нікарагуа та Перу, натурального вина із Франції та Німеччини. 

Сама ж Франція не має таких високих темпів розвитку 
національного органічного виробництва як інші країни (лише 
1,7% від загальної площі), але являє собою величезний ринок 
збуту. Це відкриває широкі можливості для імпорту зернових, 
сої, риса, свіжих та заморожених овочів та фруктів, чаю, кави, 
меду та лікарських трав. Основними імпортерами даної 
продукції є Німеччина, Нідерланди, Великобританія, Польща, 
Словакія, а також Беліз, Болівія, Колумбія, Камерун та інші. 
Імпорт із країн Азії до Франції незначний. 

Італія – країна з найбільшими площами у Європі, на яких 
використовують органічні технології (до 10 %). Основна 
органічна продукція представлена продукцією тваринництва (47 
%) та зерновими: пшениця, ячмінь, овес та рис (20 %).  Постійно 
зростаючий ринок такої продукції вимагає зростання 
пропозиції, що успішно реалізовано через імпорт з Аргентини, 
Чілі, Німеччини, Австрії, Іспанії, Перу та інших.  

Ринок органічної продукції Великобританії розвивався 
повільними темпами, що було обумовлено низьким попитом 
серед населення та відсутністю державної допомоги виробникам. 
Лише широка рекламна кампанія та низка стимулюючих заходів 
з боку лідируючих підприємств – виробників сприяли 
формуванню сталого попиту.  Особлива увага приділяється 
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свіжим овочам та фруктам. Великі перспективи на ринку мають 
також консервовані, заморожені та сушені овочі та фрукти. 
Зростаючий попит  на них задовольняється за рахунок товарів 
вітчизняного виробництва та імпорту з ЄС, США, Ізраїлю, 
Аргентини, країн Південної Африки та  Цетральної Америки.  

Інформація, що отримана із статистичних даних 
Міжнародної організації органічного землеробства, надає всі 
підстави зробити висновок про розширення світового ринку 
органічної продукції, на якому основними "гравцями" 
вистувають США та країни ЄС. Інтеграційні зв’язки України з 
країнами ЄС та входження її до Світової організації торгівлі, а 
також історична міжнародна спеціалізація ставить питання про 
необхідність формування вітчизняного ринку органічної 
продукції та виходу на світовий. 

Висновки. Вивчено та проаналізовано тенденції розвитку 
органічного виробництва на європейському ринку. 

Зроблено висновок про рівень виробництва та споживання 
в країнах: Австрія, Великобританія, Нідерланди, Франція, 
Швеція та ін. 

Тенденції зростання попиту на органічну продукцію в 
досліджуваних країнах надають можливість зробити висновок 
про термінову необхідність вирішення проблеми створення 
концепції екологізації сільськогосподарського виробництва 
України, що сприятиме розвитку її міжнародної спеціалізації.   
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МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ  
СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ 

 
КРИВИЧ Я.М., АСПІРАНТКА  

ДВНЗ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ» 
 

 У статті викладено результати дослідження автора щодо особливостей 
оцінки інформаційної складової інноваційного потенціалу банку, на основі 
матричного методу  експертних  оцінок.  

 
Вступ. Інноваційний потенціал банку – це інтегральна 

сукупність взаємопов’язаних у  певних соціально-економічних 
формах: 1) реальних ресурсів; 2) потенційно можливих інноваційних 
ресурсів,  які за певних діючих чинників внутрішнього та зовнішнього 
середовища на певному часовому проміжку можуть бути задіяні 
банком; 3) здатності та готовності банка сприйняти та ефективно 
використати ці ресурси та можливості для досягнення стратегічної  
мети своєї діяльності. 

Проведений нами детальний аналіз підходів до визначення 
структури інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання, дає 
змогу зробити висновок,  що єдиної точки зору щодо структури 
інноваційного потенціалу підприємств не існує, існуючі підходи до 
його формування є недосконалими, а структурні елементи 
інноваційного потенціалу потребують уточнення.   

На нашу думку, інноваційний потенціал банківської установи 
має формуватися за рахунок наступних основних складових: 
фінансової, організаційно-управлінської, матеріально-технічної, 
інформаційної, кадрової, комунікаційної, маркетингової, адаптаційної 
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та науково-дослідної. Дослідженню особливостей оцінки однієї із 
складових, а саме інформаційної, і буде присвячена дана стаття.  

Інформація охоплює усі сфери функціонування банку та 
здійснює прямий вплив на показники його діяльності.  Проведене 
нами дослідження показало, що стриманість інноваційної діяльності 
вітчизняних банків значною мірою обумовлена  не відсутністю 
наукових розробок, а незадовільною їх реалізацією. До впровадження 
доходить не більш як 25-30 % розробок, решта або зовсім не 
використовуються, або впроваджуються дуже повільно. Однією з 
причин цього, на думку самих банкірів, є затримка інформації [11], 
тому, на нашу думку, покращення інформаційного обслуговування 
прискорить реалізацію нових ідей. Саме тому важливість оцінки 
ефективності інформаційної складової інноваційного потенціалу 
банку є беззаперечно. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей інформаційної 
складової інноваційного потенціалу банку та розробці методичного 
підходу до її оцінки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проведене 
дослідження показало, що в науковій літературі приділяється мало 
уваги дослідженню особливостей оцінки інформаційної складової 
інноваційного потенціалу підприємств [4-5, 9-10, 13], а саме 
методологія оцінки інформаційної складової інноваційного 
потенціалу банку, нажаль взагалі не сформована. На нашу думку, 
оцінка інформаційної складової потребує використання специфічних 
підходів та показників, що обумовлено практичною неможливістю 
кількісного виміру рівня забезпеченості інформацією. Саме тому нами 
запропоновано  експертний метод оцінки, який покликаний оцінити 
не кількісну, а якісну сторону об’єкта оцінки. 

Виклад основного матеріалу та результати дослідження. 
Інформаційна складова інноваційного потенціалу банку характеризує 
оснащеність банку необхідною інформацією, її повноту, точність та 
релевантність. Роль інформаційної складової полягає у детальному 
аналізі інформації, отриманої на протязі реалізації інноваційного 
потенціалу банку,  у  відборі з загального потоку інформації 
релевантної та найбільш актуальної, а також визначенні ступеня 
впливу отриманої інформації на функціонування банку.  

Досліджуючи існуючи підходи до оцінки інформаційної 
складової інноваційного потенціалу банку, ми дійшли висновку, що на 
сьогодні чіткого уявлення  щодо методики оцінки ефективності цієї 
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складової не сформовано. Тому ми пропонуємо авторську методику 
оцінки інформаційної складової інноваційного потенціалу банку.  

Враховуючи специфіку зазначеної складової (відсутність 
можливості застосування точних розрахунків), ми не маємо змоги 
застосовувати математичні методи та моделі в її оцінці. Одним з 
найбільш широковживаним варіантом оцінки, за таких умов, є  метод 
експертних оцінок. Експертний метод – це сукупність логічних та 
математико-статистичних методів та процедур, спрямованих на 
отримання необхідної інформації від компетентних фахівців в 
досліджуваному напрямку [1]. 

На сьогодні розроблено достатню кількість різних за 
процедурою проведення експертних методів, однак найбільш 
широкого розповсюдження набули: метод «Делфі», метод «снігового 
шару», метод «дерева цілей», метод евристичного прогнозування та 
матричний метод [3, 12].  

Проведене нами дослідження науково-методичної літератури 
щодо особливостей проведення експертних оцінок  [3, 12] показало, 
що найбільш повно оцінити рівень будь-якого явища (процесу), яке 
складається з великої кількості  елементів, дає змогу матричний метод. 
Проведений аналіз показав, що найбільш часто його застосовують 
при оцінці конкурентних переваг та ефективності управління 
персоналом [6, 7]. На основі критичного аналізу практичних аспектів 
застосування даного підходу ми дійшли висновку, що він і з успіхом 
може бути застосовувана і при  оцінці  інформаційної складової 
інноваційного потенціалу банку.  

Матричний метод, виходячи з його назви, базується на побудові 
матриці, елементи  якої відображають зв’язки економічних об’єктів 
(табл. 1). Елементів матриці у відповідності до проведеного 
дослідження, нами визначено: економічні та організаційні фактори 
формування та використання інноваційного потенціалу банку 
(позначимо їх n),  які здійснюють вплив на визначену характеристику 
інформації (позначимо її k). Таким чином, запропонована матриця 
містить n  рядків та k  стовпчиків. Елементами даної матриці jia  
виступають бінарні характеристики, тобто показники, які приймають 
лише два значення «1» або «0»,  в залежності від того, як впливає j-й 
елемент ( nj 1 ) на і-й елемент( ki 1 ).   

Елементи матриці aij визначаються наступним чином: 
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–– «1», якщо j-й фактор формування та використання 
інноваційного  потенціалу банку впливає  на і-ту характеристику 
інформації; 

–– «0», якщо j-й структурний елемент не впливає на і-ту 
характеристику інформації. 

