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УДК 636.03:637.5 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА 

 
МАРЕНИЧ Т.Г., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
АМБРОСОВ В.Я., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
Розглядаються питання прискорення темпів виробництва м’яса у 

сільськогосподарських підприємствах за рахунок організаційно-економічних заходів та 
інтенсифікації ведучих галузей тваринництва. 

The questions of acceleration of rates of production of meat are examined in agricultural 
enterprises due to organizational and economic measures and intensification of leading industries of 
stock-raising. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Прискорення 
темпів виробництва м’яса є однією з найбільш важливих завдань 
аграрного сектору економіки. Трансформаційні зміни у 
сільськогосподарському виробництві негативно вплинули на м’ясний 
потенціал головних галузей тваринництва, погіршили якість 
продовольчого кошика населення. Зараз продовжується тенденція 
скорочення виробництва м’яса у ведучих галузях – скотарстві та 
свинарстві. Спостерігається зменшення поголів’я, якісні показники 
продуктивності залишаються незадовільними. Не вирішуються 
питання спеціалізації і концентрації м’ясного поголів’я, інтенсифікації 
й підвищення ефективності вирощування та відгодівлі молодняку. Все 
це потребує насамперед організаційно-економічних напрямів 
подальшого розвитку цієї важливої сфери виробництва, яка прямо 
впливає на вирішення продовольчої безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективності 
виробництва м’яса на промисловій основі значну увагу приділяли у 
своїх працях Кутиков С.Й., Дрига О.П., Данилів Б.В., Олійник В.Й., 
Рижков В.Г., Мазуренко О.В., Кравцов Е.К. та інші. Однак в сучасних 
умовах залишаються невирішеними питання напрямів спеціалізації, 
доцільної концентрації тваринництва з урахуванням можливостей 
кормозабезпечення, використання принципів кооперації, інтеграції, 
кластеризації, тощо. 

Формулювання цілей статті. На основі всебічного аналізу 
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рівня та ефективності виробництва м’яса, завдань по інтенсифікації 
тваринництва визначити доцільні умови, організаційно-економічні 
чинники прискорення темпів виробництва м’яса в скотарстві, 
свинарстві, інших галузях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво 
м’яса є найскладнішим процесом у сільськогосподарському 
виробництві. Ця продукція є найбільш дорогою за вартістю як для 
виробника, так і для споживача. Протягом тривалого часу 
виробництво і споживання м’яса в Україні залишаються недостатніми, 
значно нижче рекомендуємих норм і рівня розвинутих країн. При 
цьому постійний дефіцит м’ясної продукції тримає на високому рівні 
роздрібні ціни, що суттєво впливає на стабілізацію грошових доходів 
споживача. Цей базовий продукт харчування не всім верствам 
населення доступний за вартістю, а ті хто може його придбати, не 
завжди задоволені якістю. Звужений характер відтворення у м’ясному 
секторі не забезпечує не тільки необхідні обсяги продукції, але і її 
відповідність за якістю, ціною, просовування на зовнішній ринок. 

Структура виробництва м’яса в Україні представлена 
різноманітними його видами – яловичиною, свининою, м’ясом птиці, 
кролів, коней, бараниною, ін. Основна питома вага у структурі м’ясної 
продукції припадає на яловичину, свинину, м’ясо птиці. При різному 
співвідношенні у часі ці три види м’ясної продукції займають ведуче 
положення – близько 97 % у балансі м’яса (табл. 1). 

До 1990 року структура виробництва м’яса була достатньо 
стабільною, на яловичину приходилося 44-45 %, свинину – 36-37 %, 
м’ясо птиці – 15-16 %. Починаючи з 1991 року при загальному падінні 
виробництва м’яса мають місце суттєві зміни у його структурі. В 
1995 році різко підвищилась питома вага яловичини у структурі м’яса, 
що можна пояснити суттєвим вибракуванням корів і різким 
збільшенням чисельності поголів’я молодняку великої рогатої худоби, 
що реалізується на м’ясо. Аналогічна ситуація склалася в галузі 
свинарства, де питома вага свинини скоротилася до 30,7%. Різке 
падіння питомої ваги м’яса птиці в 2000 році змінилося значним до 
46% його збільшенням у 2010 році. При цьому, як показує аналіз, у 
структурі виробництва м’яса (2010 р. у порівнянні з 1990 р.), має місце 
більш ніж трьохкратне зменшення виробництва яловичини і 
двократне зменшення виробництва свинини. Природно, саме ці два 
види м’ясної продукції потребують значного збільшення з тим, щоб 
сукупна питома вага складала не менше 80-85 %. 

 



 

5 

Таблиця 1 
Структура виробництва м’яса в забійній вазі 

(всі категорії господарств) 
 

у т.ч. Роки М'ясо всіх 
видів яловичина свинина м’ясо птиці інші 

1980р., тис. т 
у % 

3500 
100 

1556 
44,4 

1315 
37,6 

522 
14,9 

10,7 
3,1 

1985р., тис. т 
у % 

3918 
100 

1740 
44,4 

1436 
36,7 

636 
16,2 

106 
2,7 

1990р., тис. т 
у % 

4357,8 
100 

1985,4 
45,5 

1576,3 
36,2 

708,4 
16,3 

87,7 
2,0 

1995р., тис. т 
у % 

2293,7 
100 

1185,9 
51,7 

806,9 
35,2 

235,2 
10,2 

65,7 
2,9 

2000р. тис. т  
у %  

1662,8 
100 

754,3 
45,5 

675,9 
40,6 

193,2 
11,6 

39,4 
2,3 

2005р. тис. т  
у % 

1597,0 
100 

561,8 
35,2 

493,7 
30,9 

496,6 
31,1 

45,0 
2,8 

2010р. тис. т  
у % 

2059,0 
100 

427,7 
20,8 

631,2 
30,7 

953,5 
46,3 

46,6 
2,2 

 
Традиційно нарощування виробництва м’яса великої рогатої 

худоби у сільськогосподарських підприємствах і господарствах 
населення відбувалося за рахунок збільшення чисельності поголів’я 
ВРХ, корів, свиней. З 1940 р. по 1990 р. чисельність корів зросла в 
1,4 рази, молодняку великої рогатої худоби – в 3,2 рази, свиней – в 
2,1 рази. Середньорічні темпи приросту поголів’я корів склали 0,8%, 
молодняку ВРХ – 4,4 %, свиней – 2,2 %. Саме за рахунок цього 
фактору відбувалося нарощування м’ясного потенціалу. З падінням 
чисельності поголів’я продуктивної худоби різко скоротилося 
виробництво м’яса, особливо яловичини і свинини. В порівнянні з 
1990 р. в 2010 році поголів’я ВРХ зменшилося в 5,5 рази, у т.ч. корів – 
в 3,3 рази, молодняку ВРХ – в 8,7 рази, свиней – в 2,4 рази. Особливо 
значні втрати мають місце в чисельності поголів’я молодняку ВРХ. 
Зараз виробництво яловичини забезпечується неконтрольованим 
вибракуванням корів і реалізацією їх на м’ясо, зменшенням приросту, а 
тому реалізацією молодняку ВРХ на м’ясо в ранньому віці. Про це 
свідчать різкі зміни у структурі стада ВРХ і необґрунтоване 
підвищення питомої ваги корів. При раціональній структурі стада 
(паруванні телиць у 18 місяців, реалізації надремонтного молодняку на 
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м’ясо у 18-20 міс., вибраковці корів – 25 %), питома вага корів повинна 
становити 35-37 %. В 1990 році питома вага корів у структурі стада 
становила 34 %. Починаючи з 1994 р. і особливо 1995 р. питома вага 
корів постійно зростала і в 2010 році склала 58,5 %, що свідчить про 
незбалансованість структури стада і порушення процесів відтворення 
поголів’я. Внаслідок цього питома вага надремонтного молодняку 
ВРХ, який спрямовувався на вирощування і відгодівлю на м’ясо, 
скоротилася з 56,8 % в 1990 р. до 31,1 % в 2010 р. Тобто при такій 
структурі стада надремонтний молодняк примусово реалізується у 
ранньому віці низькими ваговими кондиціями. Розглядаючи 
можливості збільшення виробництва м’яса і його реалізації завжди 
значна увага приділяється підвищенню його продуктивності – 
середньодобовим приростам, ваговим кондиціям, виходу м’яса в 
забійній вазі. З 1991 по 2007 рр. при вирощуванні худоби на м’ясо 
середньодобові прирости молодняку ВРХ зменшувалися, а в останні 
роки вони підвищилися до 461 г. Середньодобові прирости свиней 
зараз становлять 375 г. У перспективі для одержання ваги молодняку 
ВРХ 450-500 кг у 18-20 - місячному віці середньодобові прирости 
повинні складати 700-800 г. Для реалізації молодняку свиней вагою 
110-125 кг середньодобові прирости мають сягати 400-500 г. 

М’ясний потенціал суттєво залежить від виходу телят на 100 
корів і поросят на 100 основних свиноматок. В 2010 році вихід телят 
на 100 корів склав тільки 73 гол., що на 15 гол. або на 17% було 
менше, ніж у 1990 році. Оптимальний вихід молодняку ВРХ на 100 
корів – 90-95 гол., що на 20% підвищить м’ясний потенціал галузі. 
Вихід поросят на 100 основних свиноматок досяг 1530 гол., що менше 
потенціалу на 15%. 

Для нарощування виробництва м’яса ВРХ і свиней треба 
збільшувати поголів’я у всіх формах господарювання і насамперед в 
підприємствах, включаючи фермерські господарства. Це можна 
досягти за рахунок постійної уваги до приросту поголів’я корів і 
основних свиноматок. До 2015 року чисельність поголів’я корів в 
Україні повинна становити 3870 тис. гол., у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 1350 тис. гол., у 2020 р. – 
відповідно 5040 тис. гол. і 2440 тис. гол., у 2030 р. – 5900 тис. гол. і 
3300 тис. гол. При раціональному використанні корів і інтенсивному 
вирощуванні молодняку ВРХ на м’ясо, реалізація яловичини в забійній 
вазі може бути в 2015 році 755 тис. т, у 2020 р. – 1250 тис. т, у 2030 р. – 
1685 тис. т [1]. Як видно, навіть при високих темпах приросту 



 

7 

поголів’я корів і інтенсивному вирощуванні молодняку ВРХ рівень 
виробництва м’яса ВРХ не досягає дореформеного рівня. Вважаємо, 
що в період відродження тваринництва потрібні й інші заходи, які 
дозволять у наступні роки прискорити темпи нарощування м’ясної 
продукції ВРХ. Одним з таких напрямків має бути прискорений 
розвиток м’ясного скотарства. В Україні створені породи худоби 
м’ясної спрямованості: українська м’ясна, поліська, волинська, 
південна, знам’янська та інші. Як показали дослідження, худоба 
вітчизняних м’ясних порід характеризується високими показниками 
збільшення живої ваги. Середньодобові прирости живої ваги бугайців 
м’ясних порід за період вирощування становили 883-956 г. Це дало 
можливість одержати живу вагу бугайців у 18-18,6 - місячному віці 
залежно від порід – 524-554 кг [2]. Рентабельність м’яса по фермі на 
400 корів зі шлейфом і реалізації бугайців у 18-місячному віці складає 
44,9% [3]. Тобто реальним напрямом збільшення виробництва 
яловичини і підвищення його економічної ефективності є 
використання промислового схрещування корів молочних порід з 
м’ясними плідниками. Для підтримки і зміцнення економіки 
господарств з розведення м’ясної худоби доцільна єдність 
технологічного механізму виробництва, переробки та реалізації 
кінцевої продукції. Розвиток м’ясного скотарства стримується 
недостатнім залученням інвестицій в галузь. В порівнянні зі 
свинарством і, особливо, птахівництвом оборот капіталу в скотарстві 
більш тривалий. У зв’язку з цим важливе значення набуває експорт 
яловичини. Однак висока собівартість і діюче мито стримують 
просування м’яса ВРХ у зарубіжні країни. Державна підтримка галузі 
не завжди є своєчасною і виконується не в повному обсязі. 

Свинарство – традиційно важливий напрям формування 
м’ясного потенціалу країни. Загальна чисельність поголів’я свиней 
допередвоєнного рівня (1940 р.) була досягнута в 1952 році. Тобто 
галузь була відроджена за 12 років. Починаючи з 50-х років минулого 
століття чисельність поголів’я свиней постійно зростала як в 
суспільному секторі, так і в особистих господарствах. До 1970 року 
чисельність свинопоголів’я становила 20,7 млн. гол., що забезпечило 
стабільне виробництво продукції. Починаючи з 1990 року має місце 
чітка тенденція скорочення поголів’я свиней як у 
сільськогосподарських підприємствах, так і в приватному секторі. 
Безумовно така тенденція прямо відобразилася на обсягах 
виробництва і реалізації продукції. В 2010 р. обсяг виробництва 
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свинини в забійній вазі скоротився до 631 тис. т проти 1571 тис. т в 
1990 р. Суттєве падіння обсягів виробництва свинини призвело до 
зменшення її питомої ваги в загальному балансі м’яса – з 36,2% до 
30,7%. При цьому характерним є те, що в свинарстві різко зменшилася 
концентрація поголів’я. Зараз, як показує аналіз, у більшості 
господарств (74,9%), чисельність поголів’я свиней становить менше 
500 гол. Тільки у 4% підприємств чисельність поголів’я свиней складає 
більше 3 тис. гол., що свідчить скоріше про товарність галузі, але не 
про промислове її ведення у більшості господарств. Недостатній вихід 
поросят від маточного поголів’я і низький приріст призвели до того, 
що обсяги реалізації свинини почали перевищувати продукцію 
вирощування, що є загрозою для стабілізації галузі і підтвердженням 
ведення її на звуженому характері відтворення. Подальше 
нарощування виробництва свинини повинно йти як шляхом 
збільшення чисельності поголів’я і зростанням його продуктивності, 
так і переходом галузі на промислову основу ведення з використанням 
сучасних інноваційних технологій. 

На сучасних комплексах застосовується трьохфазна технологія 
вирощування свиней – опорос, дорощування і відгодівля. Перша фаза 
передбачає семиденне перебування свиноматок в індивідуальних 
станках і 28-денний підсосний період. Дорощування поросят 
продовжується 63 дні до живої маси 25-30 кг. Відгодівля ведеться 84 дні 
до живої маси 110 кг. До складу такого технологічного комплексу 
включаються шість цехів з утримання і відгодівлі свиней: для 
супоросних свиноматок, для опоросу, дорощування поросят, три цехи 
відгодівлі свиней. Одночасно на комплексі може утримуватися 12 тис. 
голів [6]. 

Однією з головних причин зниження обсягів виробництва м’яса 
і його ефективності є скорочення виробництва високоякісних 
концкормів - комбікормів. У цілому система кормовиробництва для 
свинарства потребує досягнення раціонального співвідношення 
зернофуражу і підготовки комбікормів з необхідними білково-
вітамінними та макро-мікродобавками. Збалансована годівля дасть 
можливість підвищити темпи приросту продукції, скоротити витрати 
кормів на 1 ц приросту, знизити її собівартість. Як свідчать розрахунки 
ННЦ ІАЕ у 2015 р. в Україні може вироблятися 1045,0 тис. т свинини, 
а у 2030 р. – 1700 тис. т [2]. Забезпечити такі темпи приросту свинини 
за рахунок особистих господарств населення і дрібних ферм, які 
мають місце у більшості сучасних підприємств, буде неможливо. Це 
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стосується і яловичини. Тому принципово постає питання вибору 
напрямів формування м’ясного потенціалу цих двох важливих галузей. 
Харківська область і Україна в цілому мають позитивний досвід 
вирішення цієї проблеми. Для прискорення нарощування 
виробництва яловичини і свинини в області було створено мережу 
спеціалізованих підприємств, які були орієнтовані на інтенсивний 
шлях розвитку, як основу ефективності галузей. У відповідності з 
розробленою програмою в області розвивалися наступні типи 
спеціалізованих господарств з виробництва яловичини: 

— заключна інтенсивна відгодівля; 
— вирощування і відгодівля молодняку, який надходив від 

молочних господарств в 6 - місячному віці; 
— вирощування і відгодівля молодняку ВРХ, який надходив в 20-30 

- денному віці з господарств приміської зони. 
Підприємства з відгодівлі молодняку ВРХ закупали його в 15-18 

- місячному віці, живою вагою 200-250 кг і інтенсивно відгодовували 
переважно на жомі до ваги 450-470 кг. У таких господарствах при 
відгодівлі тварин максимально використовувався жом. 