Таблиця 1  
Характеристика взаємообумовленості усіх можливих 

характеристик інформаційної бази банку економічними та 
організаційними чинниками формування та  використання 

інноваційного потенціалу банку 
 Характеристика інформаційної бази банку  

 1 2 … i  … k  
1 

11a  12a  
… 

ia1  … 
ka1  

2 
21a  22a  

… 
ia2  … 

ka2  
… … … … … … … 
j  

1ja  2ja  … 
jia  … 

jka  
… … … … … … … 

Економічні та 
 організаційні 

 фактори  
формування та 
використання  
інноваційного  

потенціалу банку 

n  
1na  2na  … 

nia  … 
nka  

Сума 
1S  2S  … 

iS  … 
kS  

 
Отримання великих обсягів інформації для управлінської ланки 

банку стає серйозною проблемою. Для того, щоб отримати якісний 
інформаційний продукт персонал банку має ідентифікувати необхідну 
для вирішення конкретного питання інформацію. Тому перш, ніж 
перейти до аналізу інформаційної бази, необхідно ідентифікувати її 
ключові характеристики. Проведений нами аналіз з зазначеного 
питання показав, що у науково-методичній літературі [2, 8] виділяють 
наступні  ключові характеристики інформації:   

– релевантність  (інформація, актуальна для конкретної задачі, 
мети і період часу); 

– своєчасність (корисність інформації визначається її своєчасним 
отриманням);    

– достовірність (відповідність отриманої інформації об'єктивній 
реальності навколишнього середовища);  

– об’єктивність (неупередженість, незалежність інформації від волі 
та бажань людини);  
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– повнота (інформацію можна вважати повною, якщо її достатньо 
для розуміння та прийняття рішення). 

Таким чином, лише відфільтрована інформація дає змогу 
приймати управлінські рішення щодо системи управління 
інноваційним потенціалом банку. 

Крім того,  проведений аналізу науково-методичної літератури 
щодо питань формування та використання інноваційного потенціалу 
банку, а також факторів, які здійснюють вплив на визначений процес 
дозволив виділити наступні ключові фактори, які здійснюють 
безпосередній влив на якісні характеристики інформації:  

– структуру банку (наскільки організаційна структура управління 
банку здатна забезпечити його діяльність якісною інформацією 
(об’єктивною, повною, релевантною, тощо));  

– персонал (визначає можливість персоналу до сприйняття та 
передачі інформації, а також його здатність зберегти при передачі 
інформації її якісні характеристики); 

– обладнання та програмне забезпечення (наявність у 
розпорядженні банку певного обладнання та програмного 
забезпечення, яке дозволяє отримувати та обробляти інформацію); 

– методи збору інформації (визначає методи та канали збору 
інформації, ефективність їх роботи у заданому напрямку); 

– методи обробки інформації (визначає можливість обробки 
відібраної для одержаного рішення інформації, що залежать від 
форми її представлення);   

– процедура обміну інформацією (визначається наявністю у 
визначеного банку стандартів, що регламентують процес обміну 
інформацією). 

З метою визначення співвідношення економічних та 
організаційних факторів формування та використання інноваційного 
потенціалу банку та характеристик інформаційної бази банку, 
побудуємо матрицю для визначення їх бінарних характеристик 
(табл. 2).  

Таким чином, ефективність інформаційної складової 
інноваційного потенціалу банку визначається співвідношенням 
визначених елементів. Так, зокрема, програмне забезпечення умовного 
банку Х може забезпечувати своєчасне та повне отримання 
інформації, однак не може гарантувати її релевантність, достовірність 
та об’єктивність. Аналогічна ситуація, щодо отримання значень 
бінарних показників може скластися і за іншими співвідношеннями 
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визначених елементів пропонованої матриці. Відповідно, в сумі ми не 
отримаємо  максимально можливого значення. 

Таблиця 2   
Основні економічні та організаційні фактори, які 

виступають індикаторами забезпеченості банку відповідною 
інформацією 

Характеристика інформаційної бази 
банку Економічні та організаційні 

фактори формування та 
використання 

інноваційного потенціалу 
банку 

ре
ле

вн
тн

іс
ть

 
      по

вн
от

а 

св
оє

ча
сн

іс
ть

 

до
ст

ов
рн

іст
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об
’єк

тв
ні

ст
ь 

структура … … … … … 

персонал … … … … ... 
обладнання … … … … … 
програмне забезпечення 0 1 1 0 0 
методи збору інформації … … … … … 
методи обробки інформації … … … … … 
процедура … … … … … 
Сума … … … … … 

 
Інтегральну показник оцінку інформаційної складової 

інноваційного потенціалу банку пропонуємо розраховувати, як суму 
отриманих бінарних характеристик за i -тою ( ki 1 ) 
характеристикою інформаційної бази банку, яка може бути 
обумовлена n -м  економічним чи організаційним чинником  
формування та використання інноваційного потенціалу банку:  

 





n

j
ijIPB aInf

1

 
(1) 

 
де IPBInf  - інтегральна оцінка інформаційної складової 

інноваційного потенціалу банку; 
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jia  - бінарне значення, що визначає вплив окремого фактору на 
характеристику інформаційної бази банку. 

Таким чином, за допомогою матричного методу можна 
отримати агреговану оцінку ефективності використання 
інформаційної складової інноваційного потенціалу банку.  

Висновки. Отже, підсумовуючи вище наведене, можна зробити 
наступні узагальнюючи висновки. Розроблена методика ґрунтується 
на визначенні взаємообумовленості усіх можливих характеристик 
інформаційної бази банку економічними та організаційними 
чинниками формування та  використання інноваційного потенціалу 
банку. Відповідно запропонований нами  підхід до оцінки 
інформаційної складової інноваційного потенціалу банку дозволяє 
провести ґрунтовний аналіз інформаційної забезпеченості банку та 
визначити ступінь її впливу на результативність роботи банку. Слід 
також зазначити, що нами проведена практична апробація 
запропонованого підходу у розрізі оцінки інноваційного потенціалу 
банку на прикладі ряду вітчизняних банків. Методика показала 
адекватність отриманих даних, як у великих інноваційно активних 
банках, так і у невеличких проблемних банках. Таким чином, цей 
метод оцінки інформаційної складової інноваційного потенціалу 
банку може заповнити деякі прогалини в існуючих методиках оцінки 
інноваційного потенціалу банку та стати одним із складників  
удосконалення системи управління інноваційним розвитком банку. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 
ОСНОВНОГО ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ 

 
ПЕРЕСАДЬКО Г.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ  

ДВНЗ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ» 
РАДЧЕНКО О.В., ДОЦЕНТ  

СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
С.І. НАУМЕНКО, ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ 

 
У даній роботі розглянуто інноваційну діяльність банку у формі 

креативної реклами. Запропоновано розробити нову "концепцію" 
креативної реклами для сфери банківської діяльності в Україні. 

In this work innovative activity of bank is considered in form 
creative advertising. It is suggested to develop new "conception" of the 
creative advertising for the sphere of bank activity in Ukraine. 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день банки 

потребують впровадження інноваційної діяльності. Наочніше за все це 
проявляється у формі креативної реклами. Креативна реклама 
запам'ятовується відразу, без зайвих повторів. Особливо це актуально 
для сучасної банківської реклами, яка здебільшого однотипна й 
просуває схожі по своїх умовах продукти. 

Аналіз публікацій. Теоретичні та науково-методичні аспекти 
інноваційної діяльності та креативної реклами висвітлені в працях вчених: 
Березін І., Ілляшенко С.М., Коро Н., Качалов І., Манн І., Трусов Г.Л., 
Ширяєв В. та інші.     

Метою даної статті є аналіз та пропозиції щодо підвищення 
конкурентоспроможності банку за рахунок впровадження інноваційної 
діяльності.  

Результати дослідження. У світовій практиці є два основні 
підходи до реклами: класичний і креативний. У першому випадку 
рекламодавець бере частотою показу роликів і щільністю розміщення 
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зовнішньої реклами, тим самим підвищуючи впізнаність своєї 
торговельної марки й вселяючи довіру до неї на рівні підсвідомості 
споживачів. Цим найчастіше користуються виробники товарів 
народного споживання. Другий похід кращий уже тому, що дозволяє 
заощадити на частоті показу. Креативна реклама запам'ятовується 
відразу, без зайвих повторів. Предметом даного дослідження є ринок 
креативної реклами в Україні. Об'єктом у свою чергу виступають 
розробки самої креативної реклами, як одного з чинників інноваційної 
діяльності, для банків у сучасний період, а також визначення тієї 
розробки, яка забезпечить максимальну корисність для банку.У межах 
даної роботи було здійснено спробу розробити нову "концепцію" 
креативної реклами для сфери банківської діяльності в Україні. 
Основними принципами, якими ми користувалися для визначення 
оптимальності реклами, це: креативність, малозатратність, цікавість, 
новизна, адаптованість до сучасних умов. 

Навколишній світ переповнений інформацією, на сучасних 
фінансових ринках швидкість руху капіталу практично дорівнює 
швидкості руху інформації, а отже, значно перевершує швидкість 
аналізу грошових потоків. 

Тому рух капіталу у світовому масштабі починає усе більше 
залежати від креативної складової інформації (креативного продукту), 
орієнтованої на настрої, очікування й підсвідомі реакції учасників 
ринку. Креативне ядро всякого пакета повідомлень забезпечує 
максимально ефективне сприйняття інформації цільовою аудиторією , 
не дає пакету повідомлення перетворитися в "інформаційний шум" і 
залишитися непоміченим. Споживач цінує в продукті не його 
функціональність, а статус, який він здобуває, будучи хазяїном 
купленої речі або послуги. Таким чином, ефективно управляти 
вибором покупця можна тільки за допомогою інформаційної 
складової товару, а виходить, креативним компонентом цієї складової. 
Зміни в суспільстві увесь час вимагають нових рекламних розв'язків, 
нових підходів, нового креативу. Для того щоб управляти рекламним 
впливом, необхідно регулярно досліджувати цільові аудиторії й 
оновленими методами впливу підтримувати потрібне відношення. 
Розвиток рекламного ринку будь-якого сегменту найчастіше не 
відбувається лінійно й поступово, а являє собою постійну зміну тих 
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або інших тенденцій. Якщо говорити про банківську рекламу, то 
початок 90- х пройшов під знаком вічних цінностей і історичних 
ретроспектив. Яскравий приклад - після кризи 1998 року в банківській 
рекламі з'явилися образи успішного банкіра в білій сорочці, 
значеннєве навантаження "партнерство й надійність" передавали міцні 
рукостискання й фотографії дружного колективу банку.  