Більшість підприємств з виробництва яловичини молодняк ВРХ 
приймали в 6 - місячному віці, вони його вирощували і відгодовували 
до 400-450 кг. Молодняк в 20-30 - денному віці з господарств 
приміської зони приймав радгосп «Берекський», розрахований на 
утримання одночасно 12 тис. гол. худоби. Всього у Харківській області 
в 1990 році працювали 32 спеціалізованих господарства з 
вирощування і відгодівлі молодняку ВРХ, де утримувалося 190 тис. гол. 
Щорічно вони реалізували 43-45 тис. т яловичини. Середня вага 
реалізуємого молодняку становила 425 кг, на вищу вгодованість 
припадало 90% молодняку, середньодобові прирости складали 500 г. 

В сучасних умовах доцільно також орієнтуватися на 
спеціалізацію та підвищення концентрації вирощування і відгодівлі 
молодняку шляхом: 

— створення спеціалізованих ферм, бригад на основі 
внутрішньогосподарського розподілу праці з вирощування і відгодівлі 
молодняку на 400-1000 гол.; 

— створення спеціалізованих комплексів на 1000-1500 гол. у складі 
скотарських підприємств; 

— створення спеціалізованих комплексів на 3-5 тис. гол. молодняку 
ВРХ на принципах кооперації, інтеграції, кластеризації, систем, 
об’єднань. 
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Створення спеціалізованих ферм і комплексів в умовах 
застосування комерційного розрахунку дозволить вирощування 
надремонтного молодняку звільнити від неефективних витрат 
молочних ферм, які при сумісному утриманні переадресуються 
молодняку. Важливим є те, що спеціалізація дозволить суттєво змінити 
підходи до організації кормовиробництва. Задоволення потреб 
молодняку ВРХ в кормах на спеціалізованій фермі передбачає 
збільшення виробництва високобілкових зернових, силосу, сінажу, 
сіна, організацію пасовищного утримання. На основі спеціалізованих 
підрозділів з інтенсивного вирощування надремонтного молодняку 
можливо цілеспрямовано вести удосконалення технології і організації 
праці. Це дасть можливість собівартість приросту скоротити на 20-
30%. Природно спеціалізовані ферми з виробництва м’яса ВРХ 
дозволять реалізацію худоби вести більш високими ваговими 
кондиціями, переважно високою вгодованістю. У свою чергу це 
забезпечить більш високі ціни реалізації, зростання рентабельності та 
конкурентоспроможності продукції на продовольчому ринку. 
Створення спеціалізованих ферм і комплексів з інтенсивного 
вирощування надремонтного молодняку ВРХ на м’ясо, а також 
підприємств на принципах кооперації повинно підтримуватися 
регіональними програмами, які передбачають схвалення створення 
таких ферм в регіоні, матеріально-технологічне забезпечення, 
фінансову допомогу, наукову, інформаційну, маркетингову підтримку. 

Збільшення виробництва свинини також потребує поглиблення 
інтенсифікації та підвищення концентрації галузі. Як показав досвід 
Харківської області, собівартість виробництва свинини у 
спеціалізованих господарствах порівняно з іншими була на 25-30% 
нижчою, а затрати праці в 1,5-2 рази меншими, у міжгосподарських 
комплексах – відповідно на 28-70% і в 5-10 разів. Рівень 
рентабельності свинарства в спеціалізованих господарствах 
дорівнював 42,1%, в міжколгоспних комплексах – 45,7%. 
Передбачалося, що підвищення концентрації та інтенсифікації галузі 
повинно забезпечити виробництво в середньому на підприємство 
2300-2700 т свинини за рік. Питома вага спеціалізованих господарств в 
реалізації свинини підвищилась до 62% [4]. 

У сучасних умовах доцільні свинарські ферми розміром 8-10 
тис. гол. і комплекси від 12 до 24 тис. гол. свиней. Головна вимога для 
успішного розвитку таких ферм є гарантоване забезпечення кормами і 
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насамперед концкормами, які треба використовувати тільки у вигляді 
комбікормів. Чітке забезпечення виробництва свинини кормами 
повинне спрямовуватися на одержання від свиноматки 2 опоросів, 18-
20 поросят для вирощування та відгодівлі їх на м’ясо до живої ваги 100-
110 кг при середньодобових приростах молодняку 500 г від 
народження до реалізації. Для отримання такої продуктивності на 1 
основну свиноматку зі шлейфом треба заготовляти 120-125 ц корм. 
од., за умови, що 95% за поживністю займають комбікорми [5]. У 
структурі зернової частини концкормів на ячмінь повинно припадати 
35-40%, кукурудзу – 37-40%, пшеницю – 3-5%, зернобобові – 10-15%. 
В обсягах комбікормів для свинарства треба передбачати виробництво 
стартерних комбікормів для поросят 0-2 і 2-4 міс. 15-20%, для 
відгодівлі і маточного поголів’я – 80-85%.  

М’ясо птиці займає значну питому вагу в балансі. Зі створенням 
спеціалізованих господарств в 70-80-і роки минулого століття галузь 
достатньо ефективно почала розвиватися на промисловій основі, 
переважно за рахунок спеціалізованих господарств з вирощування 
бройлерів. Питома вага м’яса птиці послідовно зростала і вже до 1990 
року на її долю приходилось 16,3% загального обсягу продукції. В 
наступні роки із-за порушення економічних зв’язків виробництво 
м’яса птиці стало збитковим, а її обсяги скоротилися. Однак досвід 
спеціалізації галузі, збереження промислової бази і потужностей при 
встановленні взаємовигідних цін і методів стимулювання дозволили 
швидко відновити галузь. На нових і реконструйованих потужностях 
за короткий період виробництво м’яса птиці було суттєво збільшено, а 
її питома вага в загальному балансі м’яса досягла в 2010 році 46,3%. 
Птахівництво зайняло ведучі позиції, а обсяги м’яса птиці перевищили 
обсяги виробництва яловичини в 2,2 рази, а свинини – в 1,5 рази. 
Природно, що на перспективу птахівництво буде розвиватися 
переважно на базі великотоварного виробництва промислового типу з 
широким використанням інноваційних досягнень. Поряд з основними 
галузями м’ясного підкомплексу певний обсяг м’яса буде одержано за 
рахунок конярства, кролівництва, нутріївництва. Переважно 
кролівництво і нутріївництво одержать розвиток у особистих 
господарствах. 

За розрахунками обсяги виробництва м’яса (в забійній масі) в 
Україні у 2015 році може бути доведено до 3127 тис. т, 2020 р. – 4302 
тис. т, у 2030 р. – 5056 тис. т [2]. Найбільш високі темпи приросту 
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мають відбутися у великотоварних сільськогосподарських 
підприємствах, які будуть виробляти більш як 65% м’яса проти 55% 
фактично.  

Висновки. Прискорення темпів розвитку тваринництва в 
сільськогосподарських підприємствах вимагає одночасного вирішення 
комплексу організаційно-економічних питань: 

— посилення спеціалізації підприємств і удосконалення їх галузевої 
структури виробництва; 

— підвищення концентрації галузей на основі 
внутрішньогосподарської спеціалізації; 

— розвитку міжгосподарської спеціалізації на основі створення 
підприємств на принципах кооперації, інтеграції, кластеризації, 
об’єднань, систем тощо; 

— створення системи кормовиробництва, спрямованої на повне 
забезпечення повноцінними кормами власного виробництва усього 
поголів’я м’ясного напряму; 

— широкого впровадження інновацій в м’ясне скотарство, 
свинарство, птахівництво та інші галузі тваринництва. 
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МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

 
МЕГЕЛЬ Ю.Є., Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, ДАНІЛКО І.В., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 
КОВАЛЕНКО С.М., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, ЧАЛИЙ І.В., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті описуються особливості використання деяких технологій віртуалізації 

для підготовки майбутніх менеджерів в галузі сучасних інформаційних технологій, в 
контексті забезпечення їх комп’ютерної компетенції. 

This article describes the use of some features of virtualization technologies for future 
managers in the field of modern information technologies in the context of their computer 
competence 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Орієнтація на 

забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, 
формування у студента професійних та соціально-особистісних 
якостей, які б дозволили йому повністю реалізувати свій 
інтелектуальний потенціал, - це ті основні вимоги, яким повинні 
задовольняти сучасні вітчизняні та зарубіжні освітні системи і 
технології освіти [1]. 

Зараз домінуючим в освіті стає формування особистісних 
характеристик майбутнього фахівця на основі відповідної 
фундаментальної освіти, який має бути компетентним не лише в 
професійній галузі, але й мати активну життєву позицію, високий 
рівень громадянської свідомості, бути компетентним при вирішенні 
будь яких завдань (задач), які ставить перед ним життя [2]. В наш час 
компетентістний підхід, є необхідним етапом на шляху реформування 
системи освіти в Україні. Згідно цього підходу, компетентність «має 
дієвий характер узагальнених умінь у сполученні із предметними 
вміннями й знаннями в конкретних областях» і проявляється в «умінні 
здійснити вибір, виходячи з адекватної оцінки себе в конкретній 
ситуації» [3,4]. Згідно положень європейського проекту TUNING [2,5], 
у формуванні компетенції вирішальну роль відіграє не тільки зміст 
освіти, але також і освітнє середовище вищих навчальних закладів, 
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організація освітнього процесу, освітні технології, включаючи 
самостійну роботу студентів тощо. А серед 8 ключових компетенцій, 
якими повинен володіти кожний європеєць, після мовних компетенцій 
йде математична та фундаментальна природничо-наукова та технічна 
компетенції, окремим рядком виділяється комп'ютерна компетенція. 

Вочевидь, що такий підхід є актуальним і при навчанні студентів 
для напрямку підготовки "Менеджмент", для кожного освітнього 
кваліфікаційного рівня підготовки фахівців (бакалавра, спеціаліста, 
магістра) і для кожної кваліфікації. Особливо важливим, на наш 
погляд, він є для дисциплін, пов’язаних з ІТ-підготовкою майбутніх 
менеджерів. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), яка 
містить вимоги до професійних якостей, знань та умінь спеціаліста з 
фаху “Менеджмент організацій ”, передбачає такі основні напрями 
професійної діяльності як: організаційно-управлінська, 
адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. Так 
виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими 
повинен володіти випускник вищого навчального закладу з 
кваліфікацією "Бакалавр з менеджменту", "Фахівець з менеджменту" 
передбачають, наприклад, впровадження раціональні схеми 
планування та організації; передовий досвід оснащення та 
обслуговування робочих місць; праця з фіксованою інформацією; ... 
складання текстів доповідей, виступів, статей; за допомогою технічних 
засобів зв'язку… підтримання ділових контактів, ведення ділових бесід із 
закордонними партнерами; використання оргтехніки; документального 
оформлення управлінських рішень; ведення кореспонденції. Що 
стосовно фахівців з кваліфікацією "Магістр з менеджменту 
організацій", то в цьому випадку можуть знадобитися такі уміння як: 
забезпечення функціонування ефективної мережі корпоративної 
інформації, у т.ч. інформації з обмеженим доступом; формування 
інформаційного забезпечення управління організацією; участь у 
розробці алгоритмів і програм оптимізаційних рішень; ефективне 
використання можливості автоматизованого робочого місця; розробка 
достатньої кількості альтернативних варіантів рішень на основі 
інформаційного забезпечення та комп'ютерних технологій; вміння 
залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби 
та канали комунікації, користуватися мережею Internet. 

Отже, професійна компетентність сучасного менеджера 
розуміється як інтегральна характеристика, що визначає здатність 
фахівця вирішувати професійні проблеми й типові професійні 
завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях професійної 



 

15 

діяльності. Вочевидь вона передбачає поглиблену ІТ-підготовку 
протягом всіх років навчання в університеті, вільне володіння 
основними складовими сучасного апаратного та програмного 
забезпечення. Одним з численних способів забезпечення якісної 
професійної компетентності сучасного менеджера (перш за все 
комп'ютерної компетенції) є використання в практичному вивченні 
ІТ-дисциплін технологій віртуалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікацій, що 
присвячені розвитку ідей і практики використання компетентністного 
підходу в освіті зараз відомо багато [1-3, 5]. Нас цікавлять перш за все 
дослідження, на основі компетентністного підходу у предметній 
області ІТ-технологій. Не претендуючи на повноту досліджень, 
відмітимо такі роботи [6-9]. Останнім часом з’явилося чимало робіт, 
присвячених використанню в вивченні різних ІТ-дисциплін 
технологій віртуалізації. Це роботи як вітчизняних [10-12] так і 
закордонних фахівців [13-17, 20-22]. В плані практичного застосування 
авторам цього дослідження найбільш близькі та цікаві підходи, які 
викладені в [4, 18, 19] (мережеві технології) та інших роботах цих 
авторів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз основних 
положень застосування технологій віртуалізації в практичному 
вивченні ІТ-дисциплін при навчанні студентів напрямку підготовки 
"Менеджмент". 

Виклад основного матеріалу дослідження. При 
загальноприйнятій організації навчання майбутніх фахівців-
менеджерів сучасним ІТ-технологіям зазвичай виникає протиріччя. 
Так, зараз у студентів є потреба в глибокому оволодінні знань і, 
особливо, практичних вмінь та навичок в багатьох областях 
інформаційних технологій. Викладачі в свою чергу готові всіляко 
сприяти їм в цьому і надати необхідну підготовку. Але реалії 
навчального процесу, серйозно утруднюють рішення цього завдання. 
Справа в тому, що в навчальних закладах політика інформаційної 
безпеки надає тим, хто навчається, мінімально необхідні права для 
роботи з устаткуванням і програмним забезпеченням. Особливо це 
торкається тих, зараз дуже частих і вкрай важливих для загальної 
комп'ютерної компетенції майбутніх фахівців-менеджерів випадках, 
коли треба працювати в різноманітних комп'ютерних мережах. Тому 
студент, нажаль, дуже часто не має можливості практично навчитися 
професійно вирішувати завдання, пов'язані як з використанням 
апаратного так і програмного забезпечення, потрібних мережних 
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технологій, що вимагають значних прав доступу (встановлення 
програмного забезпечення, різних операційних систем, виконання 
прийомів адміністрування комп'ютерної мережі, забезпечення безпеки 
її функціонування й таке інше). 

У вирішенні цих протиріч останнім часом велика увага 
приділяється використанню технологій віртуалізації, використання як 
засіб навчання різноманітним інформаційним технологіям 
спеціального програмного забезпечення - додатків віртуальних машин. 

Існує декілька варіантів визначення термінів, пов’язаних з 
технологіями віртуалізації, які принципово не відрізняються. 
Нагадаємо основні з них [4]: 

Додаток віртуальної машини (ВМ) – спеціальне програмне 
забезпечення, що дозволяє на одному фізичному комп'ютері 
створювати декілька середовищ, що абстрактно моделюються і 
призначені для рішення певних завдань; 

Віртуальна машина – конкретний екземпляр якогось віртуального 
обчислювального середовища, створений за допомогою спеціального 
програмного інструмента (додатка ВМ); 

Віртуальний комп'ютер – комп'ютер, що існує в середовищі 
віртуальної машини й має характеристики деякого типового 
фізичного комп'ютера. 

Віртуальна машина створює оточення для гостьової операційної 
системи й програм, що запускаються в ній, як на звичайному 
комп'ютері. Воно містить віртуальні контролери пристроїв, мережний 
адаптер, відеоадаптер, жорсткий диск і таке інше. У той же час можна 
підключати до нього й реальні пристрої, наприклад USB-флешки, 
веб-камери, та деякі інші. 

Переваг застосування віртуалізації в учбовому процесі відомо 
багато. Наведемо деякі з них [4, 10 - 12, 14, 15, 22]: 

1. Можливість розмістити на одному фізичному комп'ютері 
багато віртуальних машин з різними операційними системами. 
Можливості навчання роботі з цими операційними системами. 

2. Підтримка застарілих операційними систем і відповідно старих 
додатків, які не підтримуються основною операційною системою 
комп'ютера. 

3. Широкі можливості навчання роботі з новими операційними 
системами і програмами в штучному безпечному середовищі. 
Достатньо лише час від часу створювати знімок системи (snapshot), а 
потім при необхідності повернутися до стану стабільної роботи 
віртуальної системи. 
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Рис. Структура можливої технології віртуалізації 

 
4. Створення захищених середовищ для роботи в різноманітних 

мережах, для виходу в Інтернет. Якщо троянська програма або вірус 
заподіють шкоду у середині віртуальної машини, то можна легко 
видалити цю віртуальну машину й створити нову, при цьому всі дані 
основної операційної системи надійно захищені. 

5. Створення і вивчення різних апаратних конфігурацій. 
Емуляція різних пристроїв. 

6. Створення віртуальних мереж на одному комп'ютері. 
7. Можливість працювати одночасно в декількох системах, 

здійснювати мережеву взаємодію між ними. Можливість відтворити 
мережну інфраструктуру значної складності, з потрібною кількістю 
хостів на різних системах. 

8. Створюється звичне для студента робоче середовище 
навчання, котре можливо зручно використовувати і дома, при 
самостійній роботі. 

Проте, не дивлячись на всі переваги, віртуальні машини також 
мають і деякі недоліки. 

Окремим питанням є застосування технологій віртуалізації при 
використанні термінальної схеми роботи інформаційної системи (ІС), 
що передбачає розміщення всіх користувальницьких додатків і даних 
на центральному сервері. При використанні таких комп'ютерних 
мереж завжди постає питання захисту інформації на сервері. Для 
підвищення безпеки й стійкості сервера до відмов застосовують метод 
використання віртуальної машини для запуску на ній мережної 
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операційної системи, наприклад Windows Server. Для відновлювання 
працездатності сервера у випадку збоїв системи часто достатньо 
видалити образ, який запрацював некоректно і використати його 
копію. Можливість тиражування образу віртуального жорсткого диска 
із сервером забезпечується шляхом копіювання файлу образа на 
інший комп'ютер без необхідності переналагодження й 
перенастроювання самого сервера. 

Робочі місця користувачів обладнуються терміналами "тонкий 
клієнт" – є недорогими й простими спеціалізованими пристроями. 
Використання такої схеми роботи дозволяє оптимізувати фінансові 
витрати й побудувати потужну, гнучку й надійну ІС, що при 
мінімальних витратах на супровід і підтримку буде виконувати додатки 
будь якого рівня складності. 

Прикладів застосування технології віртуалізації в навчанні відомо 
багато. Наприклад, застосування технології віртуалізації в учбовому 
процесі позитивно позначається на якості підготовки майбутніх 
фахівців в області інформаційних систем, зокрема при вивченні 
різноманітних конфігурацій платформи «1С: Предприятие». Ці 
програмні продукти являють собою сукупність взаємозалежних 
частин: технологічної платформи і конфігурації. На лабораторних 
заняттях при вивченні курсу основним середовищем для навчання є 
платформа "1С:Предприятие 8.1. Учебная версия" з конфігураціею 
"1С:Бухгалтерия 8 для Украины Учебная версия", яким студенти, як 
правило, добре оволодівають. Але в подальшому виявляється, що 
багатьом з них, для майбутньої роботи бажано засвоїти ще й іншу 
конфігурацію, як, наприклад, "1С:Управление небольшой фирмой для 
Украины". 

Така конфігурація коштує близько 5000 грн., що зрозуміло 
недешево. Однак вихід був знайдений за рахунок того, що у фірми, де 
в майбутньому сподівалися працювати наші студенти, був 
встановлений для внутрішніх потреб програмний продукт 
"1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для 
Украины" вартістю всього 240 грн. до складу якого входить разом з 
іншими важливими матеріалами конфігурація "1С: Управление 
небольшой фирмой для Украины 8 (учебная, ред. 1.0)". Щоб не 
піддавати загрозі корпоративну мережу фірми на ПК встановили 
спочатку безкоштовну платформу віртуалізації VirtualBox, за її 
допомогою встановили гостьову ліцензійну ОС Windows XP, а вже на 
неї необхідний нам програмний продукт. Цього цілком вистачило 
студентам для самостійного вивчення конфігурації "1С:Управление 
небольшой фирмой для Украины 8" - готового рішення для 
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автоматизації оперативного управління на підприємствах малого 
бізнесу. 

Висновки. Технології віртуалізації останнім часом викликають 
все більший інтерес як у великих компаній так і середніх за масштабом 
фірм та установ. Вони використовують їх для підвищення 
ефективності інформаційної інфраструктури в складі комплексних 
рішень. Ринок віртуалізації продовжує наповнюватися все більш 
потужними засобами управління, міграції і підтримки віртуальних 
інфраструктур [4]. Тому підготовка майбутніх фахівців-менеджерів, що 
впевнено себе відчувають у використанні технологій віртуалізації є 
актуальною та дозволить їм бути компетентними у своїй професійній 
галузі. 
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УДК 338.512:331.2 
 

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ТА 
 ГРАНИЧНИЙ ПРОДУКТ ПРАЦІ 

 
ОНЕГІНА В.М., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
Обґрунтовано методичні засади  використання виробничої функції на основі форм 

статистичної звітності в Україні для оцінки граничного продукту праці та перевірки 
відповідності доходів власників факторів виробництва одній з умов еквівалентності 
обміну ресурсів 

It was proved the methodical aspects of production function and Ukrainian statistical 
forms use for appraisal of labor marginal product and checking of accordance of  factors’ income 
formation to one of the conditions of the  equivalence of resources change.    
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зростання 
добробуту населення, гідна оплата праці мають бути визначені за мету 
будь-яких соціально-економічних реформ, оскільки людина, ступінь 
задоволення її потреб та умови її розвитку є найважливішими 
критеріями суспільно-економічного прогресу. Слід відзначити, що ці 
стратегічні цілі були враховані у програмних документах урядів 
незалежної України. Ще на початку 2000-х років в Україні була 
прийнята урядова Програма „Реформи заради добробуту”, 
адміністрацією Президента України В. Януковича запроваджена 
Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. „Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [7]. 
Але багато задекларованих цілей залишаються лише в текстах 
чергових урядових програм. Останні дослідження стосовно розподілу 
доходів в економіці України доводять, що „період економічного 
зростання, що тривало протягом більшої частини останнього 
десятиріччя, мав обмежений позитивний вплив на низькодоходні 
групи населення України, оскільки бенефіціаріями були його 
найзаможніші верстви” [10, с.83]. Грошові доходи майже 40% 
домогосподарств в Україні знаходяться нижче прожиткового мінімуму 
[8]. Рівень заробітної плати в Україні є одним з найнижчим серед країн 
Європи. Серед сфер економічної діяльності він є найнижчим у 
сільському господарстві. У 2010 році середіньомісячний рівень оплати 
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праці в цілому по економіці України становив 2239 грн. у сільському 
господарстві – 1467 грн. [9].  

Визначення вартості граничного продукту праці дає можливість 
встановити відповідність заробітної плати одній з умов еквівалентності 
обміну на ринку ресурсів та встановити причини низької оплати 
праці: чи то низька продуктивність праці, чи то експлуатація 
працівників у тому сенсі, що вони одержують меншу заробітну плату 
за вартість граничного продукту праці.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теорія граничної 
продуктивності факторів виробництва у зв’язку з функціональним 
розподілом доходів між їх власниками була розвинута у працях Дж. 
Б. Кларка, К. Віксєля та інших [2] і стала складовою частиною 
сучасною мікроекономіки. Ще А. Пігу виділяв дві форми прояву 
встановлення заробітної плати на „несправедливому рівні”: нерівність 
граничних чистих продуктів праці, що створюються в різних місцях; 
та експлуатація робітників у тому сенсі, що їм платять менше вартості 
виробленого ними граничного чистого продукту” [6, с. 172].  

У мікроекономіці доводиться, що умовою максимізації прибутку 
фірми стосовно придбання ресурсів є рівність між граничним 
факторним продуктом у грошовій формі та граничними витратами на 
придбання фактора виробництва [1, 3-4]. Граничний факторний 
продукт – це приріст випуску продукції, який вироблений кожною 
додатковою одиницею фактора. За умов конкуренції, коли 
підприємство приймає ціну ринку, граничний факторний продукт у 
грошовій формі дорівнює величині граничного факторного продукту 
у натуральному вимірі помноженого на ціну одиниці товару. Отже, 
ціна придбання фактора виробництва або дохід власника фактора має 
дорівнювати вартості граничного факторного продукту.  

Але на практиці визначити вартість граничного продукту парці 
доволі складно. Одним із способів оцінки граничного факторного 
продукту може бути його визначення на основі виробничої функції. 
Незважаючи на активне використання виробничої функції у багатьох 
сучасних економічних дослідженнях, методичні особливості 
визначення граничного факторного продукту (зокрема праці) 
залишилися поза увагою дослідників.     

Формулювання цілей статті. Метою статті є уточнення 
методичних особливостей визначення граничного продукту праці на 
основі виробничої функції при використанні сучасної статичної 
звітності сільськогосподарських підприємств. 
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Виклад основного матеріалу дослідження.  Виробнича 
функція як певна функціональна залежність між обсягом випуску 
продукції та величиною застосованих факторів виробництва, як 
вважається,  була вперше запропонована  шведським економістом К. 
Вікселем [2]. Простіший вираз виробничої функції для двохфакторної 
моделі виробництва є: 

 
Y=F(L, К), 

 
де Y - обсяг виробництва, F – певна функціональна залежність, 

L – обсяг застосованої праці, К – обсяг застосованого капіталу. 
У 1928 році американські вчені Кобб та Дуглас використали 

ідею виробничої функції для дослідження залежності між обсягом 
виробництва продукції у промисловості США та застосованою 
працею і основним капіталом (fixed capital).  Їх аналіз базувався на 
статистичних даних щодо індексів зростання виробництва, кількості 
працюючих та вартості основного капіталу у американській 
промисловості протягом 1899 – 1922 років [11]. Графічний вираз 
темпів зростання виробництва (рівень 1899 р. був прийнятий за 100%) 
показав дуже схожу динаміку обсягів виробництва та кількості 
працюючих і близьку динаміку обсягів виробництва і вартості 
капіталу. Алгебраїчний вираз виробнича функція в інтерпретації 
Кобба і Дугласа одержала такий [11, с.155]: 

 

4
1

4
3

01,1 CLP   , 
 

де Р – індекс обсягу промислового виробництва, L – індекс 
чисельності працюючих, С – індекс вартості капіталу, 1,01 – параметр, 
що відображає продуктивність технологій. 

Одержана функція мала високий рівень достовірності, та 
відхилення розрахункового за формулою індексу обсягу виробництва 
від фактичного становила для обраного інтервалу лише 4,2%.  

У подальшому виробнича функція виду  
 

 KALY  , 
 

де Y – обсяг виробництва, L – затрати праці, K – затрати 
капіталу, A – параметр продуктивності технологій, одержала назву в 
економічній науці виробничої функції Кобба-Дугласа, при цьому 
склад факторів виробництва може бути деталізованим та їх кількість в 
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аналізі і в алгебраїчному виразі функції може бути  збільшеним 
відповідно до завдань дослідження.  

Кобб і Дуглас, спираючись на тезу щодо „апроксимації процесу 
розподілу законом виробництва” [11], перевірили і співпадіння 
динаміки індексів фізичної продуктивності останньої одиниці праці 
(фактично, граничного продукту праці) та індексів реальної заробітної 
плати. За їх оцінками середнє відхилення на тому ж часовому інтервалі 
становило 5,2%, тобто було незначним.  

 Та ми вважаємо, що безпосереднє порівняння вартості 
граничного продукту праці з величиною її оплати є більш точними 
індикатором еквівалентності оплати праці на рівні підприємства.  

Значення граничного продукту праці (MPL) на основі 
виробничої функції дорівнюватиме  першій похідній цієї функції по 
змінній кількості праці:  

 

dL
dYMPL  . 

 

Якщо виробнича функція лінійна ( KLY   ), то: 
 

MPL  
 

 Якщо функція ступенева, то;  
 

1 LMPL . 
 

Та у розрахунках граничних факторних продуктів постає 
питання відносно показника, який має бути прийнятий за обсяг 
виробництва, але ж у вартість продукції включається і вартість 
придбаних матеріалів, машин, обладнання, послуг, тощо, придбаних у 
інших виробників. Вартість цих товарів не є результатом даного 
виробництва, а тому не повинна бути врахованою у складі тієї 
вартості, яка розподіляється на заробітну плату, прибуток та ренту. 
Вважаємо, за результат виробництва для оцінки вартості граничних 
факторних продуктів має застосовуватися такий показник, як валова 
додана вартість. Згідно з методикою Держкомстату України валова 
додана вартість – це різниця між випуском і проміжним споживанням і 
містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками 
виробництва і розподіляються між ними. У свою чергу, випуск – це 
вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності 
економічної одиниці, проміжне споживання – це витрати на 
придбання товарів і послуг, які використані для виробництва продукції 
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[9]. Додамо, що ВВП країни як сукупна ринкова вартість кінцевих 
товарів та послуг, вироблених на території країни за певний період, є 
фактично сумою доданих вартостей і податків на продукти за 
вирахуванням субсидій на продукти.   

Валова додана вартість сільськогосподарського підприємства на 
основі використання форми статистичної звітності 50-сг та зведених її 
показників розраховуватиметься таким чином: чистий дохід (виручка 
від реалізації продукції) зменшується на матеріальні витрати (за 
вирахуванням вартості кормів власного виробництва), амортизацію, 
інші витрати (до складу яких входить і орендна плата за земельні та 
майнові паї). 

Особливе питання постає  стосовно урахування орендної плати 
за землю. Зазвичай рента є складовою знов створеної вартості та 
відповідно орендна плата за землю має включатися до складу валової 
доданої вартості. Але земля не включена до вартості активів 
сільськогосподарських підприємств в Україні, фактично орендна 
плата за земельні паї у даному випадку подібна орендній платі 
зовнішнім постачальникам за майно, яке не входить до балансу 
підприємства.   

При урахуванні землі як фактора виробництва (окремо або у 
складі капіталу підприємства) валова додана вартість має 
розраховуватися  вищезазначеним чином, але інші витрати мають 
бути зменшені на величину орендної плати за земельні паї.  

Порівняння нами вартості граничного продукту праці у 
сільськогосподарських підприємствах в Харківській області, 
визначеного на основі розрахованої виробничої функції, із 
заробітною платою їх працівників засвідчує, що остання з 
нарахованими внесками на соціальне та пенсійне страхування була в 
1,8 раза меншою, вартості граничного продукту праці [5]. Це є 
свідченням перерозподілу валової доданої вартості 
сільськогосподарських підприємств не на користь їх працівників, 
фактичної експлуатації останніх. 

Слід також враховувати, що через безпосередню залежність 
вартості граничного факторного продукту і від цін на продукцію, у 
виробництві якої був зайнятий фактор, до порушення еквівалентності 
на ринках ресурсів призводитимуть порушення еквівалентності і на 
товарних ринках.  

Висновки. Отже, виробнича функція може бути застосована 
для перевірки однієї з умов еквівалентності обміну на ринку ресурсів, 
зокрема відповідності оплати праці вартості граничного продукту 
праці. Для використання виробничої функції з цією метою за 
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результат виробництва має бути прийнята валова додана вартість як 
різниця між вартістю виробленої продукції і витратами на придбання у 
постачальників товарів та послуг, які використанні для виробництва 
цієї продукції.    

Незважаючи на зростання заробітної плати у сільському 
господарстві, працівники сільськогосподарських підприємств 
одержують в якості оплати праці менше створеної ними вартості, 
тобто існує їх економічна експлуатація на рівні підприємства, та 
додатково вони експлуатуються економікою внаслідок 
нееквівалентних цін на продукцію сільського господарства.     
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 
СТЕЦЮК П.А., Д.Е.Н., 

ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
 

Проведено логічний та кількісний аналіз проблемних питань інвестиційного 
кредитування під заставу земельних ділянок. Науково обґрунтовано напрями розвитку 
земельної іпотеки. 