Сьогодні можна виявити нову тенденцію інноваційної 
діяльності банку: підвищення «рівня креативності» реклами. Новою 
креативною тенденцією став event-маркетинг. Наприклад, Альфабанк 
з байкерами, що їздять у центрі міста з прапорами банку. Втім, і образи 
традиційної реклами стали відрізнятися: замість акуратних і 
підтягнутих менеджерів зайняли несподівані персонажі з мультфільмів.  

Ще кілька років назад практично вся реклама була спрямована 
на управління образом, але з розвитком банківського ритейлу 
першорядною цільовою аудиторією стали фізичні особи. Звідси 
бажання реклами знищити страх звичайної людини перед банківським 
вкладом або кредитом, для цього й підбираються образи, доступні й 
зрозумілі цільовій аудиторії. Цікаво, що якщо раніше банки 
позиціонували себе як самі надійні й стабільні, то зараз - як самі зручні, 
що й динамічно розвиваються. Ще однією причиною появи тенденції 
"підвищення рівня креативу" і відходу від класичної банківської 
реклами стає прагнення зацікавити фізичних осіб, що набагато 
складніше, чим просто змусити звернути увагу. 

Те, яка реклама все-таки більше підходить для позиціонування 
банку, залежить тільки від цілей і завдань. Головна мета банку в 
нашому дослідженні - залучити фізичних осіб, значить, креативний 
образ - можливо, кращий розв'язок.  Те, яка реклама все-таки більше 
підходить для позиціонування банку, залежить тільки від цілей і 
завдань.  

Отже, банківським маркетологам доведеться зіштовхнутися з 
новою реальністю: змінилося конкурентне поле, змінилися очікування 
й побоювання клієнтів. Як виявляється із уже проведених банками 
маркетингових досліджень, найбільший збиток, який криза нанесла 
банківській системі, - втрата довіри населення. Проблемою розробки 
певної реклами в тій чи іншій мірі займається кожна людина. Але 
принципово великих результатів у цій області досягли маркетологи. 
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Наприклад, за результатами маркетингового дослідження Імексбанка, 
криза кардинально змінила переваги банківських клієнтів. Якщо 
раніше для них на першому місці була прибутковість фінансового 
інструменту, то тепер - надійність банку. У другу чергу людей 
хвилюють сервісні можливості дострокового зняття засобів з депозиту 
(зі збереженням незнижуваного залишку). І тільки на третьому місці - 
питання прибутковості. 

Український фінансовий ринок давно перенасичений 
традиційною рекламою. Споживач перестає реагувати на зображення 
заповзятливих людей з мобільними телефонами, які "успішні, тому 
що взяли кредит". Звичний консервативний образ банку відлякує 
приватних клієнтів, за яких зараз іде боротьба на ринку фінансових 
послуг. 

Тому в останні роки банки почали активно використовувати 
інноваційні нестандартні для цього сектору економіки маркетингові 
прийоми. Остання тенденція - вплив на людей на емоційному рівні. У 
межах даного дослідження ми передбачаємо розробку безпосередньої 
креативної банківської реклами.  

Для наочності реклами та щоб запобігти рекламі окремого 
існуючого банку, в межах нашого дослідження за назву банка взято 
умовну назву «Наш Банк».  

В основі запропонованої креативної ідеї було покладено 
дорожні знаки, які будуть асоціюватися у майбутніх клієнтів банку саме 
з певними послугами нашого банку. Дана реклама орієнтована на 
людей, які багато подорожують як на своєму автотранспорті, так і по 
місту. Можна розмістити дані знаки як на готових бігбордах, так і 
поставити невеликі за розміром рекламні таблички з наведеними 
нижче прикладами. Креативність даної реклами полягає не тільки у 
самій ідеї, а ще у тому, що вона буде привертати більшу увагу ніж інші 
рекламні плакати завдяки специфічності сфери використання 
дорожніх знаків. Таким чином, коли людина подорожує на своєму 
автотранспорті, вона звертає увагу на всі знаки дорожнього руху, а 
оскільки наша реклама подібна до них, то вона буде привертати увагу.  

Висновки. Таким чином у межах даного дослідження було 
запропоновано декілька ідей креативної реклами банку та перевірено її 
на адекватність сприйняття цільовою аудиторією. Основною 
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перевагою поданих ідей є їх відносно мала собівартість. Тобто 
застосувати її зможе будь-який за розміром банк.  
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АРТЕМЕНКО О.О., СТ. ВИКЛАДАЧ,  

ХНТУСГ ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

В статті висвітлено результати виявлення перспектив розвитку систем 
техніко-технологічного забезпечення виробництва рослинницької продукції. 
Формалізовано моделі побудови та запропоновано типологію цих систем. 
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The results of development perspectives definition of agricultural crops growing 
technical and technological systems  are considered in the article. These systems 
development models and typology are formalized. 

 
Постановка проблеми. Ресурсне та техніко-технологічне 

забезпечення сільськогосподарського виробництва, зокрема, 
виробництво продукції рослинництва, характеризується існуванням 
суттєвих розбіжностей та диспропорцій, що склалися на мікрорівні. 
При цьому основною проблемою, що вимагає негайного вирішення 
залишається необхідність дотримання адекватності стану технічного 
забезпечення системі технологій, яка застосовується для вирішення 
виробничих задач підприємств. 

Нажаль, за роки загальної економічної кризи в державі, 
руйнування виробничої сфери економіки та кризи в аграрній сфері усі 
ці надбання були втрачені. На сьогоднішній день збиткова діяльність 
аграрних підприємств стала явищем, яке зустрічається набагато 
частіше, ніж отримання стабільних прибутків від здійснення поточної 
виробничої діяльності. При цьому створена десятиріччями 
матеріально-технічна база аграрного виробництва занепадає внаслідок 
дії об’єктивних економічних закономірностей, обмеженості ресурсів, а 
отже скорочується ресурсне забезпечення виробництва в аграрному 
секторі. Саме тому, пошук шляхів до оздоровлення економічної 
ситуації в аграрному секторі економіки потрібно виконувати 
орієнтуючись на створення умов для оптимального забезпечення 
ресурсами виробничого процесу, як головної передумови здійснення 
успішної виробничо-комерційної діяльності підприємств. Останнє 
вимагає опрацювання певних теоретико-методологічних та 
методичних підходів до формалізації систем техніко-технологічного 
забезпечення та визначення перспектив їх раціонального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
наукової проблеми формування та використання ресурсного 
потенціалу аграрного виробництва, функціонування та відтворення їх 
капіталу його суб’єктів, застосування інноваційних техніко-
технологічних рішень стали предметом досліджень багатьох 
вітчизняних вчених-економістів, зокрема: П.Т. Саблука, 
В.М. Трегобчука, В.Я. Амбросова, Г.М. Підлісецького, А.І. Даниленка, 
О.А. Бугуцького та інших.  Слід зазначити, що існуючі наукові позиції 
щодо трактування змісту категорії «техніко-технологічне забезпечення» 
можна, умовно, поділити на дві групи, а саме: 
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1) ті, що ґрунтуються на поясненні генезису техніко-
технологічного забезпечення на основі врахування характеру 
відтворювальних процесів в сільському господарства; 

2) ті, що ґрунтуються на структурно-динамічному підході до 
осмислення інноваційно-інвестиційного розвитку агровиробництва та 
розгляді стану його техніко-технологічного забезпечення через призму 
цього розвитку. 

Єдність позицій науковців полягає в розгляді техніко-
технологічного забезпечення як однієї з основних компонент 
ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, стан 
якої визначає ефективність реалізації виробничих процесів та, врешті 
решт, характер протікання відтворювальних процесів в 
агровиробництві.  

Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою 
ефективного техніко-технологічного забезпечення агровиробництва є 
відповідна формалізація процесів, що відбуваються при створенні та 
використанні матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
підприємств. До таких процесів, як на нашу думку, так і на думку 
більшості дослідників, слід відносити: процеси формування технічної 
та технологічної стратегії підприємства, як компонентів його 
виробничої стратегії; управління придбанням об’єктів основних 
засобів; амортизаційну політику підприємства; управління залученням 
та застосуванням інноваційних, інтенсивних та прогресивних 
технологій виробництва продукції; політику управління ремонтом та 
обслуговуванням сільськогосподарської техніки тощо. [1, 2, 3, 4] При 
цьому, на сьогоднішній день, найбільш критичним є забезпечення 
адекватності технічної політики підприємства його технологічній 
політиці, адже саме за такої умови можуть бути створені раціональні 
умови для ефективного розвитку виробничої діяльності. В свою чергу, 
забезпечити вказані гармонійні умови можна лише за рахунок 
комплексного підходу до управління техніко-технологічним 
забезпеченням основної виробничої діяльності, як сукупності певних 
елементів, які при системному застосуванні дозволяють створити 
необхідні для ефективного виробництва продукції умови. Тобто, 
вивчаючи процеси, що одночасно обслуговують та створюють 
середовище реалізації технічної та технологічної стратегій 
підприємства, ми дійшли до висновку, що найраціональнішим було б 
розглядати техніко-технологічне забезпечення основної діяльності 
підприємства, як систему, що є одним з об’єктів його менеджменту. 
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Отже, під системою техніко-технологічного забезпечення 
виробництва сільськогосподарської продукції (певної галузі) ми 
розуміємо сукупність взаємопов’язаних елементів, які дозволяють 
підтримувати безперервність та ефективність виробничого процесу 
підприємства за рахунок впровадження раціональних технологічних 
рішень, забезпечення їх адекватними складом активної частини 
основних засобів та створенням умов для їх ефективного 
функціонування. 