The logic and quantitative analysis of problem questions of the investment crediting is 
conducted on the security lot lands. Scientifically reasonably directions of development of the landed 
mortgage. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Практика 
взаємин підприємств аграрного сектору з національною банківською 
системою жорстко детермінована до вартості кредитних ресурсів. На 
початку ринкових трансформацій спостерігалося стрімке її зростання. 
Тому частка цього джерела в перше десятиліття економічних реформ 
не перевищувала 2% загального обсягу фінансування. І сьогодні рівень 
процентних ставок виступає головним обмежуючим чинником 
доступу аграрних підприємств до банківського кредитування. Він 
значно вищий, ніж у цілому по економіці країни і від рівня 
рентабельності підприємств аграрної сфери. 

Особливо відчутний для аграрного виробництва дефіцит 
довгострокових кредитів для технологічного оновлення його 
матеріально-технічної бази. Вирішення проблемних питань цієї сфери 
актуалізує дослідження з пошуку нових інструментів стимулювання 
розвитку довгострокового кредитування. Як показує зарубіжна 
практика, перспективним напрямком у цьому плані є запровадження 
системи земельного іпотечного кредитування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним 
питанням земельної іпотеки присвячені дослідження плеяди видатних 
економістів-аграрників, серед яких О. Гудзь, М. Дем’яненко, О. Євтух, 
Б. Івасів, С. Кваша, С. Кручок, В. Лагутін, П. Лайко, Ю. Лупенко, В. 
Месель-Веселяк, В. Третяк, М. Федоров, А. Чупіс та ін. Результатами їх 
творчого пошуку стало формування сучасної парадигми 
довгострокового кредитування з використанням земельної іпотеки та 
теоретико-методологічного й методичного забезпечення його 
розвитку.  

Дослідження цього напряму фінансової теорії детерміновані до 
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діючого нормативно-правового поля та існуючої системи земельних 
відносин. Тривалий час ці аспекти мали несприятливий характер в 
контексті використання іпотечних інструментів в системі фінансового 
забезпечення інвестиційної діяльності агроформувань.  

В останній час відбулися позитивні зміни, які сформували 
передумови подальшого розвитку банківського кредитування під 
заставу земельних ділянок. Раціональне використання цих передумов 
не можливе без відповідного наукового забезпечення, що потребує 
розширення досліджень та обґрунтувань механізмів застосування 
земельного іпотечного кредитування в практиці інвестиційно-
фінансової діяльності аграрних підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є критичний аналіз 
проблемного поля інвестиційного кредитування під заставу земельних 
ділянок та наукове обґрунтування напрямів вирішення цього питання .  

Виклад основного матеріалу дослідження. Запровадження з 
2000 р. державних цільових програм компенсації вартості процентних 
ставок обумовили суттєві зміни у цій сфері, що проявилися у 
зростанні обсягів кредитних ресурсів, залучених у 
сільськогосподарське виробництво, та зниження їх вартості. З 2004 р. 
завдяки державній підтримці почали зростати розміри довгострокових 
кредитів. У 2008 р. частка останніх у загальному обсязі пільгового 
кредитування перевищила 30%. Світова фінансова криза 2007-2008 рр. 
вплинула на скорочення кредитування аграрної сфери економіки. 
Найбільш суттєве скорочення відбулося у довгостроковому 
кредитуванні, яке пов’язане із зростанням ризикованості цього виду 
кредитних послуг.  

Наближення загальних параметрів кредитування у 2010-2011 рр. 
до докризового рівня відбувалося на фоні одночасного зменшення 
довгострокових кредитів. У 2010 р. їх частка у загальному розмірі 
кредитування підприємств АПК знизилась до 16,5%, а в 2011 р. – до 
11,9%. На це вплинуло, в першу чергу, суттєве скорочення пільгового 
кредитування. У 2011 р. в рамках пільгового кредитування аграрний 
сектор отримав 113,7 млн. грн. довгострокових кредитів або в 6,6 раза 
менше  порівняно з попереднім роком. 

Однією із специфічних особливостей фінансової діяльності  
сільськогосподарських підприємств є неспівпадання часу здійснення 
витрат і надходжень від реалізації продукції. Особливо це питання 
загострюється в період весняно-польових та збиральних робіт.   

Значна частина вітчизняних сільськогосподарських підприємств 
мають низький фінансовий потенціал і постійно відчувають дефіцит у 
власних фінансових ресурсах. Минулий рік був як ніколи сприятливим 
у фінансовому плані для аграрного виробництва. У 2011 р. в двічі 
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скоротилася частка збиткових підприємств, суттєво зріс 
консолідований фінансовий результат. Це вселяє оптимізм на те, що 
формується стабільна фінансова основа сталого розвитку. Однак 
залишаються питання, які потребують консолідації зусиль всіх тих, хто 
причетний до сільського господарства.  

За нашими розрахунками дефіцит коштів на проведення 
весняно-польових робіт у поточному році становитиме майже 11 
млрд. грн., а на проведення збиральної компанії – 6,7 млрд. грн. Це 
вимагатиме збільшення обсягів кредитування аграрного сектора 
економіки на 18,8% у порівнянні з попереднім роком 

Нині кредитна ємність аграрного виробництва перевищує 150 
млрд грн на рік. Річний дефіцит обігових коштів у рослинництві 
становить 57,5 млрд грн, а в тваринництві – 43,2 млрд грн. Ще 50 млрд 
грн необхідно для фінансового забезпечення інвестиційних потреб 
підприємств аграрної сфери (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка кредитної ємність аграрного виробництва 

№ Показники Сума, 
млрд. грн. 

1. Річний дефіцит обігових коштів - всього  100,7 
 в тому числі: в рослинництві 57,5 
                        в тваринництві 43,2 

2. 
Річний дефіцит коштів для інвестицій в 
основні засоби  49,6 

 в тому числі: в рослинництві 21,6 
                        в тваринництві 28,0 

3. 
Загальна потреба в кредитах на рік (для 
виконання всіх технологічних етапів) 150,3 

 в тому числі: в рослинництві 79,1 
                        в тваринництві 71,2 

 
Очевидно, що потрібні нові підходи до кредитування аграрних 

підприємств. Враховуючи те, що нині для багатьох 
сільськогосподарських підприємств практично єдиним ліквідним 
активом залишаються земельні ділянки, стає очевидним нагальність 
створення і розвитку спеціалізованого іпотечного банку. 

За своєю економічною суттю іпотека є різновидом майнової 
застави, яка служить забезпеченням  виконання  основного  грошового  
зобов'язання  боржника  перед кредитором.  При  цьому  кредитор  не  
стає  власником  застави,  проте отримує  у  разі  невиконання  умов  
кредитного  (основного)  договору право компенсувати несплачений 
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борг за рахунок реалізації закладеного майна. 
Світовий досвід свідчить про високу ефективність системи 

земельного іпотечного кредитування. У світі кредити під заставу землі 
складають 95% від власних інвестиційних ресурсів фермерів. Нині 
частка іпотечних кредитів становить 20-68 % від загальних обсягів 
кредитування (Австрія – 30%, Франція – 21, США – 51, Швеція – 58, 
Німеччина – 47, Данія – 68%). При цьому частка Державних 
спеціалізованих банків у сільськогосподарському кредиті становить: у 
США – 26 %, Німеччині – 44,  Франція – 75 %. 

Враховуючи цей позитивний досвід зараз здійснюються 
інтенсивні заходи по створенню  Державного земельного (іпотечного) 
банку. Тепер для цього створюється відповідне правове поле. Вже 
прийняті або підготовлені до прийняття органами державної влади 
законодавчо-нормативні акти з питань функціонування ринку землі та 
земельного іпотечного кредитування. 

Пунктом 6 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Земельного 
кодексу України від  25 жовтня 2001 року (із змінами і доповненнями) 
Кабінету  Міністрів України доручено створити Державний земельний  
іпотечний) банк з відповідною інфраструктурою. 

У проекті Закону України «Про ринок земель» Державний 
земельний банк України визначений як спеціалізована державна 
фінансова установа, основним завданням якої є кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого 
майна. 

Основними особливостями банку, згідно зазначеного 
законопроекту, є: 

спеціалізація на кредитуванні сільськогосподарських 
товаровиробників під заставу землі та іншого майна;  

виключне право заставоутримувача земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства; 

право купівлі та продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства 
не підлягає реорганізації або приватизації. 

У складі банку утворюється Фонд земель сільськогосподарського 
призначення за рахунок земельних ділянок, право власності на які 
перейшло до Державного земельного банку. Розпорядження 
земельними ділянками фонду реалізовуватиметься шляхом відкритого 
продажу чи передачі в оренду. 
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Із запровадженням ринку земель сільськогосподарського 
призначення на ньому з’являться нові об’єкти купівлі-продажу та 
застави, на сьогодні не забезпечені наявною грошовою масою в обігу.  

Зокрема, вартість права оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення як об’єкта застави складе понад 
44 млрд. грн., а земельних ділянок, власники яких бажають продати їх 
вже сьогодні близько 72 млрд. грн., що складає 17,7 % обсягу грошової 
маси в Україні станом на 01.12.2011 р. 

Започаткуванням ринку земель сільськогосподарського 
призначення дасть можливість задіяти у кредитуванні механізм застави 
земельних ділянок та прав на них.  

Тільки за земельними ділянками, що перебувають в оренді (17,4 
млн. га) потенційні обсяги кредитування можуть досягнути 200-280 
млрд. грн. 

Із стадії концептуальних розробок науково-методична робота 
перейшла в площину аналітично-прогнозних розрахунків. Зокрема, 
визначені параметри ресурсної бази банку. Ми бачимо, що вирішення 
цього питання можливе за рахунок таких джерел: 

— кошти Державного бюджету на формування статутного капіталу 
банку  в сумі 120,0 млн. грн.; 

— емісія банківських земельних облігацій з терміном погашення 5-
7 років та дохідністю на рівні п’ятирічних ОВДП (11,5%), 
забезпечених землями сільськогосподарського призначення державної 
власності. Їх первинне розміщення на внутрішньому фінансовому 
ринку забезпечить щорічне надходження коштів у сумі не менше 27,0 
млрд. грн.; 

– передача в оперативний лізинг (оренду) земель 
сільськогосподарського призначення, повністю або частково 
переданих банку в рахунок його капіталізації (9,2 млн. га) забезпечить  
щорічні надходження коштів в сумі не менше 1,8 млрд. грн.; 

 – залучення грошових коштів юридичних та фізичних осіб на 
поточні та депозитні рахунки банку в сумі не менше 4,0 млрд. грн.  

Крім того, з розвитком іпотечного кредитування прогнозується 
також залучення з 2015 року зовнішніх запозичень шляхом випуску 
боргових цінних паперів (сек’ютерізації портфеля іпотечних активів) в 
сумі 15,0 млрд. грн. 

Сформована таким чином ресурсна база Державного 
земельного (іпотечного) банку дозволить створити його кредитний 
портфель у 2016-2020 рр. в обсязі не менше 34 млрд. грн. При цьому 
створиться можливість доступу до кредитних ресурсів не лише 
сільськогосподарських підприємств, а й господарств населення, якої 
вони поки що не мають (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Прогноз динаміки кредитування 

Державним земельним (іпотечним) банком 

Напрями кредитування 2013 2014 2015 
2016-2020 

(у середньому 
за рік) 

Кредитування аграрного виробництва 12 15 19 20 
у тому числі:     
господарств населення 0,2 0,4 0,5 0,7 
сільськогосподарських підприємств 7 7 8 8 
сільськогосподарських  споживчих 
(обслуговуючих) та кредитних 
кооперативів 

0,8 1,6 2,5 3,3 

будівництво та реконструкція 
тваринницьких комплексів (ферм) 4 6 8 10 

Інвестиційне кредитування АПК (без 
будівництво та реконструкція 
тваринницьких комплексів (ферм) 

10 11 12 12 

Разом кредитний портфель банку 22 26 31 34 
 

Висновки. Встановлено, що в контексті завдань фінансово-
кредитного забезпечення аграрного виробництва існує ряд проблем, 
які потребують свого вирішення. Найважливіша з них – створення 
спеціалізованої банківської установи, орієнтованої на обслуговування 
сільськогосподарського виробництва та сільського населення. 
Обґрунтовано, що це завдання може вирішити  Державний земельний 
(іпотечний) банк. Визначено основні параметри формування його 
ресурсної бази. Встановлено можливість суттєвого зростання обсягів 
інвестиційного кредитування та розширення доступу до кредитних 
ресурсів не лише для сільськогосподарських підприємств, а й для 
господарств населення. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ШИНКАРЕНКО В.Г., Д.Э.Н. ПРОФЕСОР,   

КОНОНОВ А.И., АСПИРАНТ,  ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
На основе анализа существующего способа оценки стоимости автотранспортного 

предприятия, разработана методика оценки рыночной стоимости автотранспортного 
предприятия, с применением метода корректировки стоимости в зависимости от 
факторов потенциала финансово-экономической устойчивости, экономического роста, 
риска и инфляции. 

Having analyzed the present way of value assessment of motor transport enterprise, a new 
method of market value assessment of motor transport was worked out, with the use of value 
adjustment method depending on the potential factor of economic stability, economic growth, risk 
and inflation. 
 

Постановка проблемы в общем виде. Оценка 
рыночной стоимости автотранспортного предприятия – это 
сложный аналитично-прогнозный процесс, потребность в 
котором все чаще возникает в хозяйственной деятельности. 
Однако комплексной оценки стоимости АТП до сих пор не уделено 
должного внимания. Актуальность темы обусловлена рядом 
обстоятельств: без оценки стоимости предприятия невозможно 
обойтись при операциях купли-продажи, сдачи в аренду, при 
акционировании, разработки плана развития предприятия, его 
реструктуризации, повышении эффективности управления и т.д. В 
корректной оценке стоимости предприятия, отвечающей 
современным требованиям и стандартам, заинтересованы владельцы 
предприятий, юридические организации, налоговые и другие 
административные службы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ 
существующих методов оценки предприятия показал, что эти методы 
вполне универсальны, то есть, применимы практически к любым 
типам предприятий [1-3]. Однако, как и все универсальные методы, 
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они страдают недостаточной детализацией и не учитывают 
специфики конкретного предприятия. Так, автотранспортные 
предприятия в силу своей отраслевой принадлежности имеют свои 
особенности, которые не принимать во внимание при оценке 
рыночной стоимости АТП было бы неверно. 

Авторы соглашаются с Воробьевым М.Р.,  который предложил 
методику оценки рыночной стоимости автотранспортного 
предприятия [4]. Однако, с учетом анализа данной методики можно 
сделать вывод, что процесс такой оценки должен быть комплексным, 
то есть при получении объективной величины стоимости АТП 
необходимо учитывать не только подвижной состав, кадровый 
потенциал, конъектуру рынка, но и потенциал финансово-
экономической устойчивости, экономического роста, риска и 
инфляции. 

Формулировка целей статьи. Для полной, всесторонней и 
объективной оценки стоимости АТП необходим комплексный 
подход. Поэтому в данной статье предполагается применить метод 
корректировки стоимости АТП с учетом потенциала финансово-
экономической устойчивости, экономического роста, риска и 
инфляции. 

Изложение основного материала исследования. В 
проведенном исследовании стоимость лежит в основе целевой 
функции устойчивого развития предприятия. На достоверность 
расчета показателей стоимости предприятия влияет много факторов, 
но особо важной является оценка перспектив потенциального роста 
стоимости предприятия.  

Исходя из необходимости получения объективной величины 
стоимости АТП, построена структурно-логическая схема, которая 
отражает влияние факторов и их корректирующее действие на оценку 
стоимости предприятия (рис. 1). 

Процедура корректировки стоимости предприятия представлена 
последовательностью определенных этапов: оценка влияния фактора 
инфляции на стоимость предприятия, уточнение стоимости 
предприятия, корректирование стоимости АТП и подтверждение 
достоверности оценки стоимости АТП [5, с.197]. 
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Стоимость 
предприятия 

Инфляция 

Интегральная 
оценка  
риска Оценка стоимости АТП по Воробьеву М.Р. 