Інформація про тенденції розвитку техніко-технологічного 
забезпечення рослинницької галузі, його сучасний стан, динаміку, її 
співвідношення з основними динамічними показниками 
результативності та ефективності основної діяльності підприємств 
рослинницької галузі дозволяє розвинути наукові уявлення щодо 
факторів формування систем техніко-технологічного забезпечення 
виробництва продукції рослинництва агропідприємствами, визначити 
склад факторів, які впливають на функціонування та структуризацію 
цих систем, відповідним чином класифікувати їх, а також окреслити 
перспективи розвитку техніко-технологічного забезпечення 
виробництва продукції рослинництва в Україні та формалізувати 
основні моделі цих систем. 

Ми цілком підтримуємо наукову позицію В.Я. Амбросова щодо 
розуміння категорії «економічний механізм», під якою він вбачає 
складову господарського механізму, яка опосередковується через 
взаємодію державного регулювання та ринкового механізму, 
спрямованих на забезпечення ефективного, конкурентоспроможного 
функціонування суб’єктів господарювання в зовнішньому 
економічному середовищі та у внутрішньогосподарському середовищі 
конкретного підприємства [1]. Виходячи зі специфіки техніко-
технологічного забезпечення, як процесу, що носить ознаки 
системності, основні його прояви відбуваються у 
внутрішньогосподарському середовищі підприємства, а джерела 
формування знаходяться у зовнішньому середовищі, в останньому ж 
опосередковується і переважна більшість факторів формування систем 
забезпечення. 

Результати абстрактно-логічного аналізу процесу формування 
систем техніко-технологічного забезпечення підприємства галузі 
рослинництва дозволяють формалізувати його функціонування у 
спосіб, представлений на рис. 1. 
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При формалізації дії економічного механізму формування 
систем техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції 
рослинництва в агропідприємстві ми виходимо з того, що така 
система включає дві компоненти, а саме: систему технологій та 
систему технічних засобів, при чому система технічних засобів має 
бути адекватною системі технологій.  
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Рис. 3.2. Економічний механізм формування системи техніко-

технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва в 
агропідприємстві* 

* джерело: власні дослідження 
Формування системи техніко-технологічного забезпечення 

виробництва продукції є складовою відтворювального процесу, а 
характеристики процесу формування цієї системи, передусім, є 
наслідком типу відтворення, що склався в підприємстві. Тобто 
формування та функціонування системи техніко-технологічного 
забезпечення відбувається у внутрішньому середовищі підприємства 
під впливом чисельних факторів мікро- та макросередовища, при 
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чому центральним фактором є існуючий характер відтворювального 
процесу.  

Основними факторами макросередовища є:  
— стан ринку сільськогосподарської техніки, а саме його 

характеристики, що визначають її наявність та доступність для 
придбання споживачами; 

— регуляторна та фіскальна політика держави, яка визначає 
тенденції капіталізації підприємств аграрного сектора; 

— інвестиційний клімат галузі рослинництва, який визначає 
приток коштів з інших сфер економічної діяльності в розвиток 
підприємств галузі; 

— досягнення науково-технічного прогресу, які визначають 
впровадження у сільськогосподарське виробництво нових технологій 
та зразків техніки; 

— кредитна політика банків та інших суб’єктів ринку 
фінансових послуг, яка визначає можливість та доступність залучення 
безпосередніми товаровиробниками кредитних ресурсів в оновлення 
складу технічних засобів. 

До факторів мікросередовища відносяться: 
— технічна політика підприємства, яка є концептуальним 

втіленням підходу підприємства до реалізації агрономічних та 
технологічних характеристик; 

— товарна політика підприємства, яка є основною складовою 
його маркетингової політики та основним чинником формування 
програми виробництва; 

— характер протікання відтворювального процесу, який 
визначає формування потенційних можливостей та фінансового 
забезпечення діяльності підприємства. 

Визначений склад основних факторів досить по-різному 
впливає на протікання процесів формування системи техніко-
технологічного забезпечення агропідприємств. Дія одних факторів 
більш інтенсивно проявляється в короткостроковому періоді, інших — 
в довгостроковому, одні фактори впливають на системи техніко-
технологічного забезпечення агропідприємств системно, вплив інших 
є стохастичним, виникнення динаміки певних факторів носить 
об’єктивний характер, інших — суб’єктивний, більш того, для одних з 
них зворотній вплив організаційно-управлінських заходів 
підприємства чи інших суб’єктів інституційного середовища аграрної 
сфери економіки є вагомим, а інші характеризуються відсутністю будь-
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якої можливості управлінського втручання. Виходячи з зазначеного, 
класифікація факторів формування систем техніко-технологічного 
забезпечення агропідприємств виключно шляхом виділення факторів 
макро- та мікросередовища недостатньою мірою відображає сутність 
процесу еволюції цих систем та суттєво обмежує окреслення 
перспектив їх розвитку.  

Зважаючи на вказані обставини, ми пропонуємо 
класифікувати фактори формування та розвитку систем техніко-
технологічного забезпечення виробництва агропідприємствами 
продукції рослинництва за такими критеріями: 1) за інтенсивністю 
прояву дії факторів; 2) за системними ознаками; 3) за динамічними 
ознаками (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація факторів формування та розвитку систем  
техніко-технологічного забезпечення агропідприємств* 

Критерії класифікації 

Інтенсивність 
Системність 

формування та 
впливу 

Динаміка 
формування та 

впливу 
Фактори 

активні пасивні системні стохастичні суб’єктивні об’єктивні 
Фактори мікросередовища 

Характер 
відтворення       
Товарна 
політика       
Технічна 
політика       

Фактори макросередовища 
Стан ринку 
техніки       
Регуляторна та 
фіскальна 
політика 

      

Інвестиційний 
клімат       
Науково-
технічний 
прогрес 

      

Кредитна 
політика       

* джерело: власні дослідження 
Застосований підхід до класифікації факторів дозволяє 

визначити явища, які формують економічний фон розвитку систем 
техніко-технологічного забезпечення виробництва 
агропідприємствами продукції рослинництва, а також окреслити 
фактори, що визначають зміни в поведінці аграрних підприємств, як 
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споживачів на ринку сільськогосподарської техніки, так і в якості 
користувачів технічних засобів при застосуванні певних технологічних 
рішень. При цьому слід зауважити, що на мікрорівні процес 
формування, функціонування та розвитку систем техніко-
технологічного забезпечення опосередковується у вигляді певної 
поведінки підприємства та реалізації відповідних організаційно-
економічних рішень. Таким чином, зважаючи на об’єктивність 
процесу розвитку техніко-технологічного забезпечення як складової 
виробничо-комерційної діяльності, вважаємо, що цей процес також 
має розглядатися як об’єкт управління в менеджменті підприємства. 
Відповідно, управління процесом формування систем техніко-
технологічного забезпечення на мікрорівні потребує опрацювання 
процедур реалізації основних функцій менеджменту, тобто 
планування, організації, контролю та регулювання. Досвід діяльності 
вітчизняних підприємств дозволяє формалізувати моделі побудови 
систем техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції 
рослинництва в агропідприємствах. При цьому під моделлю системи 
техніко-технологічного забезпечення ми розуміємо сукупність 
управлінських, комерційних та організаційних процедур, які сприяють 
досягненню адекватності технічного забезпечення та системи 
технологій підприємства його виробничим задачам. 

Результати спостережень за діяльністю сільськогосподарських 
підприємств в контексті виконання нашого дослідження дозволили 
виділити чотири основних моделі систем техніко-технологічного 
забезпечення, які, з одного боку, відображають досконалість 
менеджменту реалізації технічної політики в агровиробництві, а, з 
іншого боку, є втіленням реакції менеджменту підприємства на 
використання його фінансових можливостей. Вказані типи моделей 
класифікуються нами як активні, пасивні, превентивні та реактивні. 

До підприємств, які провадять активні моделі побудови систем 
техніко-технологічного забезпечення, відносяться ті, керівництво яких 
не тільки приділяє увагу прогнозуванню адекватності технічної та 
технологічної складової свого потенціалу задачам виробництва, а й 
має в своєму розпорядженні засоби впливу на стан технічного 
забезпечення виробничої діяльності, практикує процедури 
моніторингу відповідності техніко-технологічного забезпечення та 
його корекції з врахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Пасивні моделі реалізуються у випадку, коли підприємство 
керується у прийнятті рішень щодо зрушень у техніко-технологічному 
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забезпеченні короткостроковими інтересами, не має визначеної 
програми розвитку своєї матеріально-технічної бази та технологічного 
забезпечення виробництва, а управління процесом оновлення 
активної частини основних засобів являє собою процес ліквідації 
критичних ситуацій, що виникають у сфері виробництва продукції 
через недоліки в його технічному забезпеченні. Керівництво 
підприємства в цьому випадку працює в режимі екстреного реагування 
на вказані критичні ситуації у виробництві, намагаючись розв’язати їх 
за будь-яку ціну без аналізу причин та можливих наслідків. 