Интегральная оценка 
потенциала финансово-

экономической 
устойчивости 

Оценка 
возможностей 

экономического 
роста 

Диагностика 
потенциала финансово-

экономической 
устойчивости 

Окружающая среда 

корректировка связь 

Интегральная оценка инфляции 

Риск 

 
Рис. 1. Схема корректировки оценки стоимости АТП 

 
1 этап. В условиях инфляции финансовые отчеты предприятий 

о результатах финансово-экономической деятельности, финансово-
экономическом состоянии и использовании прибыли могут стать 
источниками необъективной информации для оценки стоимости 
предприятия. Поэтому возникает необходимость применения ко-
эффициента корректировки стоимости предприятия на уровень 
инфляции на основе статистических данных об индексе цен. 

2 этап. Для   формирования   критерия   скорректированной  
стоимости введем коэффициенты  корректировки с учетом 
потенциала финансово-экономической   устойчивости   предприятия 
 nI , возможностей экономического роста  эр

~ , факторов 

инфляции  п  и риска  р
~ : 
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где атпС - оценка стоимости предприятия, рассчитанная по методики 
Воробъева М.Р.; 

пС  - оценка стоимости предприятия с учетом потенциала 
финансово-экономической устойчивости; 

эрС  - оценка стоимости с учетом возможностей экономического 
роста предприятия; 

иС  - оценка стоимости с учетом инфляции; 

рС  - оценка стоимости с учетом риска. 
Все указанные факторы учитываются как корректировочные 

коэффициенты (табл.1). 
Таблица 1 

Правила расчета коэффициентов 
корректировки стоимости предприятия 

№ 
п/п 

Группы корректировочных коэффициентов Размер коэф-
фициента 

1 
Интегральный показатель потенциала финансово-экономической устойчивости - 

п  
 Абсолютная устойчивость  

Нормальная устойчивость  
Неустойчивое состояние  
Кризисное состояние 

> 1 
0,7-1 

0,5-0,7 
0-0,5 

2 Коэффициент корректировки на уровень риска - р
~  

 Риск минимальный  
Риск средний  
Риск высокий  
Риск максимальный  
Риск критический 

0,8-1 
0,6-0,8 
0,4-0,6 
0,2-0,4 
< 0,2 

3 Коэффициент корректировки на уровень экономического роста - эр
~  

 Доходы в плановом периоде > Доходы в отчетном периоде 
Доходы в плановом периоде > Доходы в отчетном периоде 

>0 
<0 

4 Индекс инфляции - и  
 

атпп СС   

атпи СС   

>1 
 

<1 
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Корректировка оценки АТП по Воробъеву М.Р. на 
интегральный показатель потенциала финансово-экономической 
устойчивости дает возможность учесть его влияние на оценку 
стоимости предприятия: состояние абсолютной устойчивости 
предприятия обусловлено более высоким (по сравнению с 
отраслевым) уровнем потенциала финансово-экономической 
устойчивости.  

Определение потенциальных возможностей экономического 
роста предприятия связано с прогнозированием детерминанта 
доходов предприятия. Корректирующее положительное действие на 
оценку стоимости проявляется, когда темпы экономического роста 
больше единицы и интегральная оценка финансово-экономической 
устойчивости больше нуля. 

Коэффициент корректировки на уровень экономического роста 
связан с моделью соотношением: 
 

если 0ДД   

если 0ДД   (2) 
 

Корректировка стоимости предприятия на фактор инфляции 
предусматривает использование традиционных индексов уровня цен. 
В условиях инфляции приведение показателей финансовой 
отчетности в состояние, когда возможно их сопоставление, позволяет 
определить скорректированную стоимость предприятия.  

Коэффициент корректировки стоимости предприятия на 
уровень риска можно рассчитать на основании величины (1- Iр ), где Iр 
— интегральный показатель риска, который позволяет учитывать 
запас устойчивости предприятия к риску: в условиях большого риска 
стоимость предприятия уменьшается. Таким образом, 
скорректированная на риск оценка стоимости предприятия будет 
наибольшей при условии отсутствия риска. 

3 этап. В общем виде скорректированная стоимость пред-
приятия (С'п) представлена в следующем виде: 

 

.~~СС риэрпчап    (3) 
 

4 этап. Для подтверждения достоверности сделанных 
заключений по оценке стоимости АТП и адекватности взаимосвязи 
между приведенными корректировочными коэффициентами 
использован многофакторный регрессионный анализ [6, с.356]. 



 

38 

Количественное измерение взаимосвязи показателей, 
характеризующих стоимость предприятия, можно определить на 
основе такого уравнения: 

 ,x,...,x,xfy n21  (4) 
где y – зависимая переменная (функция); 

 ,,...,, 21 nxxx  - независимые переменные (аргументы). 
Следовательно, стоимость, как зависимая величина, может быть 

выражена функцией:  ,I~,I,I~,IfС риэрпскоратп   а 
многофакторная линейная регрессионная модель будет иметь вид: 

bI~mImI~mImС р4и3эр2П1скоратп  , 

где 1m , 2m , 3m , 4m  - неизвестные параметры, которые нужно 
оценить; 

b – значение начального уровня «y» при значениях факторов, 
равных нулю. 

Автоматизация расчетов на основе средства «Регрессия» пакета 
анализа Microsoft Ехсеl дает возможность получить коэффициенты 
уравнения регрессии и статистику для ряда с применением метода 
наименьших квадратов. 

Выводы. Таким образом, применение метода корректировки 
стоимости в зависимости от факторов потенциала финансово-
экономической устойчивости, экономического роста, риска и 
инфляции дает возможность объективно оценить стоимость АТП. 
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ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ПРИЗНАКИ 
 

МОХМЕД АБДАЛАЗИЗ (MOHMAD ABDALAZIZ), АСПИРАНТ,  
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ.П. ВАСИЛЕНКО 
 

В статье рассмотрены причины и виды экономических кризисов, определены их 
признаки. Доказывается, что основным признаком кризиса в сельском хозяйстве является 
сокращение доходов собственников занятых в нем факторов производства     

The reasons and types of economic crises are considered, the main their characteristics are 
defined. It was proved, that the main sign of agricultural crises is reduction of factors incomes.   
 

Постановка проблемы в общем виде. Современное развитие 
как экономик отдельных стран, так и мирового хозяйства 
характеризуется ростом нестабильности, что является во многом 
следствием формирования информационной экономики и 
глобализации. В таких условиях для устойчивого роста предприятия 
необходимой является разработка антикризисных стратегий, которые 
обеспечили бы своевременные изменения в деятельности 
предприятия, его реакцию на проявления кризиса. Но, как показывает 
практика, кризисы не являются однородными по причинам, 
признакам, сферам и масштабам проявления. В связи с этим при 
разработке стратегии управления предприятием для условий кризиса 
должны быть учтены вид кризиса, его проявления и возможное 
влияние на функционирование сельскохозяйственного предприятия.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Исследованию проявлениям и природы экономических кризисов 
были посвящены работы многих экономистов, в том числе С. 
Джевонса, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, С. де Сисмонди, К. Маркса, А. Пигу, 
Дж. Китчена, К. Жугляра, У Митчелла, М. Туган-Барновского, Й. 
Шумпетера, Д. Кондратьева, С. Кузнеца и многих других [3-8, 11-12].  

Взаимосвязь общеэкономических и аграрных кризисов как 
составляющих цикличности развития в современных условиях 
рассматривается в работах А. Олейника, Д. Шияна, В. Онегиной и 
других. А. Олейник доказывает краткосрочную и среднесрочную 
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цикличность в динамике валовой продукции сельского хозяйства [6]. 
Д. Шиян утверждает, что имеются все основания выделять в качестве 
отдельного цикла именно аграрный или сельскохозяйственный. 
Аграрные циклы отличаются от других циклических колебаний тем, 
что они связаны в первую очередь, с природными факторами [12, с. 
276]. Исходя из этого, Д. Шиян предлагает определять аграрный цикл 
как особую разновидность циклов, которые находят выражение в 
колебании деловой активности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, обусловленного взаимодействием с 
различными составляющими элементами экономической системы и 
влиянием природных условий [12, с. 277].  

В работах В. Онегиной показано, что амплитуда колебаний в 
сельском хозяйстве, как правило, больше, чем макроэкономических 
параметров; имеют место отличия в трендах валовой продукции 
сельского хозяйства и ВВП. Происхождение кризисов в сельском 
хозяйстве связано как с линейными процессами, обусловленными 
стохастическими факторами и особенностями на них 
сельскохозяйственного производства, так и кумулятивными, 
являющимися следствием накопления противоречий в развитии 
отрасли [7]. 

Формулировка целей статьи. Целью статьи является 
уточнение видов экономических кризисов и форм их проявления, что 
необходимо для разработки стратегий кризис-менеджмента 
предприятия.  

Изложение основного материала исследований. В советском 
энциклопедическом словаре акцентируется внимание на 2-х значениях 
понятия «кризис» (от греческого krisis – решение, поворотный пункт, 
исход). Во-первых, кризис рассматривается как резкий крутой перелом 
в чем-либо, тяжелое переходное состояние; во-вторых, как острое 
затруднение с чем-либо; тяжелое положение [9, с. 662].  

В современной версии Энциклопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона кризисы определены как хозяйственные экономические  
потрясения, зависящие от нарушения соответствия между спросом и 
предложением, а также отмечено, что кризисы крайне тяжело 
отражаются на народной жизни, вызывая расстройство торговли и 
промышленности, разоряя многих людей [1, с.314].   

В Википедии экономический кризис рассматривается как резкое 
ухудшение экономического состояния страны, что проявляется в 
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существенном спаде производства, разрушении производственных 
связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, – и в результате 
– в снижении жизненного уровня, благосостояния населения [2].  

Обобщая рассмотренные определения, экономические кризисы 
мы рассматриваем как значительное ухудшение состояния экономики 
или ее элемента (сферы, сектора, отрасли, предприятия). Кризис всей 
экономики проявляется в сокращении объемов производства, 
уменьшении доходов экономических субъектов, занятости ресурсов.  

Ю. Осипов приходит к выводу, что в рыночной экономике 
возможность кризисов таится в несоответствиях, порождаемых 
стихийным товарообменом, игрой спроса, предложения, цен, 
конкуренцией. «Кризис – момент резкого обострения противоречий 
воспроизводства капитала, его конкурентно-рыночной организации, 
всего способа производства», – отмечает Ю Осипов [8, с. 211]. При 
этом, подчеркивает он, раскрывая роль кризисов в функционировании 
экономики, что кризис является следствием и средством 
саморегулирования капиталистической системы, как разрушителем, 
так и созидателем [8, с. 219].  

Как показал анализ, несмотря на длительную историю 
разработки теории кризисов, в экономической науке не 
сформировался единый подход в обосновании источников 
возникновения кризисов. Обобщая основные теоретические подходы 
по данному вопросу [3-6, 11-12], возможные причины возникновения 
экономических кризисов мы отразим в табл. 1.    

Теория кризисов стала составной частью теории цикличности, 
поэтому причины возникновения кризисов рассматриваются учеными 
и как причины циклического развития экономик. Но существует и 
точка зрения, согласно которой, кризисы проявляются и в условиях 
нециклических колебаний [3, c. 456].  

В зависимости от того, с какими процессами в экономике 
связано возникновение кризиса, каковы его характер, 
продолжительность и глубина, Ю. Осипов выделяет три типа 
производственных кризисов [8, с. 213-215], и мы разделяем его точку 
зрения, применяя данную классификацию к кризисам, которые 
охватывают в целом экономику.  

Первый тип – конъюнктурный, который связан с нарушением 
пропорциональности в сфере обращения, с превышением объема 
рыночного предложения над рыночным спросом, Конъюнктурным 
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кризисам соответствуют краткосрочные циклы (до пяти лет).  
Таблица 1 

Причины экономических кризисов  
Причины экономических кризисов Авторы теории 

Изменения солнечной активности У.С. Джевонс, Ф. 
Шафнер 

Несоответствие между спросом и предложением  
 

- по отраслевой структуре Ж.Б. Сэй 
- вследствие бедности населения из–за 
демографических особенностей (теория 
недопотребления) 

Т. Мальтус 

- из-за конкуренции и бедности трудящихся (теория 
недопотребления и «третьих лиц») 

С. де Сисмонди 

- в результате роста доли наемных работников и их 
бедности 

Дж. С. Милль 

- по причине отставания объема инвестиций от 
объема сбережений и ожиданий 

Дж. М. Кейнс 

Особенности инновационного процесса Й. Шумпетер, С. 
Кузнец 

Особенности обновления основного капитала; 
накопление противоречий между производительными 
силами и производственными отношениями 

К. Маркс, М. 
Туган-
Барановский, Д. 
Кондратьев 

Противоречия в кредитно-финансовой сфере и 
денежном обращении 

Дж. Китчин, У. 
Митчелл, К. 
Жугляр, У. Ростоу, 
Б. Берри, М. Эванс 

Особенности обновления институтов и форм 
регулирования 

У Вильямсон, Д. 
Норт, Л. Фонтевье 

Ожидания и психологические факторы В. Парето, А. Пигу, 
Р. Лукас 

Геополитические изменения в связи со сменой 
мировой гегемонии стран 

Г. Ариджи та А.Г. 
Франк 

*Источник: составлено автором на основе обобщения [3-6, 11-12] 
 

Другой тип кризисов – кризисы воспроизводства, которые 
связаны с глубинными процессами, захватывающими 
непосредственно сферу производства. Такой кризис вызывается 
несоответствием объема и структуры производства объему и структуре 
потребления, ему соответствуют среднесрочные циклы.Выход из этого 
кризиса связан со значительной перестройкой производства, 
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изменением его структуры и технической базы, межотраслевым 
переливом капитала и рабочей силы. Третий тип кризисов – кризис 
производства. Проявляется этот кризис в устойчивом и значительном 
замедлении темпов роста производства и капиталовложений, в 
хроническом избытке факторов производства. Этот кризис связан с 
исчерпанием возможностей расширения производства на 
сложившейся материально-технической основе, моральным 
устареванием материально-технической основы производства и/или 
его социальной формы. Кризис производства может рассматриваться 
как кризис способа производства в целом. Кризисам производства 
соответствуют долгосрочные (40-60 лет) или большие циклы 
(длинные волны Н. Кондратьева).  

Наряду с кризисами общеэкономическими, возможны и 
кризисы отдельных сфер и отраслей экономики. К ним относятся 
промышленные, аграрные, энергетические, финансовые и другие. При 
этом, учитывая растущую взаимозависимость сфер экономики, 
считаем, что кризис в одной сфере или отрасли может стать 
причиной общеэкономического кризиса.  

Признаками общеэкономического кризиса, как правило,  
называют: перепроизводство товаров по сравнению со спросом на 
него; существенное сокращение объемов производства, недогрузка 
производственных мощностей; падение цен; нарушениях в денежно-
кредитной и валютно-финансовой сферах; банкротство предприятий; 
биржевой крах; рост безработицы; сокращение реальной заработной 
платы; падение нормы прибыли [3]. А. Олейник, отмечает, что, если 
до 50-х годов ХХ ст. во время кризиса происходило снижение цен в 
результате превышения предложения над спросом, то сейчас 
вследствие влияния монополий и государственного регулирования 
нередко кризис сопровождается ростом цен [6]. В целом же, считаем, 
сокращение объемов производства в экономике, что отражает падение 
реального ВВП, является основным признаком общеэкономического 
кризиса, так как отражает снижение благосостояния общества. 

Признаками финансовых кризисов являются удорожание 
кредитных ресурсов, сокращение объемов кредитования, рост уровня 
инфляции, кризис неплатежей, сокращение депозитов и массовое 
снятие средств с банковских счетов, банкротство финансово-
кредитных учреждений, падение валютного курса и курсов ценных 
бумаг; отток капиталов из страны, рост дефицита государственного 
бюджета и внешнего долга.  
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Признаками отраслевых кризисов, считаем, следует 
рассматривать не только сокращение объемов производства, но, 
прежде всего, сокращение доходов собственников факторов 
производства, занятых в данной отрасли, убыточность предприятий 
отрасли, сокращение числа занятых в ней. Лишь уменьшение объемов 
производства в отрасли может сопровождаться ростом цен на ее 
продукцию, увеличением в ней факторных доходов, что не является 
стимулом к радикальным изменениям, перелому в развитии, поэтому 
не является ключевым признаком отраслевого кризиса. Данный вывод 
можем подтвердить на основе динамики объемов производства и 
рентабельности в сельском хозяйстве в Украине в 2006-2010 годах. В 
табл.2 приводятся данные о динамике ВВП, валовой продукции, 
рентабельности, объеме прибыли в сельском хозяйстве в Украине в 
2006–2010 годах. 
 