Реактивний тип моделей побудови систем техніко-
технологічного забезпечення характеризується здійсненням контролю 
за виникненням критичних ситуацій у сфері виробництва, пов’язаних 
з технічним та технологічним його забезпеченням, причинами 
виникнення таких ситуацій та володіє прогнозами розвитку кризових 
явищ. Керівництво підприємства в рамках таких моделей вживає 
заходи з ліквідації кризових явищ в системі техніко-технологічного 
забезпечення виробничої діяльності, орієнтуючись на результати 
аналізу причин їх виникнення. Як правило, для екстреного реагування 
на виникнення вказаних ситуацій формуються відповідні фінансові 
резерви. Тобто такі моделі техніко-технологічного забезпечення 
деякою мірою подібні до активних, проте в їх рамках 
використовуються не програми розвитку підприємства, а прогнози 
виникнення негативних явищ в сфері виробництва. 

Превентивні моделі техніко-технологічного забезпечення 
виробництва передбачають ще більш широке застосування процедур 
коротко- та середньострокового прогнозування ситуації в сфері 
виробництва, а також більш активне залучення програмно-цільових 
методів планування діяльності підприємства, що робить їх 
перехідними від реактивного до активного типу. При їх застосуванні 
підприємство вже має в своєму розпорядженні певні програми 
розвитку техніки та технологій, а також відповідні механізми залучення 
фінансових ресурсів для їх реалізації. 

Зважаючи на особливості виділених типів моделей побудови 
систем техніко-технологічного забезпечення, результати спостережень 
за діяльністю підприємств та отримані в попередніх частинах нашого 
дослідження результати щодо групування агропідприємств за рівнем їх 
ресурсного забезпечення можливо виконати співставлення типів 
моделей рівням ресурсного забезпечення агровиробництва (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Відповідність типів моделей систем техніко-технологічного 

забезпечення рівням ресурсного забезпечення 
агровиробництва* 

 

Моделі побудови систем техніко-технологічного 
забезпечення, що застосовуються підприємствами, 

однорідними за ресурсним забезпеченням 
виробництва 

Рівень 
ресурсного 

забезпечення 
активні пасивні реактивні превентивні 

високий     
достатній     

задовільний     
низький     

* джерело: власні дослідження 
 

Критерієм виявлення в підприємстві певної моделі побудови 
системи техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції 
рослинництва, крім якісних характеристик менеджменту, є також 
темпи оновлення складу основних засобів. В якості показника, що 
дозволяє застосовувати даний критерій нами було використане 
відношення вартості придбаних у звітному році об’єктів основних 
засобів, що припадає на одиницю площі, до річної виручки від 
реалізації продукції рослинництва, отриманої з одиниці площі. Для 
дослідження впливу даного критерію нами було виконане групування 
даних про діяльність 225 підприємств, що дозволило: по-перше, 
підтвердити встановлений в табл. 2 взаємозв’язок між рівнем 
ресурсного забезпечення виробництва та застосуванням моделей 
побудови систем техніко-технологічного забезпечення в 
рослинництві, а, по-друге, встановити відповідність значень обраного 
критерію застосованим моделям побудови систем техніко-
технологічного забезпечення (табл. 3). 

Результати отримані при виконанні приведеного в табл. 3.7 
групування свідчать, що зі зменшенням рівня ресурсного забезпечення 
поступово спадають асигнування підприємств у придбання об’єктів 
активної частини основних засобів. Так, підприємства вибірки, що 
відносяться до високого рівня ресурсного забезпечення, витратили 
протягом дослідженого періоду в середньому по групі 1518 грн./га, 
достатнього рівня — 841 грн./га, задовільного — 223 грн./га, а 
низького, — лише, 80 грн./га. Таке становище є свідченням тієї 
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обставини, що рівень ресурсного забезпечення та характер протікання 
відтворювальних процесів в економіці підприємства визначають також 
і напрями витрачання коштів, а саме, більш ефективно функціонуючі 
та більш фінансово стійкі товаровиробники здатні реалізовувати 
програми зі стабілізації розвитку свого виробничого потенціалу за 
рахунок акумулювання результатів господарської діяльності, 
індикатором чого є витрачання коштів на придбання нової 
прогресивної техніки, а підприємства нижчих рівнів ресурсного 
забезпечення змушені спрямовувати фактично всі отримувані 
результати на фінансування поточних витрат. 

Таблиця 3 
Групування сільськогосподарських підприємств вибірки за 

темпами оновлення машинно-тракторного парку у 2008 році* 
Групи підприємств за рівнем ресурсного 

забезпечення Показник 
високий достатній задовільний низький 

В 
середньому 
по виборці 

Кількість підприємств в 
групі, одиниць 11 56 71 87 225 
Виручка від реалізації 
продукції рослинництва, 
грн./га 4799 2910 1596 871 1799 
Середня площа ріллі в 
групі, га 6454 3533 1675 1476 2294 
Вартість придбаної 
протягом року с.-г. 
техніки, грн./га 1518 841 223 80 385 
Відношення вартості 
придбаної техніки до 
річної виручки від 
реалізації, грн./грн. 0,32 0,29 0,14 0,09 0,21 
Пріоритетна модель 
системи техніко-
технологічного 
забезпечення активна 

превен-
тивна реактивна пасивна — 

Діапазон значень 
відношення вартості 
техніки до виручки, 
грн./грн. понад 0,31 

від 0,21 
 до 0,30 

від 0,11 
 до 0,20 до 0,10 — 

* джерело: власні дослідження 
 

Слід звернути увагу на суттєву розбіжність у значеннях даного 
показника між підприємствами достатнього та задовільного рівнів. Ці 
значення відрізняються у 3,8 рази, що свідчить про суттєве 
викривлення як в структурі доходів та характері відтворювального 
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процесу, так і в можливостях застосування тієї чи іншої моделі 
побудови системи техніко-технологічного забезпечення виробництва 
продукції рослинництва. Саме тому, якщо активні та превентивні 
моделі вважати більш розвинутими та прогресивними, а застосування 
реактивних та пасивних моделей вважати вимушеним заходом 
реагування підприємства на результативність та успішність його 
діяльності, то припущення, зроблені нами при використаній 
формалізації моделей є цілком доведеними результатами економіко-
статистичного аналізу та спостереженнями за діяльністю підприємств 
вибірки. 

Отже, виконання даного дослідження дозволило 
формалізувати зв'язок та визначити параметри кількісної оцінки 
співвідношення моделей побудови систем техніко-технологічного 
забезпечення рівню ресурсного забезпечення. Наразі невирішеним 
питанням нашого дослідження залишається встановлення 
відповідності між розглянутими моделями та застосованою 
типологією систем техніко-технологічного забезпечення 
сільськогосподарського виробництва. При виконанні дослідження ми 
виходили з доречності виділення чотирьох типів цих систем, а саме: 
екстенсивних, адаптивних, інтенсивних та високих. В свою чергу, 
розміщення коштів в формуванні та оновленні складу технічних 
засобів, підтриманні їх в адекватному задачам виробництва стані, як 
вже зазначалося, є однією зі сфер управління підприємством, тобто 
являє собою частину процесу менеджменту виробничо-комерційною 
діяльності. Відповідно, модель побудови системи техніко-
технологічного забезпечення характеризує концептуальний напрям 
процесу управління системами технічних засобів та технологій, що 
використовуються в підприємстві, а тип системи техніко-
технологічного забезпечення опосередковується через досягнуті 
станом на конкретний момент часу результати залучення технологій та 
забезпечення виробничого процесу технікою. Тобто, тип системи 
техніко-технологічного забезпечення є важливою, проте, не 
вичерпною її характеристикою, з позицій дотримання системного та 
процесного (динамічного) підходів до розуміння сутності управління 
техніко-технологічним забезпеченням виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах. Більш того, слід зауважити, що 
тип системи техніко-технологічного забезпечення є сукупністю умов 
реалізації моделі її побудови та, більш того, індикатором успішності 
процесу управління технікою та технологіями в агропідприємстві. 
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Тобто, вибір моделі побудови системи техніко-технологічного 
забезпечення відбувається за певних статичних умов, її реалізація 
виводить систему зі статичного стану, а результат реалізації моделі 
побудови системи техніко-технологічного забезпечення в конкретний 
момент часу знову може бути охарактеризований як статичний з 
використанням типу системи техніко-технологічного забезпечення 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Реалізація процесу управління технікою та технологіями в 

агропідприємстві* 
* джерело: власні дослідження 

 
Відповідно до схеми, зображеної на рис. 2, застосування моделі 

передбачає реалізацію управлінських заходів, які виводять та 
повертають систему техніко-технологічного забезпечення до 
статичного стану, що свідчить про флуктуаційний характер її 
динаміки. На мікрорівні ці флуктуації накладаються одна на одну, 
завдяки чому певним чином протікає технічний та технологічний 
розвиток підприємства. В свою чергу, напрям цього розвитку 
(прогресивний, нейтральний чи регресивний) визначається напрямом 
зміни моделей побудови систем техніко-технологічного забезпечення, 
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як ототожненням найраціональнішого за існуючих умов напряму 
розвитку технічної та технологічної політики підприємства.  