Таблица 2 
Индексы ВВП, цен, продукции сельского хозяйства, 

уровень рентабельности с.-х. производства и финансовый 
результат в сельском хозяйстве в Украине 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 
Индекс реального ВВП, 
% 

 
107,3 

 
107,9 

 
102,3 

 
85,2 

 
104,1 

Дефлятор ВВП, % 114,8 122,7 128,6 113,0 113,8 
Индекс продукции с.-х. 
производства, % 

 
102,5 

 
93,5 

 
117,1 

 
98,2 

 
98,5 

Рентабельность с.-х. 
производства, % 

 
2,8 

 
15,6 

 
13,4 

 
13,8 

 
21,1 

Прибыль (убыток) от 
реализации с.-х. 
продукции, млн. грн 

 
630 

 
4169 

 
5462 

 
7120 

 
12751 

*Источник: составлено на основе данных Госкомстата Украины [10] 
 

Как следует из приведенных в табл. 2 данных, сокращение 
объемов производства в сельском хозяйстве в 2009 году по сравнению 
с падением ВВП было незначительным. Тяжелые погодные условия 
2010 года негативно отразились на объемах производства в сельском 
хозяйстве, но рентабельность производства в 2009–2010 годах в 
отрасли не снизилась, не ухудшились и финансовые результаты. 
Поэтому сокращение объемов производства в эти годы не является 
признаком кризиса в сельском хозяйстве.  
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Выводы. Кризис – это значительное ухудшение состояния 
экономики или ее элемента (сферы, сектора, отрасли, предприятия). 
Общеэкономический кризис проявляется в сокращении объемов 
производства, уменьшении доходов экономических субъектов, 
занятости ресурсов. Для разработки стратегии управления 
предприятием необходимо учитывать, охватывает ли кризис всю 
экономику или отдельные ее сферы и отрасли;  является ли кризис 
конъюнктурным, воспроизводственным или кризисом способа 
производства. Признаками отраслевого кризиса, прежде всего, 
являются сокращение доходов собственников факторов производства, 
занятых в данной отрасли, убыточность предприятий отрасли. 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА 
ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
АЖАМАН І.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

Досліджено стан розвитку інноваційної діяльності в Україні, зокрема в галузі 
сільського господарства, питання фінансування інновацій. 

Development of innovative activity status is investigational in Ukraine, in particular in 
industry of agriculture, question of financing of innovations. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В сучасних 
умовах глобалізації інноваційний розвиток стає визначальним 
чинником досягнення лідируючого положення у конкурентній 
боротьбі. Інновації є основою підвищення ефективності 
агровиробництва, якості і конкурентоспроможності продукції, 
зниження витрат тощо. Інноваційна діяльність в АПК вимагає 
впровадження заходів з використання новітніх досягнень науки та 
техніки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
інноваційної діяльності завжди привертала увагу вітчизняних та 
іноземних вчених. Ґрунтовні дослідження різних аспектів 
інноваційного розвитку здійснили у своїх працях такі вчені: зарубіжні 
– Дж. Сорос, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, Й. Шумпетер; вітчизняні – 
В.В. Кириченко, І.М. Міщенко, М.Т. Пашута, М.В. Щурик та інші. 
Проблемам державного регулювання, фінансового, інформаційного 
забезпечення інноваційної діяльності в виробництві приділяли увагу 
В.В. Єрмолаєва, А.В. Шумський  та ін. [2-6]. 

Формулювання цілей статті. Вагоме місце інноваційної 
діяльності в сільському господарстві визначило необхідність 
проведення ґрунтовних досліджень стану впровадження інновацій в 
галузі, що в подальшому допоможе визначити шляхи удосконалення 
інноваційного менеджменту в АПК.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні 
виконують наукові дослідження й розробки в різних галузях 
народного господарства більше тисячі організацій, наукових центрів 
та наукових установ (рис.) 
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Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки  
Рис.  Кількість організацій, що виконують 

наукові дослідження й розробки в Україні [1] 
 

Динаміка чисельності організацій, що займаються інноваційною 
діяльністю в Україні не є сталою та залежить від стану розвитку 
економіки країни. Так в 1991 – 2005 роках чисельність таких 
організацій коливалась, але мала загальну тенденцію до зростання – з 
1310 в 1991р. до 1510 установ в 2005р. Найбільша кількість наукових 
установ біла зафіксована в 1998 році - 1518 організацій. В останні 
роки, під впливом кризових явищ в країні, чисельність таких 
інноваційних установ знизилась до 1303 шт. в 2010 році, що є 
найнижчим показником за період з 1991 року. 

Розподіл організацій за регіонами показав, що найбільша їх 
кількість в Київській, Харківській і Дніпропетровській областях. В 
десятку областей з найбільшою кількістю наукових установ також 
входить і Одеська область, де налічується 62 організації які працюють 
в сфері інновацій. 

Скорочення кількості наукових установ вплинуло на кількість 
науковців, що працюють в цьому напрямку. Зменшення чисельності 
працівників зайнятих інноваційною діяльністю проходить більш 
низькими темпами в порівнянні з зменшенням чисельності 
організацій. Так, якщо за 2008 – 2010 рр. кількість установ зменшилась 
на 5,4%, то кількість працюючих в них науковців скоротилась на 4,9%. 
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Позитивною є підвищення рівня кваліфікації науковців, які працюють 
в інноваційній сфері, що відображається в зростанні чисельності 
докторів наук на 7,4%. Відповідно питома вага науковців вищого рівня 
зросла на 12,9%. 

З загальної кількості інноваційних підприємств питома вага 
працюючих в галузі сільського господарства станом на 2010 рік склала 
12,3% або 160 організацій. За період дослідження з 2008 по 2010 роки 
кількість наукових і науково-технічних організацій скоротилась на 4 
одиниці, що у відносному виразі відповідає 2,4%. Проте питома вага 
наукових організацій аграрної сфери в загальній їх кількості щорічно 
зростає – з 11,9% в 2008 році до 12,3% в 2010 р. Така тенденція 
свідчить про розвиток наукової та науково-технічної діяльності, 
наукових досліджень в галузі сільського господарства. 

Чисельність працівників наукової сфери, що займаються 
інноваційними розробками пов’язана з обсягом наукових та науково-
технічних робіт, що ними виконуються (табл. 1.). 

В результаті аналізу статистичних даних визначено, що не 
зважаючи на зменшення числа організацій, які працюють в галузі 
інновацій та кількості науковців, вартість виконаних ними наукових та 
науково-технічних робіт зростає. Обсяг останніх визначається у 
фактичних цінах, які щороку зростають під впливом як інфляції, так і 
інших факторів. Тому існує певне протиріччя між показниками 
чисельності науковців та наукових установ і вартості виконаних ними 
робіт. 

Аналіз структури виконаних наукових та науково-технічних 
робіт свідчить, що найбільша питома їх вага припадає на долю 
розробок, частка яких за останні 3 роки зросла з 47,9 до 51%. Розгляд 
динаміки за більш тривалий період виявив тенденцію до зменшення в 
останні 5 років ваги розробок в загальному обсязі наукових та науково-
технічних робіт, величина яких в 1996 році становила 54%.  

Однак, не зважаючи на зростання обсягу виконаних наукових і 
науково-технічних робіт їх питома вага в ВВП країни зменшується. 
Якщо в 1996 році їх частка становила 1,36% ВВП, то в 2005 році вона 
зменшилась до 1,09%. В 2008-2010 рр. вага наукових і науково-
технічних робіт варіювала в межах 0,9-0,95% ВВП країни. 
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Таблиця 1 
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, млн. грн. 
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1996 1111,7 140,6 12,6 321,6 28,9 606,9 54,6 42,6 3,8 1,36 
2005 4818,6 902,1 18,7 708,9 14,7 2406,9 50,0 800,7 16,6 1,09 
2008 8538,9 1927,4 22,6 1545,7 18,1 4088,2 47,9 977,7 11,4 0,9 
2009 8653,7 1916,6 22,1 1412 16,3 4215,9 48,7 1109,2 12,8 0,95 
2010 9867,1 2188,4 22,2 1617,1 16,4 5037 51,0 1024,6 10,4 0,9 

2010р. у 
% до 

1996р. 
887,6 1556,5 Х 502,8 Х 830,0 Х 2405,2 Х Х 

2010р. у 
% до 

2005р. 
204,8 242,6 Х 228,1 Х 209,3 Х 128,0 Х Х 

2010р. у 
% до 

2008р. 
115,6 113,5 Х 104,6 Х 123,2 Х 104,8 Х Х 

 
Отже, в результаті досліджень було визначено, що в Україні за 

період її незалежності загальна чисельність підприємств, що 
працюють в інновацій сфері за останні роки зменшилась, також 
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скоротилась чисельність науковців в галузі. Проте обсяг виконаних 
наукових та науково-технічних робіт щороку зростає, що обумовлено 
ростом їх фактичних цін. 

Поглиблене дослідження інноваційної діяльності в аграрній 
сфері, зокрема в галузі рослинництва дало можливість визначити 
наступне.  

Станом на 2010 рік в Україні в галузі насінництва працює 14 
наукових установ Української академії аграрних наук. Дані наукові 
установи працюють над питаннями селекції та насінництва зернових, 
зернобобових, технічних, овочевих та інших культур відповідно до їх 
напрямку. Ними створюються такі інноваційні продукти як сорти 
рослин сільськогосподарських культур, технології вирощування тощо. 

Крім наукових установ в галузі працює 21 центр наукового 
забезпечення АПВ, серед них в Одеській області знаходиться 
Одеський інститут агропромислового виробництва (Центр наукового 
забезпечення АПВ Одеської області). 

Для обліку сортового насіння в Україні складений Реєстр сортів 
рослин, до якого включені сучасні сорти вітчизняної та зарубіжної 
селекції, що допущені до використання. 

В результаті дослідження структури сільськогосподарських 
культур, представлених в каталозі станом на 2010 рік встановлено, що 
найбільша серед них питома вага належить кормовим (33,3%) та 
овочевим культурам (24,5%). Підгрупа зернових і зернобобових 
представлена злаковими культурами, частка яких складає 6,4%, 
бобовими та круп’яними культурами, питома вага яких становить 2,0 та 
2,8% відповідно. Узагальнюючи відмітимо, що в структурі 
сільськогосподарських культур на долю зернових та зернобобових 
культур припадає 11,2% від загальної їх чисельності. 

В Одеській області, зважаючи на природно-кліматичні умови, та 
традиції в галузі насінництва, займаються переважно селекцією та 
насінництвом зернових та зернобобових культур - зокрема пшениці, 
ячменю, кукурудзи, гороху та технічних культур – соняшнику, сої. 

Згідно законодавства в Україні інноваційна діяльність може 
здійснюватися за рахунок власних коштів підприємств, коштів, 
виділених з бюджету, інвестицій, в тому числі іноземного походження 
та інших джерел (таблиця 2.) 
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Скорочення числа організацій, що працюють в сфері інновацій 
пов’язана з зменшенням обсягів фінансування інноваційної діяльності. 
В 2008 році сума фінансових вкладень в інновації становила 11994,2 
млн. грн.. В 2010 році цей показник знизився на 32,9% і становив 
8045,6 млн. грн.. В структурі фінансування інноваційної діяльності 
провідне місце посідає джерело «власні кошти підприємств», частка 
якого становила в 2010 році 59,4%. 
 

Таблиця 2 
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні [1] 

 

Показники 2008р. 2009р. 2010р. 2010р. до 
2008р., % 

Загальна сума витрат, млн. грн. 11994,2 7949,9 8045,5 67,1 
в т.ч. за рахунок:  
- власних коштів 7264 5169,4 4775,2 65,7 

Питома вага власних коштів в 
загальній сумі, % 60,6 65,0 59,4 Х 

- державного бюджету 336,9 127 87 25,8 
Питома вага коштів державного 
бюджету в загальній сумі, % 2,8 1,6 1,1 Х 

- іноземних інвесторів 115,4 1512,9 2411,4 >21р. 
Питома вага коштів іноземних 
інвесторів в загальній сумі, % 1,0 19,0 30,0 Х 

- інші джерела 4277,9 1140,6 771,9 18,0 
Питома вага інших джерел 
фінансування в загальній сумі, % 35,7 14,3 9,6 Х 

 
Обсяг фінансування інноваційних проектів за рахунок 

державного бюджету щороку зменшується як в абсолютному, так і у 
відносному значенні. Зокрема, якщо в 2008 році державою на 
інноваційну діяльність було виділено 336,9 млн. грн. або 2,8% від 
загальної суми фінансування, то в 2010 році обсяг вкладень становив 
87 млн. грн., чи 1,1%. Позитивною тенденцією в фінансуванні є 
зростання суми та питомої ваги іноземних інвестицій, величина яких 
за 3 роки зросла в 21 раз та досягла 30% загальної суми фінансування. 
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Висновки. Характеризуючи стан та тенденції розвитку 
інноваційної діяльності в Україні та, зокрема, в галузі сільського 
господарства було виявлено, що починаючи з 2006 року різко 
зменшується чисельність установ, що виконують наукові дослідження 
й розробки в Україні, відповідно зменшується і чисельність 
висококваліфікованих кадрів-фахівців. Дослідження динаміки обсягу 
виконаних наукових та науково-технічних робіт у фактичних цінах 
свідчить про стійку тенденцію до зростання, проте дана ситуація 
пояснюється перш за все інфляційними процесами і, не зважаючи на 
такий їх ріст, питома вага в ВВП країни зменшується. Тобто в Україні 
інноваційна діяльність не знаходить підтримки і не отримує 
достатнього розвитку. Зменшення уваги до інноваційної діяльності в 
країні та в сільському господарстві також проявляється і в питаннях 
фінансування – більше половини коштів на новітні розробки 
виділяється з власних коштів підприємств, обсяги державного 
асигнування за останні 3 роки зменшились в 4 рази та склали станом 
на 2010 рік 1,1%.  

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки в країні 
сформувалась нагальна потреба трансформації ставлення суспільства 
та держави до ролі та значення інноваційної діяльності. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИЯ» 
КАК СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
БАБЕНКО В. А., К. Т. Н., ДОЦ., ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 
 

Анализ понятия «инновация». Исследование различных подходов к его 
трактовке. Выявление и установление закономерностей, относящихся к понятию 
«инновация». 

Analysis of concept “innovation”. Study of different approaches to its treatment. 
Development and the establishment of the regularities, which relate to the concept “innovation”.  
 

Постановка проблемы в общем виде. Украина находится на 
стадии комплексного государственного реформирования всех сфер 
народного хозяйства, законодательной сферы, в том числе, и 
аграрного сектора экономики, что сказывается на отношении к 
инновационным процессам. 

Развитие инновационной деятельности для экономики любой 
страны имеет наиважнейшее значение. В современном мировом 
социально-экономическом пространстве уровень инновационной 
деятельности становится решающим в определении экономической 
мощи конкретного государства.  

Лидирующие, промышленно развитые страны разрабатывают и 
реализуют инновационные программы в приоритетных научных и 
технологических направлениях (сельском хозяйстве, биотехнологии, 
микроэлектроники, компьютерных технологий, генной инженерии и 
др.), т.е. в направлениях, которые способны обеспечить 
технологические прорывы и высокие темпы получения прибыли. 
Реализации таких программ являются предпосылками для изменения 
структуры производства, появления тенденции беспрерывного 
увеличения объема и удельного веса наукоемкой продукции. Также в 
последнее время трудоемкие и технологически устаревшие, 
загрязняющие окружающую среду производства, ликвидируются или 
переводятся в страны, которые являются развивающимися. Все это 
делает инновационную деятельность главным фактором 
экономического роста наиболее развитых стран.  
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Специалист-ученый в области инноваций Б. Санто приводит 
следующие данные: 25 % прироста производства в развитых странах 
вызвано прямыми материальными инвестициями капитала, около 35 
% – повышением квалификации рабочей силы и более чем 40 % 
экономического роста этих стран является результатом внедрения 
научных идей, изобретений, использования технологических 
инноваций [1].  