Прогресивний розвиток можливий при переході від пасивної 
моделі до реактивної, від реактивної до превентивної, від превентивної 
до активної, його ж наслідком є відповідна зміна типу системи техніко-
технологічного забезпечення: від екстенсивного до адаптивного і далі 
до інтенсивного та високого. Реалізація прогресивного сценарію 
розвитку передбачає наявність можливостей вивільнення для цих 
потреб відповідних фінансових ресурсів підприємства або залучення 
коштів із зовнішнього середовища.  

Регресивний розвиток передбачає таку ситуацію, за якої 
вказані зміни відбуваються у зворотному напрямі. Еволюція такої 
ситуації спричиняє загальне погіршення стану системи технологій 
виробництва продукції та системи технічних засобів для їх реалізації. 
Виникнення такої ситуації, як правило, зумовлюється відсутністю 
внутрішніх фінансових резервів та можливостей залучення коштів 
третіх осіб для розвитку системи техніко-технологічного забезпечення 
підприємства. 

Нейтральний сценарій розвитку системи техніко-
технологічного забезпечення свідчить або про стан вичерпаності 
фінансових можливостей реалізації прогресивного сценарію, або про 
вибір найбільш прийнятної для підприємства моделі побудови 
системи техніко-технологічного забезпечення та її типу, який 
відповідає виробничим задачам. Проте, не слід забувати, що таке 
становище не може тривати досить довгий період, адже будь яка, як 
позитивна, так і негативна зміна фінансового стану підприємства або 
відкриває перед ним нові можливості вдосконалення технічної та 
технологічної політики, або позбавляє можливостей провадити вже 
освоєні процедури техніко-технологічного забезпечення виробничої 
діяльності. 

Обмеження ж, що зумовлюють напрям зміни вказаних 
моделей, лежать в площині товарної та виробничої політики, а також 
існуючих можливостей підприємства, що зумовлюються його 
фінансовим станом, який, в свою чергу, залишається наслідком та 
індикатором успішності виробничо-комерційної діяльності. 

Висновки. Формалізовано зв'язок та визначено параметри 
кількісної оцінки співвідношення моделей побудови систем техніко-
технологічного забезпечення рівню ресурсного забезпечення. 
Результатами статистичного групування доведено, що підприємства, 
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які відносяться до високого рівня ресурсного забезпечення, витратили 
в 2008 році на цілі оновлення складу технічних засобів у 3,8 рази 
більше коштів, ніж підприємства низького рівня, що свідчить про 
викривлення як в структурі доходів та характеристиках 
відтворювального процесу, так і в можливостях застосування тієї чи 
іншої моделі побудови системи техніко-технологічного забезпечення 
виробництва продукції рослинництва.  

Встановлена відповідність між розглянутими моделями та 
застосованою типологією систем техніко-технологічного 
забезпечення сільськогосподарського виробництва. Модель побудови 
системи техніко-технологічного забезпечення характеризує 
концептуальний напрям процесу управління системами технічних 
засобів та технологій, що використовуються в підприємстві, а тип 
системи техніко-технологічного забезпечення опосередковується 
через досягнуті станом на конкретний момент часу результати 
залучення технологій та забезпечення виробничого процесу технікою.  

Вибір моделі побудови системи техніко-технологічного 
забезпечення відбувається за певних статичних умов, її реалізація 
виводить дану систему зі статичного стану, а результат реалізації 
моделі в конкретний момент часу знову може бути охарактеризований 
як статичний з використанням типу системи техніко-технологічного 
забезпечення.  
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ 
ПО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СВИНАРСТВА 

 
МАКОВЕЦЬКА Г.Т., МАГІСТР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П.ВАСИЛЕНКА 

 
Проаналізовано витрати на виконання заходів по інтенсифікації в свинарських 

господарствах та запропоновано шляхи їх мінімізації. Розглянуто можливість на основі 
реінвестування забезпечити достатні фінансові вкладення у покращення і стабільне 
зростання виробництва продукції свинарства. 

I have studied the costs of activities necessary for pig farming intensification and proposed 
the ways to optimize the investments. I have analyzed the ways of reinvestments to provide 
necessary financing for stable development and growth of pig farming. 
 

Постановка проблеми. Вкладання інвестицій в інтенсифікацію 
галузі свинарства є однією з передумов ефективного розвитку галузі, 
підвищення її конкурентоздатності і прибутковості. Ефективне 
функціонування підприємств, що займаються виробництвом свинини, 
можливе тільки за умови застосування альтернативних існуючим 
технологій виробництва свинини. Після вступу України у ВТО 
господарства із застарілим традиційним виробництвом свинини не 
можуть конкурувати зі світовими виробниками по собівартості, рівню 
витрат електроенергії, праці, екологічності продукції, якісним 
показникам і т. ін. 

У порівнянні з 1990 р. у сільськогосподарських підприємствах 
чисельність свиней зменшилась в 5 разів. Споживання м`яса на душу 
населення значно скоротилося і становить близько 30кг замість 80кг за 
науково обґрунтованими фізіологічними нормами здорового 
харчування людини. За період 2004-2008рр. середньодобові прирости 
молодняка свиней  коливаються в межах 246-361г, затрати кормів на 1ц 
приросту живої маси свиней – 6,5-9,7ц к. од., затрати праці – 75-
85люд.-год., собівартість 1ц приросту у відносно передових 
господарствах перевищує 900грн., виробництво свинини у більшості 
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підприємств є збитковим. Близько 80% свинини виробляють 
господарства населення, де ефективність теж вкрай низька. Дефіцит 
внутрішнього ринку свинини в Україні складає на сьогодні близько 
70% і перекривається неякісним імпортом свинини та продукцією 
птахівництва.  

При такому низькому рівні ефективності про інтенсифікацію 
навіть говорити важко. Тому треба якнайшвидше вжити дієвих заходів 
по відновленню вітчизняного свинарства на базі інтенсифікації, 
інноваційних технологій, впровадження ресурсоенергозберігаючих 
технологій та інших передових науково-практичних розробок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку 
вітчизняного свинарства на базі інтенсифікації приділяли увагу такі 
вчені, як І.С. Трончук, Г.О. Богданов, В.П. Рибалко, В.М. Трегобчук, 
Б.В. Данилів, А.А. Гетя, О.М. Церенюк, В.О. Кібенко, 
О.Ю. Біленький, Н.В.Оляднічук та ін. [1-10]. Однак питання пошуку 
ефективних шляхів інтенсифікації свинарства, підвищення 
ефективності й конкурентоспроможності галузі, застосування 
досягнень науково-технічного прогресу є досить актуальними в 
сучасних умовах і потребують подальших наукових досліджень. 

Мета дослідження. Визначити необхідні витрати та засоби 
щодо ефективного практичного вирішення проблем галузі свинарства 
на базі інтенсифікації та інноваційного розвитку. Запропонувати 
власну модель, що допоможе свинарським господарствам забезпечити 
надійне фінансування виробничих процесів із застосуванням 
інтенсифікації навіть у тяжких економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Головним напрямом розвитку 
вітчизняного свинарства в сучасних умовах є інтенсифікація галузі та її 
індустріалізація на інноваційній основі, використання сучасних 
ефективних технологій виробництва, розвиток великотоварного 
спеціалізованого виробництва свинини, підвищення 
конкурентоспроможності й екологічності. 

Аналізуючи сучасний стан свинарства в Україні (табл. 1), ми 
бачимо, що за 2004-2008рр. інтенсивність виробництва свинини була 
невисокою. 

Згідно даних таблиці 1 вихід поросят на 100 основних 
свиноматок коливався в межах 975-1638гол., середньодобовий приріст 
живої маси складав 246-361г, витрати кормів на 1ц приросту складали 
6,5-9,7ц к.од. Лише у 2005р. рівень рентабельності виробництва 
свинини був відносно високим і складав 14,9%, а у 2004р., 2006р., 
2007р. виробництво було збитковим. До такого стану розвитку 
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свинарства призвели застарілі технології, погіршення матеріально-
технічної бази, недотримання норм та раціонів годівлі. 

 
Таблиця 1 

Основні економічні показники розвитку свинарства 
в усіх категоріях господарств України 

 
Показники 2004 2005 2006 2007 2008 

Поголів’я свиней, тис. гол. 6466,1 7052,8 8055,0 7019,9 6526,0 
Вихід поросят на 100 основних 
свиноматок в рік, гол. 1257 1577 1523 975 1638 

Середньодобовий приріст живої 
маси свиней, г 246 281 294 307 361 

Рівень рентабельності 
(збитковості), % -14,4 14,9 -9,2 -27,6 0,3 

 
В основі інтенсифікації свинарства лежить комплексне 

поєднання 4-х основних факторів: 1) корма та годівля; 2) генетика та 
селекція; 3) ветеринарне обслуговування; 4) умови утримання. 

Проведені нами дослідження свідчать, що найбільші резерви 
підвищення інтенсифікації вітчизняного свинарства криються саме у 
покращенні кормової бази, кормовиробництва і процесів годівлі у 
господарствах. Потужний потенціал України щодо вирощування 
зерна (53млн. т у 2008р.), технічних та інших культур дає можливість 
забезпечити всіма необхідними кормами потужне тваринництво. 
Проте на сьогодні гостро стоїть проблема забезпечення вітчизняного 
тваринництва і зокрема свинарства кормовим білком. Обсяги 
виробництва білкових культур сої і гороху є недостатніми, а 
соняшника хоч і виробляється багато, проте більшість його і продуктів 
його переробки (шрот) іде на експорт, а вітчизняне тваринництво 
потерпає від нестачі білкових кормів і внаслідок цього є 
неефективним. Аналіз статистики виробництва білкових культур та 
кормів в Україні свідчить, що обсяги виробництва сої, гороху та 
соняшникової макухи забезпечують лише 7% включення сирого 
протеїну у раціони тварин і птиці, що вдвічі менше необхідного. При 
цьому, як уже зазначалось, велика частина цих важливих кормів 
вивозиться з України на експорт. 

Оскільки без достатнього забезпечення раціонів тварин білком 
високоінтенсивне свинарство, птахівництво та скотарство створити 
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неможливо, то слід зазначити що саме цим питанням слід приділити 
найбільшу увагу у практичній діяльності господарств. Треба збільшити 
питому вагу виробництва саме білкових кормів, як у структурі посівних 
площ, так і включення їх у достатній кількості в кормові раціони 
тварин. Крім того гостро стоять питання зниження собівартості 
продукції вітчизняного свинарства. Згідно проведеного нами аналізу у 
структурі витрат потужних свинокомплексів витрати на корми 
займають більше 70% (табл. 2).  
 

Таблиця 2 
Показники витрат ресурсів у розрахунку на 1ц приросту 

ВСАТ “Слобожанський” за 2009 р. 
 

Показники Витрати, 
грн. 

Структура, 
% 

Зарплата з нарахуваннями 31,10 3,27 
Корми 688,29 72,36 
Амортизація і поточний ремонт основних 
засобів 83,81 8,81 

ПММ та паливо 24,74 2,60 
Електроенергія 25,12 2,64 
Водопостачання 6,86 0,72 
Витрати на штучне запліднення 8,66 0,91 
Ветеринарне обслуговування 11,70 1,23 
Знос спецодягу і взуття 1,05 0,11 
Знос дрібного інвентарю 0,76 0,08 
Утримання літніх таборів 6,84 0,72 
Витрати з техніки безпеки 0,95 0,09 
Страхові платежі 4,18 0,44 
Втрати від падіжу тварин 20,73 2,18 
Інші прямі витрати 2,09 0,22 
Накладні витрати 34,45 3,62 
Усього витрат на 1ц приросту живої маси 951,33 100,00 
 

Аналіз даних таблиці 2 свідчить що саме зменшення кормових 
витрат найбільш суттєво може знизити собівартість свинини. Також 
значним резервом є зменшення витрат на амортизацію та будівництво.  

У вітчизняних господарств є потенційна можливість зменшити 
витрати на корми і годівлю тварин при одночасному покращенні їх 
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якості. Резервами зменшення собівартості кормів є підвищення 
урожайності зернових, зернобобових та технічних культур. Найбільш 
ефективним є виробництво свинини на власній кормовій базі, 
оскільки підприємство може приходувати корми за собівартістю 
виробництва, впливаючи на собівартість. Виграють ті тваринницькі 
господарства, які задіяли у виробничому процесі лінії по виробництву 
власних комбікормів та екструдери для термічної обробки білкових 
кормів. Є господарства, які використовують для кормо виробництва 
навіть не дороге експериментальне обладнання і досягають досить 
високої ефективності. Наприклад, у ДПДГ «Кутузівка» Харківського 
району Харківської області працює фактично саморобна лінія 
приготування кормів, але зроблена вдало і працює ефективно. 
Експериментальна комбікормова лінія, яку розробили спеціалісти ІТ 
УААН, має потужність 1т/год, її вартість близько 40тис. грн. Така лінія 
може забезпечити годівлю свинарського господарства на 2-3тис. голів. 
Якщо придбати і використовувати цю лінію, і розділити витрати на 
придбання лінії на 2,5тис. голів, то питомі витрати на придбання 
обладнання у розрахунку на одну голову свиней за один виробничий  
цикл складуть близько 16грн., що дорівнює близько 1% від виручки за 
реалізованих свиней. Ще необхідно придбати екструдер для термічної 
обробки білкових кормів, що теж дасть додаткові витрати співставні з 
1% від виручки за реалізованих свиней. При подальшому 
використанні обладнання питомі витрати у розрахунку на голову 
свиней будуть меншими, оскільки замість покупки обладнання будуть 
витрати лише на його амортизацію та інші поточні експлуатаційні 
витрати. 

Таким чином, додаткові питомі витрати на придбання 
обладнання для покращення годівлі з метою підвищення 
інтенсифікації складають близько 32-35грн. у розрахунку на одну 
голову свиней. 

Виробництво у господарстві на власному обладнанні 
комбікормів із зернових та білкових кормів власного виробництва 
дасть змогу використовувати для потреб тваринництва якісний 
збалансований комбікорм за вартістю вдвічі нижчою ніж ціна 
покупного комбікорму і знизити собівартість свинини на 35%. 
Собівартість якісного комбікорму власного виробництва для свиней із 
власного зерна та білкових культур в середньому по всіх статево 
вікових групах тварин не перевищує 1грн. Витрати кормів у передових 
господарствах на 1ц приросту живої маси свиней коливаються в межах 
3,3-4,0ц к.од., тобто вартість кормів на 1ц приросту складає близько 
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400грн. Інші витрати на 1ц приросту, як показав проведений нами 
аналіз, складають близько 150грн. Таким чином, собівартість якісної 
свинини вітчизняного виробництва може реально бути на рівні 5,5-
6,0грн./кг, а не як у більшості господарств 11-12грн./кг. Згідно 
відповідної Постанови Кабінету Міністрів від 01.12. 2009р. мінімальні 
закупочні ціни на свинину у живій вазі для м`ясопереробних 
підприємств на 2010р. можуть бути не нижчими 12,3грн./кг. 
Наприклад, ТОВ «Харківський м`ясокомбінат» протягом I-II кварталів 
2010р. закуповував свинину у живій масі за ціною 14,0грн./кг. 

Тобто у вітчизняних свинарських підприємств є можливості за 
рахунок ефективного вирішення питання виробництва кормів і годівлі 
значно знизити собівартість продукції при одночасному покращенні її 
якості, а значить підвищити конкурентоздатність та економічну 
ефективність виробництва. 

Проведений нами аналіз спеціалізованої наукової літератури та 
практичного виробничого досвіду свідчить, що другим по значимості 
резервом підвищення інтенсифікації вітчизняного свинарства є 
генетика і селекція. На жаль, більшість вітчизняних племінних 
господарств знаходяться у тяжкому фінансовому стані, ціла низка 
державних селекційно-племінних станцій взагалі перестали існувати. 
Проте природне багатопліддя свиней дозволяє відносно швидко 
виправити ситуацію, якщо задіяти потенціал вітчизняних племінних 
господарств і племзаводів у комплексі з імпортом. Наприклад у 
Харківській області користуються попитом племінні свині з 
племінного господарства в с. Хлібне Лозівського р-ну (порода 
ландрас), племзаводу ВСАТ «Слобожанський» Чугуївського р-ну  
(велика біла), Сахновщанського племзаводу (велика біла, ландрас), ДП 
ДГ «Гонтарівка» Вовчанського району (порода уельс).  

Племінних свиней згідно прийнятих правил продають живою 
масою 85-120кг у віці близько 180 днів. На сьогоднішній день вартість 
живої маси чистопородних племінних свиней 35-40грн./кг. Тобто 
придбання 1 голови племінних свиней коштує близько 4000грн. (без 
урахування витрат на доставку). По нормативам при використанні 
природного запліднення у розрахунку на 10 маток ще додатково 
потрібно мати або придбати  1 хряка, а при штучному заплідненні 1 
хряка достатньо на 60 маток. Якщо приміщення у господарстві вже є, 
то мінімальна вартість обладнання для створення пункту штучного 
запліднення  (саморобне чучело свині, штучна вагіна, бувший у 
використанні невеликий холодильник, мікроскоп та ін.) знаходиться в 
межах  4-6 тис. грн., що у розрахунку на одну свиноматку складає не 
більше  100 грн., а на голову приплоду – 5 грн. 
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Основну свиноматку використовують у промисловому 
виробництві 6-7 опоросів. За один опорос свиноматка у передових 
господарствах приводить 8,5-9,5 ділових поросят. Тобто питомі 
витрати на первинне придбання племінних свиней для комплектації 
ядра стада у розрахунку на кожного народженого від них потомка не 
перевищують 85грн./гол. Ще приблизно 75грн. складуть витрати на 
корми та 25грн. на утримання, тобто собівартість такого поросяти 
складе близько 185-200грн. У подальшому вказані витрати будуть на 
70-80 грн. меншими, оскільки можна отримувати потомство від вже 
свого стада високопродуктивних  маток  і лише періодично 
закуповувати прийдеться кнурів або сперму для покращення стада. 
Таким чином, додаткові витрати на покращення стада в рамках 
інтенсифікації складуть в першій генерації близько 85грн. у 
розрахунку на голову молодняка свиней. 

Третім за значимістю фактором є ветеринарне обслуговування. 
Якщо у господарстві дотримуються планів вакцинації, своєчасно 
виконують дезінфекції й інші запобіжні заходи, то ветеринарні 
витрати мінімальні, а економічний ефект високий. А якщо за якихось 
причин система дала збій, то фактор з третього за значимістю стає 
першим. Економічні втрати від гибелі тварин, втрати внаслідок 
відставання в рості перехворівших і видужавших тварин, 
непридатність племінного ядра стада для подальшого використання у 
виробництві, значні витрати на антибіотики, сироватки й інші 
препарати для лікування, заходи по карантину і т. ін. інколи 
призводять до таких наслідків, що підприємство взагалі закривають і 
економічний ущерб надвеликий.  