Разработка и внедрение в практику работы 
сельскохозяйственных предприятий современных инновационных 
технологий и выпуск более качественной продукции дает 
возможность предприятиям, в том числе и АПК, увеличивать 
прибыль, тем самым улучшая их экономическое состояние и повышая 
конкурентоспособность как самих предприятий, так и стран, где они 
расположены. В связи с этим, рост интенсивности инновационных 
процессов является важной составляющей государственной политики 
во всех развитых странах. В настоящее время экономическое 
положение страны в мировом социально-экономическом 
пространстве, ее место на мировом рынке, стабильность 
национальной экономики в целом в значительной степени 
определяют ее научно-технологический и технический уровень 
развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. До 
настоящего времени понятие «инновация» вызывало у исследователей 
всего мира достаточно широкий интерес. Ученые по-разному 
трактуют это понятие в зависимости от предмета и объекта своего 
исследования.  

Понятие «инновация» происходит от латинского слова 
«novatio», что означает «обновление» (или «изменение») и приставки 
«in», которая переводится с латинского как «в направление», при 
дословном переводе «innovatio» — «в направлении изменений».  

В литературе предлагается множество определений понятия 
«инновация». Многие ученые, в основном из стран Европейского 
союза и США: И. Перлаки, Н. Мончев, Р. Фостер, Й. Шумпетер, 
В. Хартман, Э. Роджерс, Б. Санто, Б. Твисс и др. занимались этой 
проблематикой.  

В отечественной литературе термин «инновация» начал 
применяться позже, чем за границей. В изданиях до 1990 г. термин 
«инновация» еще не упоминается. Вместе с тем за границей это 



 

55 

понятие возникло в начале XX в. и получило дальнейшее развитие и 
анализ в 30-ые годы. Более интенсивно проблема инноваций и их 
оценки начала развиваться в 60-ые годы XX в. В этот период и был 
более широко исследован данный вопрос. 

Однако следует отметить, что определенность в 
концептуальных подходах в вопросах, связанных с инновациями, 
инновационной деятельностью не нашли необходимого и 
достаточного отражения в исследованиях экономистов, что и 
определило актуальность заявленной темы исследований. 

Формулировка целей статьи. Анализ понятия «инновация». 
Исследование различных подходов к его трактовке. Выявление и 
установление закономерностей, относящихся к понятию «инновация». 
Сферы применения понятия «инновация». 

Изложение основного материала исследования. Ученые по-
разному трактуют это понятие в зависимости от предмета и объекта 
своего исследования. В литературе предлагается множество 
определений понятия «инновация». Попытаемся упорядочить 
трактовку этого понятия. При этом следует отметить, что 
относительно содержания этого понятия у специалистов существуют 
два подхода: широкий и узкий.  

Основоположником теории инноваций является австрийский 
(позже американский) ученый Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950). В 
качестве новой экономической категории он ввел термин «инновация» 
еще в первом десятилетии ХХ в. В своей научной работе «Теория 
экономического развития» (1911) Й. Шумпетер впервые рассмотрел 
вопросы так называемых «новых комбинаций изменений в развитии» 
(т.е. вопросы инноваций) и дал полное описание инновационного 
процесса [2]. Согласно Й. Шумпетеру, инновация – это главный 
источник прибыли: «прибыль, по существу, является результатом 
выполнения новых комбинаций», «без развития нет прибыли, без 
прибыли нет развития». При этом под инновацией ученый 
подразумевал изменения с целью производства и использования 
новых видов потребительских товаров, новых производственных, 
транспортных средств, рынков и форм организации в 
промышленности.  

Й. Шумпетер рассматривает инновацию в качестве средства 
предпринимателя для получения прибыли. Им было введено понятие 
«динамичного предпринимателя» и обосновано, что он является 
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«источником конъюнктурных колебаний» [3]. Анализируя причины 
этих колебаний, Й. Шумпетер впервые в экономической науке 
обосновал и дал характеристику «новых комбинаций изменений в 
развитии», которые соответствуют изменениям в развитии 
производства и рынка. Взгляды Й. Шумпетера относятся к 
классическому широкому подходу. 

Ряд уточнений в определение этого понятия внесли сторонники 
широкого подхода, характеризующие инновации как изменение. 
Например, Х. Барнет признает инновацией любую идею, 
деятельность или вещественный результат, которые качественно 
отличаются от существующих форм [4].  

П.Ф. Друкер (1909-2005) дает следующее определение понятию 
инновация:  «особый инструмент предпринимателей, средство, с 
помощью которого они используют изменения как шанс осуществить 
новый вид бизнеса или услуг» [5]. На наш взгляд, определение 
П.Ф. Друкера более полно отражает смысл классического 
определения, данного Й. Шумпетером, одновременно подчеркивая 
необходимость практической реализации нового товара и значение 
предпринимательского фактора в качестве условия эффективности 
развития производства.  

Л. Водачек, О. Водачкова под инновацией понимают «целевое 
изменение в функционировании предприятия как системы. Это может 
быть качественное или количественное изменение, которое касается 
той или иной сферы деятельности предприятия» [6]. 

Второй подход к пониманию понятия «инновация» 
рассматривает ее с позиций создания и внедрения конкретных видов 
техники, технологии, других новых продуктов. Придерживающиеся 
этого подхода специалисты ограничивают область конкретной 
инновации научно-техническими и технологическими вопросами. 
При этом согласно одной точки зрения, инновация – это процесс 
применения новых технологий, материалов и т.п., согласно другой, – 
результат в виде применения новых методов производства, 
реализации производства новой продукции, внедрения новых 
технологических процессов и т.п. Необходимо отметить, что 
практическое применение данного подхода осложняется отсутствием у 
его сторонников единой точки зрения на определение самого понятия 
«инновация» и ее основных производных (одни понимают 
инновацию как процесс, другие – как результат).  
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Наиболее характерное определение инновации как процесса 
дано в работах венгерского ученого Б. Санто, который, как и 
большинство экономистов, придерживался позиции узкого подхода. В 
своей работе «Инновация как средство экономического развития» 
Б. Санто определяет инновацию как «общественный – технический – 
экономический процесс, который через практическое использование 
идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий» [1], и в случае, если инновация 
ориентирована для получения экономической выгоды, – увеличению 
прибыли. 

Аналогично это понятие трактуется и в большинстве 
современных справочников и словарей. Так, например, «инновация — 
это процесс, в ходе которого изобретение или открытие приходится 
на стадию практического применения и начинает давать 
экономический эффект, новый толчок научно-технических знаний, 
которые обеспечивают рыночный успех» [7]. «Инновация — это 
процесс, направленный на создание, производство, развитие и 
качественное усовершенствование новых видов изделий, технологий, 
организационных форм» [8].  

Таким образом, наиболее приемлемым для прикладного 
использования является узкий подход к определению инноваций, 
который учитывает научно-технический и экономический аспекты. 
Это объясняется определяющей ролью научно-технических проблем 
в решении социально-экономических и хозяйственных задач как на 
производственных предприятиях, так и в народном хозяйстве 
государства в целом. Важнейшим фактором на современном этапе 
является быстрое и масштабное получение экономических результатов 
при реализации инновационных проектов.  

Кроме представленных, существуют еще и другие подходы к 
трактовке понятия «инновация» в зависимости от предмета и объекта 
исследования. Например, Б. Твисс определяет понятие «инновация» 
как процесс, в котором изобретение или идея приобретают 
экономическое содержание [9]. Он подчеркивает, что «проблема не 
только в самих нововведениях как таковых, но скорее в эффективном, 
ориентированном на прибыль управлении научно-техническими 
нововведениями». Таким образом, можно сделать вывод, что исследуя 
сущность «инновации» необходимо рассматривать это понятие с 
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точки зрения производственного предприятия и отмечать ее 
направленность на повышение эффективности его деятельности.  

Согласно ГОСТ 31279-2004 «инновация» является конечным 
результатом деятельности по реализации нового или 
усовершенствования реализуемого на рынке продукта, 
технологического процесса и организационно-технических 
мероприятий, используемых в практической деятельности [10].  

Обратимся к трактовке термина «инновация» в современных 
законодательных актах. Так в Законе Украины «Об инновационной 
деятельности» исследуемое понятие употребляются в таком значении: 
инновации – новообразованные (примененные) и (или) 
усовершенствованные конкурентоспособные технологии, продукция 
или услуги, а также организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого или другого 
характера, которые существенным образом улучшают структуру и 
качество производства и (или) социальной сферы [11].  

Таким образом, при концептуализации понятия «инновация» 
необходимо сравнение с другими аналогичными понятиями. В 
частности, в научной литературе отмечается, что понятие «инновация» 
часто подменяет понятием «изобретение», которое обозначает 
усовершенствование старой или создание новой технической 
разработки. Кроме того, многие процессы по усовершенствованию 
товаров и услуг было бы правильнее обозначить «улучшением». 
Иногда вместо понятия «инновация» могут употребляться понятия 
«изменения» или «креативность». Чтобы отличать понятие 
«инновация» от смежных понятий, нередко уточняется, что 
особенностью инновации является то, что она связана с внедрением и 
позволяет создать и получить дополнительную ценность продукта 
или услуги, на которые направлено ее действие. С учетом этого, 
можно считать, что  инновация не является как таковой до того 
момента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить 
пользу.  

В итоге, на основании проведенного анализа существующих 
определений понятия «инновация», можно дать следующее его 
обобщенное определение. Инновация – это новшество в формах 
инвестиционного проекта или интеллектуального решения для 
конкретной отрасли народного хозяйства или сферы жизни людей 
(технологии, изделия, организационные формы существования 
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социума, такие как образование, управление, организация труда, сфера 
услуг, наука, информатизация и др.) с последующим процессом его 
внедрения в практическую деятельность (на производстве, в 
организации) с целью получения дополнительной или новой 
ценности (прибыли, опережения конкурентов, повышения 
конкурентоспособности, выход в лидеры рынка, достижения 
приоритета, коренного улучшения потребительских свойств товара, 
качественного превосходства товара, креативности производства или 
товара, значительного прогресса в производстве товара или услуги и 
др.). 

Выводы. Необходимо отметить, что неотъемлемым свойством 
инновации является научно-техническая новизна и практическое 
применение в производстве товара или услуги. Возможность 
коммерческой реализации существующего замысла выступает как 
потенциальное свойство, для достижения которой нужны 
определенные усилия, а также финансовые и технологические 
средства.  

В современных экономических условиях Украины, повышения 
эффективности производства на конкретном производственном 
предприятии можно достичь преимущественно за счет развития 
инновационных процессов, получающих конечное выражение в 
использовании новых технологиях и производстве новых видов 
конкурентоспособной продукции. Развитие новых технических и 
организационно-технологических решений, совершенствование 
основных принципов управления производством применительно к 
специфике отечественного рынка создают условия для обновления 
процессов воспроизводства на предприятиях и дают дополнительный 
импульс для экономического роста. Это объясняется определяющей 
ролью внедрения научно-технических достижений для решения 
актуальных социально-экономических и хозяйственных задач, как на 
производственных предприятиях, так и в народном хозяйстве 
Украины в целом. Важнейшим фактором на современном этапе 
является быстрое и масштабное достижение роста экономических 
результатов при реализации инновационных проектов.  

Безусловно, каждая конкретная инновация опирается на 
удовлетворение определенных общественных потребностей, но 
вместе с тем повышение эффективности использования отдельных 
ресурсов или повышение эффективности отдельных 
производственных подразделений, либо повышение эффективности 
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предприятия в целом в результате внедрения новшества и реализации 
нововведения происходит далеко не всегда. На конечный успех 
инновации, выражающийся в получении экономического эффекта 
или повышении эффективности функционирования 
производственного предприятия, влияет совокупность разных 
факторов (экономических, юридических, технических, рыночных и 
др.), воздействие которых чрезвычайно сложно спрогнозировать. 
Следовательно, только совместная реализация инновации с 
мероприятиями по совершенствованию информационного 
обеспечения процессов принятия управленческих решений могут дать 
прогнозируемый положительный эффект в виде получения новой 
ценности.  
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УДК 336.143:65.01 
 

РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
БАБИН М.М.,  АСПИРАНТ*, ЮФ НУБИП УКРАИНЫ «КАТУ» 

 
В статье раскрыта сущность бюджетирования, а также его роль как в 

управлении в целом, так и отдельных его функциях. 
The paper disclosed the nature of budgeting, as well as its role in the management of the 

whole and its individual features. 
 

Постановка проблемы в общем виде. В нестабильной 
экономической ситуации оптимизация расходов предприятия 
приобретает первоочередное значение в деятельности менеджеров 
всех уровней организационно-управленческой структуры 
предприятия. Для этого во всех отраслях экономики должны 
использоваться прогрессивные методы управления предприятиями, 
приспособленные к современным условиям хозяйствования. Одна из 
таких прогрессивных управленческих технологий основана на 
использовании бюджетирования.  

В условиях усложнения хозяйственных связей, острой 
конкурентной борьбы и повышения важности стратегических 
решений процессы предвидения положения предприятия в будущем, 
разработки целей, стратегий, сценариев в их реализации выдвигаются 
на одно из первых мест в системе управления предприятием. Для 
эффективного управления развивающихся предприятий необходимо 
использовать современные технологии управления, одной из которых 
является бюджетирование. 

Анализ исследований и публикаций. Проблему 
бюджетирования в системе управления предприятием рассматривают 
в своих исследованиях и публикациях как зарубежные, так и 
отечественные ученые (Хруцкий В.Е., Щиборщ К.В., Карпов А.Е., 
Бочаров В.В., Волкова О.Н., Мамчур Р.М., Онищенко С.В., Бабич 
Т.С.и другие). Однако как теоретические аспекты методики 
бюджетирования, так и использование разработанных методов на 
                                                
* Научный руководитель – Додонов С.В., доцент, к.э.н. 
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практике требуют дальнейшего изучения в целях их адаптации к 
требованиям современной экономики в целом и отдельных ее 
отраслей в частности.  

Формулировка целей статьи. Целью исследований является 
формирование концептуального подхода в понимании роли 
бюджетирования в управлении сельскохозяйственным предприятием.  

Изложение основного материала. Среди ученых нет 
согласованности и единства в определении категории 
«бюджетирование». Так Мельник О.Г. рассматривает бюджетирование 
преимущественно как управленческую технологию, 
предусматривающую формирование бюджетов для выбранных 
объектов и их использование с целью обеспечения оптимальной 
структуры и соотношения доходов и расходов, поступлений и затрат, 
активов и пассивов организации или ее звеньев для достижения 
поставленных целей с учетом условий функционирования.  

Одна из важнейших задач руководителя любого предприятия – 
с максимальной отдачей использовать имеющиеся в его 
распоряжении ресурсы. Для этого необходима информация о 
наличии таких ресурсов. Детализация стратегического плана 
осуществляется на предприятии с помощью бюджетирования, 
которое определяет краткосрочные задачи в пределах общей 
стратегии. Результатом процесса бюджетирования является 
формирование бюджета. 

В условиях рынка именно бюджетирование является основой 
планирования и управленческого учета. Система бюджетов позволяет 
заблаговременно оценить последствия текущего положения дел и 
реализуемой стратегии финансового состояния предприятия. 
Следовательно, бюджетирование становится связующим звеном 
между стратегическим управлением, осуществляемым высшим 
руководством, и оперативным управлением, реализуемым на более 
низких уровнях. 

Наиболее распространенная классификация выделяет 
следующие функции управления предприятием: 

— планирование; 
— организация; 
— мотивация; 
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— контроль; 
— учет и анализ; 
— координация. 

Исходя и этих функций, можно определить непосредственную 
роль бюджетирования в осуществлении каждой из них.  

Составление бюджета основано на уточнении и детализации 
стратегических планов на заданный бюджетом период. 
Следовательно, бюджетирование является исходным инструментом 
планирования. 

Бюджетирование как инструмент организации проявляется в 
коммуникации и координации различных подразделений 
предприятия и видов деятельности, и обеспечивает согласование 
интересов отдельных работников и групп в целом по предприятию 
для достижения намеченных целей. Само по себе составление 
бюджета предусматривает взаимодействие различных подразделений 
предприятий, а так же определенных в процессе бюджетирования 
центров ответственности. 