Статистика говорить, що навіть у передових господарствах, 
таких як ВСАТ «Слобожанський» Чугуївського району Харківської 
області, в окремі роки втрати від падіжу і наднормативної відбраковки 
перехворівших і відставших у рості тварин сягали 30-40% від поголів`я 
комплексу (його потужність 108тис. свиней на рік). У благополучні ж 
роки у ВСАТ «Слобожанський» аналогічні втрати були менше 1%. 

Проаналізуємо ветеринарні витрати з економічної точки зору у 
розрахунку на одну голову молодняка з урахуванням витрат на 
ветеринарію по основному стаду. У передових господарствах в 
залежності від ветеринарної ситуації, що фактично склалася на 
підприємстві, кожне порося вакцинують мінімум двократно від кожної 
хвороби (шлункові хвороби, хвороби легенів, чума та ін.) окремими 
або комплексними вакцинами, що у грошовому виразі складає 8-15грн. 
на голову молодняка, а з витратами на основне стадо в 1,6-1,7рази 
більше, тобто 14-25грн./гол. Лікування аналогічних хвороб 
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обходиться щонайменше в 10 раз більше. Ще необхідно провести 
антигельмінтні заходи, що у грошовому виразі складе 5-10грн. на 
голову молодняка. Також є певні витрати на кастрацію кнурців  - 
близько 1,5грн./гол. Дезінфекція приміщень обходиться близько 3-
5грн./гол. При м`ясоздачі та транспортуванні свиней необхідно 
проходити ветеринарне обстеження тварин і брати справку (Форма 1), 
що у розрахунку на одну голову складає 19,8грн., а кожна наступна 
голова по 16,7грн. Таким чином, при благополучній ветеринарній 
ситуації у господарстві сума усіх витрат на ветеринарні заходи складає 
близько 50-70грн./гол., з яких близько 40грн. можна віднести на 
інтенсифікацію (лікувальні та профілактичні заходи). 

На сьогодні в Україні найважче вирішити питання забезпечення 
належних умов утримання свиней, оскільки це потребує великих 
капіталовкладень. Більшість побудованих до 1990р. приміщень 
свинарських ферм  знаходяться в незадовільному інженерному стані, 
орієнтовані на застарілі технології і потребують значних коштів на 
реконструкцію, переорієнтацію на новітні технології, а в ряді випадків 
з економічних та інженерних причин відновлювати їх не доцільно. 
Хоч деякі приміщення можна відносно легко відновити і приведені 
затрати на їх реконструкцію на 15-60% менші у порівнянні з новим 
будівництвом. Такої потужної фінансової підтримки будівництва 
нових ферм, яка була у 70-ті та 80-ті роки завдяки «нафто долару» в 
Україні вже ніколи не буде.   Також слід урахувати сучасну світову 
кризу, яка відбилась на без того ослабленій економіці України. 
Вартість кредитів в Україні також найвища в світі і складає 25-30% і 
більше, а наприклад у США й інших розвинутих країнах навіть під час 
кризи сільське господарство кредитують під 2-4% річних. Тому 
актуальним є пошук прогресивних маловитратних технологій, 
маловитратних і швидких варіантів будівництва сучасних ферм, 
прогресивних засобів надійного фінансування цих заходів з 
урахуванням усіх фактичних умов. 

Так, створення лише однієї сучасної свиноферми потужністю 12 
тис. свиней на рік (600 основних свиноматок) потребує 
капіталовкладень близько 3млн. євро. Навіть мінімально необхідна 
реконструкція готових приміщень ферм (бетонні системи підлоги під 
технологію самосплавного видалення стоків, міжстаночні 
перегородки, самогодівниці, автопоїлки та інше обладнання) потребує 
у приміщеннях відкорму витрат не менше 600-1000грн. у розрахунку 
на 1 постановочне місце, тобто на одну голову відкорму, а в станках 
підсисних маток ці витрати у 5-6 разів більші. Для забезпечення 
належних умов утримання свиней в рамках заходів по інтенсифікації 
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необхідно на переобладнання старих приміщень під сучасні технології  
додатково витратити у розрахунку в середньому на одне скотомісце (на 
голову свиней) не менше 2500грн. Проте оскільки термін служби цих 
активів складає не менше 20 років, то розприділивши ці витрати ми 
отримаємо у розрахунку на одне скотомісце (голову свиней) додаткові 
витрати з переобладнання приміщень  близько 125грн. 

Для здешевлення будівництва можна задіяти принцип типових 
проектів, оскільки кожний наступний об`єкт побудований за тим же 
проектом дасть економію до 10-20% за рахунок вартості проектних 
робіт і узгоджень. Також слід використовувати не цеглу, а сучасні 
будівельні матеріали і монтажні технології, які дозволяють у 2-3 рази 
скоротити терміни будівництва та його вартість. Крім того ми 
пропонуємо варіант забезпечення пропорційного фінансування 
капітальних та поточних витрат, враховуючи будівництво за 
модульним  принципом. Фінансовим підґрунтям нашого методу 
пропонуємо задіяти метод капіталізації або складних процентів: 
МВГ=ПВГ (1+і) n , де ПВГ – поточна вартість грошей (необхідна для 
створення виробничого модулю у нашому випадку); і – процентна 
банківська ставка (скоригований прибуток у нашому варіанті); n – 
число періодів (повних виробничих циклів). Тобто ми пропонуємо 
адаптувати цю фінансову формулу до конкретних виробничо-
технологічних вимог свинарських ферм, про що повідомимо у 
подальших наукових розробках. 

Висновки і пропозиції. Подальша інтенсифікація свинарства 
на індустріальній основі з використанням інноваційних технологій – 
основа підвищення економічної ефективності й 
конкурентоспроможності галузі в сучасних умовах. В Україні є всі 
необхідні потенційні можливості для успішного виконання всіх 
факторів інтенсифікації на найвищому рівні при виробництві 
свинини. 

Для покращення годівлі тварин, тобто одного з основних 
факторів інтенсифікації свинарства, необхідно у структурі сівозмін 
вдвічі більше вирощувати білкових культур (соя, горох), також слід 
підняти їх урожайність, що дасть змогу у достатньому обсязі 
забезпечити наявне поголів’я кормовим білком, а значить суттєво 
підвищити продуктивність свиней та знизити собівартість продукції. 
Також необхідно у господарствах використовувати комбікормові лінії 
та екструдери для здешевлення комбікормів і забезпечення їх 
гарантованої якості. Придбання такого обладнання дає додаткові 
витрати 30-35грн. у розрахунку на 1 гол. молодняка реалізованих 
свиней за один виробничий цикл, а далі будуть лише витрати на 
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амортизацію, які значно нижчі. 
Високу ефективність можна отримувати лише використовуючи 

у виробництві тварин з високим генетичним потенціалом 
продуктивності. На створення якісного ядра стада основних 
свиноматок необхідно витратити близько 185-200грн. у розрахунку на 
одну племінну свинку-потомка, що народжена від закуплених 
свиноматок. З цих 185грн. витрат близько 85грн. складають додаткові 
витрати на інтенсифікацію.   

Витрати на ветеринарні заходи, що забезпечують надійну 
ефективну роботу свиноферм, складають у розрахунку на голову 
товарного молодняка свиней 50-70грн., з яких близько 40грн. це 
витрати на інтенсифікацію. 

Витрати на реконструкцію свиноферм для забезпечення 
інтенсивного виробництва за рахунок створення належних умов 
утримання на сьогодні в приміщеннях відгодівлі становлять не менше 
600-1000грн. у розрахунку на одне постановочне місце (одну голову 
молодняка), а в приміщеннях підсисних маток не менше 5000грн. У 
середньому вартість скотомісця реконструйованих свиноферм на базі 
готових приміщень складає близько 2500-2700грн. Додаткові витрати з 
будівництва на інтенсифікацію у розрахунку на одну голову молодняка 
(скотомісце) складають 125грн. 

Таким чином, сума витрат на інтенсифікацію за всіма вказаними 
заходами складає близько 285грн. у розрахунку на голову молодняку 
свиней, з яких при подальшому використанні власного маточного 
стада за рахунок економії на купівлі племінних свиней витрати будуть 
меншими на 70-80грн. і складуть 205-215грн. Виконання всіх 
вищевказаних заходів з інтенсифікації дає змогу виробляти якісну 
свинину за собівартістю живої маси 5,5-6грн./кг, а не 11-12грн./кг як у 
більшості господарств, що навіть при низькій закупівельній ціні 
12,3грн./кг гарантує рентабельність виробництва свинини на рівні 
100% і стабільну роботу галузі свинарства. Згідно наших розрахунків 
кожна раціонально вкладена в інтенсифікацію свинарства гривня дає 
додатково близько 2грн. прибутку. 

Незважаючи на скрутні економічні умови, що створилися в 
Україні, є можливості відновити необхідний обсяг виробництва 
свинини за рахунок впровадження сучасних інтенсивних 
маловитратних технологій виробництва свинини та технологій 
будівництва нових ферм й реконструкції існуючих. Пропонуємо 
задіяти принцип  пропорційного фінансування капітальних та 
поточних витрат, враховуючи будівництво за модульним  принципом, 
що дасть змогу за рахунок відносно невеликих початкових капітальних 
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витрат поступово вдосконалити і збільшити виробництво підвищуючи його 
ефективність. 
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