Также, бюджет способствует выявлению слабых звеньев в 
организационной структуре, решению проблем коммуникации и 
распределения ответственности между исполнителями. Последнее 
определяет роль бюджетирования в осуществлении мотивирующей 
функции управления. При анализе выполнения бюджета руководству 
легко определить, какое звено или работник стали причиной 
положительных или отрицательных отклонений, что естественно 
должно повлечь за собой последствия. С другой стороны, имея 
определенный бюджет подразделение или отдельный работник всегда 
могут видеть к чему им необходимо стремиться или каких негативных 
явлений избегать для его выполнения. Так наличие четко 
определенных показателей деятельности и критериев ее 
эффективности представляют собой стимул в достижении целей.  

Бюджетирование способствует ориентации руководителей всех 
уровней на достижение задач, поставленных перед их центрами 
ответственности и повышению профессионализма менеджеров. 
Составление бюджетов способствует детальному изучению 
деятельности своих подразделений и взаимоотношений между 
центрами ответственности на предприятии. 
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Бюджетирование также значительно облегчает руководителям 
контроль текущей деятельности. В качестве основы для оценки 
выполнения плана центрам ответственности лучше использовать 
именно бюджетные данные, а не данные прошлых лет. Это связано с 
тем, что текущая деятельность может отличаться от прошлой 
изменениями в технологии, составе персонала, ассортименте 
продукции или новыми общеэкономическими условиями. 

При этом в каждом предприятии могут быть свои функции 
бюджетирования в зависимости, как от объекта финансового 
планирования, так и от системы финансовых и нефинансовых целей. 
В каждом предприятии в качестве управленческой технологии 
бюджетирование может преследовать свои собственные цели и 
использовать свои собственные средства, свой собственный 
инструментарий, тем не менее, существует общая (принципиальная) 
схема бюджетирования: цели и стратегии бизнеса  контрольные или 
целевые показатели  системы бюджетирования  виды и форматы 
бюджетов. 

При рассмотрении бюджетирования как процесса необходимо 
выделить три его основных элемента: организационное обеспечение, 
процесс и технология. 

Организационное обеспечение касается организации 
подразделений и служб, которые несут ответственность за 
обеспечение и поддержание самого процесса бюджетирования, а 
также предусматривает выбор лица, отвечающего за правильное и 
своевременное выполнение всего процесса.  

Процесс бюджетирования разбивается на отдельные процедуры: 
планирование, исполнение бюджетов, сбор и анализ фактических 
данных и т. д. – при этом должен быть разработан и утвержден 
регламент для контроля выполнения всех указанных процедур. Также 
в процессе работы над построением механизма бюджетирования 
затрат следует учитывать особенности сельскохозяйственного 
производства отдельных видов продукции. Для построения 
последовательной и логической системы бюджетирования 
необходимо выделять определенные этапы производства в общем 
производственном цикле. Каждый этап может представлять собой 
законченный цикл работ. 
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Технология бюджетирования включает в себя формирование и 
консолидацию бюджетов организации. Для этого разрабатывается 
финансовая структура организации, представляющая собой 
совокупность центров ответственности. На основании финансовой 
структуры для каждой из бригад в отрасли растениеводства отдельно 
формируются соответствующие бюджеты. При этом основной 
бюджет (master budget) включает в себя взаимосвязанную систему 
финансовых (financial budget) и операционных (operating budget) 
бюджетов. 

Также необходимо учитывать, что на формирование статей 
бюджета расходов существенно влияют положения учетной политики 
организации. При внедрении механизма бюджетирования следует 
учитывать, что высокие экономические показатели в производстве 
сельскохозяйственной продукции достигаются только за счет 
комплексных мероприятий. 

Основной целью составления бюджета является 
прогнозирование прибыли, поскольку именно прибыль является 
основным показателем эффективности деятельности любого 
коммерческого предприятия.  

Отправной точкой подготовки комплексного плана по прибыли 
является процесс планирования продаж, позволяющий руководству 
принимать правильные решения в области маркетинга, на основании 
которых сотрудники составляют комплексный план продаж. Если 
план продаж нереалистичен, то вызывают сомнения и все другие 
составляющие плана по прибыли. Иными словами, если руководство 
предприятия считает невозможным подготовить план, содержащий 
реалистичные цифры, планирование и контроль прибыли не 
оправдают себя. Неспособность предприятия оценить свою 
потенциальную прибыль изначально делает ее малопривлекательной 
для инвесторов. 

Выводы. В современных условиях именно бюджетирование 
становится основой планирования – важнейшей функции управления. 
Вся система внутрифирменного планирования должна строиться на 
основе бюджетирования, то есть все затраты и результаты должны 
иметь строго финансовое, лучше – денежное выражение. Однако дело 
не только в этом. Если само по себе планирование бизнеса 
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необходимо для того, чтобы четко представлять, где, когда, что и для 
кого предприятие будет производить и продавать, чтобы понимать, 
какие ресурсы и в каком объеме для этого понадобятся, то 
бюджетирование как основа планирования – это максимально точное 
выражение всех планируемых показателей и ресурсов в финансовых 
терминах. 

Одной из главных функций бюджетирования является 
прогнозирование (финансового состояния, ресурсов, доходов и 
затрат). Именно этим бюджетирование и ценно для принятия 
управленческих решений. Конечно, утвержденные формы 
бухгалтерской отчетности не теряют своей значимости. И любое 
действие, будь то оценка финансового состояния предприятия или 
фирмы, аудиторская проверка, деятельность оценщиков бизнеса, 
непременно буде базироваться на этих данных. Недостаток 
использования одних лишь сведений бухгалтерской отчетности 
заключается в том, что это данные прошлых периодов, и они могут 
быть мало полезны руководителям предприятия. 
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СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Дана стаття присвячена визначенню особливостей сучасних інфляційних 
процесів у ході їх ретроспективного аналізу. 

This article is sanctified to determination of features of modern inflationary processes 
during their retrospective analysis. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Не зважаючи на 
чисельні дослідження та дискусії, сучасна інфляція, її причини та механізм 
дії до кінця не встановлені, а намагання подолати інфляційні процеси не 
приносять бажаних результатів. 

Сучасна інфляція – якісно нове явище, що потребує принципово 
нового підходу до його дослідження, який врахував би такі невід’ємні 
характеристики інфляційних процесів, як стійкість, несхильність до 
кон'юнктурних змін, міжнародний масштаб та циклічний характер.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість 
вітчизняних і зарубіжних науковців досліджували і продовжують 
досліджувати проблеми інфляційних процесів: І. Фішер, Дж. Кейнс, 
А. Філіпс, Ш. Планкарт, Р. Девіс, А. Лернер, Ф. Фрідман, М. Карлберг, 
Ф. Модільяні, Р. Масгейв, А. Єрін, С.І. Адаменко, Д.А. Артеменко, 
О.І. Барановський, О.Ф. Балацький, О.Д. Василик, П.А. Герасимов, 
А.О. Епіфанов, М.М. Єрмошенко, Г.П. Іванова, С.М. Ілляшенко, 
Г.О. Крамаренко, В.Г. Крижанівська, В.П. Москаленко, Є.В. Новосядло, 
Б.А. Райзберг, О.О. Терещенко, С.Я. Салига, І.В. Сало, Е.А. Уткін, 
О.Й. Шевцова та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
особливостей сучасних інфляційних процесів у ході їх 
ретроспективного аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж перейти 
до аналізу інфляційних процесів в історичному аспекті, необхідно 
зазначити, що довготривалий характер сучасної інфляції та її стійкість 
на всіх фазах економічного циклу не узгоджуються з її традиційними 
уявленнями. Вона не набуває ні традиційної форми чисто монетарної 
інфляції, ні форми інфляції витрат. Також інфляція не є тільки 
внутрішньою проблемою окремих країн, вона носить міжнародний 

                                                
* Науковий керівник – Онегіна В.М., д.е.н., проф. 



 

68 

характер. Отже, глобальний характер інфляції ставить під сумнів всі 
намагання пояснити її лише внутрішніми причинами.  

Аналізуючи основні теорії інфляції, можна відмітити, що 
основні розбіжності у поглядах на причини і механізми інфляційних 
процесів сьогодні проявляються вже не стільки між прихильниками 
теорії вартісної інфляції і теорії інфляції попиту, скільки між 
послідовниками сучасних концепцій – неокейнсіанства і 
неомонетаризму. Однак їх слабким місцем, на нашу думку, є погляд на 
інфляцію, як на результат перехідних, короткострокових аномалій, а 
не як на стійкий структурний феномен. 

Ми вваажаємо, що інфляція глибоко пов’язана із 
трансформацією економічної і соціально-інституціональної структур. 
На основі такого підходу інфляція постає як структурне явище, 
першопричиною якого є соціальний конфлікт відносно розподілу 
виробленого суспільного продукту. На це основне джерело інфляції 
накладаються інші причини, що посилюють, або навпаки, 
послаблюють її прояви. Ці причини можна розглядати як другорядні, 
хоча це не означає, що в конкретні короткострокові періоди вони не 
можуть домінувати у своєму впливі на темпи інфляції. 

Загалом, ці другорядні фактори (емісія грошей, державний борг, 
дефіцит державного бюджету, інфляційні очікування, циклічність 
економіки та ін.) мають перехідний характер. 

Ми вважаємо, що підвищення цін, як основна ознака інфляції, не 
завжди означає наявність інфляційних процесів. Наприклад, 
застосування більш продуктивних засобів та високоякісних предметів 
праці означає перехід на інший, більш високий рівень виробництва і 
споживання. Отже, можна зазначити, що слід відрізняти інфляційне і 
неінфляційне підвищення цін, хоча виміряти точну зміну 
неінфляційної складової зростання товарних цін неможливо. 

Для загальної характеристики інфляції у минулому 
проаналізуємо динаміку загального індексу оптових цін, не 
зупиняючись на різниці у динаміці оптових і споживчих цін. По-
перше, існує часовий лаг у пристосуванні споживчих (роздрібних) цін 
до оптових. По-друге, склад товарних груп, що є основою для виміру 
середніх оптових і споживчих цін та їх індексів, різний. По-третє, ціни 
споживчих товарів і послуг мають тенденцію знижуватись повільніше, 
і зростати швидше внаслідок більш повільного зростання 
продуктивності праці у відповідних галузях виробництва і сфері обігу, 
а також через наявність додаткових компонентів (наприклад, ренти). 

Динаміку загального індексу цін в Англії, Германії, Франції та 
США з кін. XVIII – поч. XIX ст. і до початку економічної кризи 1929 
– 1933 рр. представлено в Табл. 1 – Табл. 4). 
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Таблиця 1 
Динаміка загального індексу оптових цін в Англії  

за 1800 – 1930 рр. (1913 р. = 100) 
Роки Індекс оптових цін 

1 2 
1800 200 
1805 170 
1810 220 
1815 130 
1820 190 
1825 125 
1830 115 
1835 116 
1840 130 
1845 100 
1850 90 
1855 120 
1860 110 
1865 120 
1870 115 
1875 115 
1880 100 
1885 95 
1890 85 
1895 75 
1900 90 
1905 85 
1910 90 
1915 95 
1920 220 
1925 145 
1930 140 

 
Отже, можна зробити висновок, що у XIX ст. у головній країні 

домонополістичного капіталізму – Англії – динаміка цін носила 
нисхідний характер. Більша частина коливань рівня цін була пов’язана з 
рухом економічного циклу. Мало місце лише два відхилення: стійке і 
значне підвищення цін з 1802 по 1809 рр. і довготривале, але менш 
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значне підвищення цін з 1852 по 1872 рр. У другому випадку зростання 
цін не було систематичним і регулярно переривалося сильними 
короткостроковими зниженнями. 

Таблиця 2 
Динаміка загального індексу оптових цін у Франції 

за 1820 – 1930 рр. (1901 - 1910 р. = 100) 
Роки Індекс оптових цін 

1 2 
1820 155 
1825 138 
1830 130 
1835 138 
1840 135 
1845 120 
1850 110 
1855 120 
1860 160 
1865 142 
1870 142 
1875 142 
1880 122 
1885 100 
1890 100 
1895 80 
1900 100 
1905 100 
1910 100 
1915 118 
1920 600 
1925 400 
1930 700 

 
Аналізуючи дані табл. 2 і табл. 3 ми бачимо, що з невеликими 

відхиленнями подібний рух цін спостерігався протягом XIX ст. у Франції 
та Германії. Такий збіг обумовлено тим, що для капіталізму вільної 
конкуренції був характерний швидкодіючий взаємозв’язок умов 
національних ринків провідних країн. 
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Таблиця 3 
Динаміка загального індексу оптових цін у Німеччині 

за 1800 – 1930 рр. (1913 р. = 100) 
Роки Індекс оптових цін 

1 2 
1800 135 
1805 140 
1810 160 
1815 110 
1820 85 
1825 75 
1830 80 
1835 80 
1840 82 
1845 78 
1850 75 
1855 100 
1860 90 
1865 92 
1870 98 
1875 120 
1880 90 
1885 75 
1890 90 
1895 80 
1900 90 
1905 80 
1910 92 
1915 100 
1920 230 
1925 230 
1930 135 

 

Отже, виходячи з даних Табл. 1 – Табл. 4., ми бачимо, що 
починаючи з кінця XIX ст. довготривала тенденція зниження цін у 
промислово розвинутих країнах змінилась на їх довготривале підвищення.  

Розглядаючи історичну динаміку інфляційних процесів у XX–ХХІ 
ст. можна умовно виділити три періоди: з початку ХХ ст. до Великої 
депресії 1929 – 1933 рр.; 1934 – середина 50-х рр. ХХ ст.; середина 50-х рр. 
ХХ ст. – теперішній час. Вибір таких часових рамок обумовлений 
характером і внутрішнім змістом динаміки цін у промислово розвинутих 
країнах.  
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Таблиця 4 
Динаміка загального індексу оптових цін у США 

за 1750 – 1970 рр. (1910 - 1914 рр. = 100; 1967 р. = 100) 
Роки Індекс оптових цін 

1 2 
1750 60 
1760 80 
1770 75 
1780 220 
1790 85 
1800 122 
1810 135 
1815 180 
1820 150 
1825 98 
1830 90 
1835 89 
1840 110 
1845 80 
1850 82 
1855 80 
1860 110 
1865 85 
1870 190 
1880 130 
1890 85 
1895 30 
1900 25 
1905 32 
1910 39 
1915 35 
1920 80 
1925 50 
1930 35 
1935 34 
1940 38 
1945 52 
1950 55 
1955 90 
1960 92 
1965 95 
1970 100 

 

До Великої депресії, як відомо, діяв золотий стандарт. Криза 1929 – 
1933 рр. привела до краху цю систему грошового обігу, що вплинуло на 
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розвиток інфляції у групі країн, що розглядаються. Період 1934 – середина 
50-х рр. ХХ ст. цікавий тим, що тут останній раз в історії найбільш яскраво 
проявився воєнний характер інфляції. Крім цього, можна відмітити ще 
одну особливість даного періоду. Мова йде про формування нової 
системи грошового обігу – золотодевізної (бреттон-вудської). Але 
найбільш важливим для нас є третій етап – з середини 50-х рр. ХХ ст. до 
теперішнього часу. Тут, перш за все, необхідно відмітити посилення 
інфляційних тенденцій, зміну характеру інфляції. З дискретного вона 
перетворилась на постійно діючий фактор економічного розвитку. З 60-х 
рр. ХХ ст. інфляція набула самостійного характеру, зростання цін вже не 
змінювався періодами падіння, а циклічність динаміки цін зникла. Крім 
того, даний період був відмічений появою стагфляції. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що протягом останніх 
40 – 50 років у промислово розвинутих країнах існує інфляційна інерція 
підвищення цін, що пов’язана з формуванням олігополістичних структур 
ринку і системи монополістичного ціноутворення. Ці процеси підкріплені 
трансформацією грошового обігу, відходом у минуле золотого стандарту 
та переходом до паперових і депозитних грошей. 

Змінилась і сама природа інфляції. Якщо у минулі періоди 
інфляційні процеси породжувались виключно порушеннями у грошовій 
сфері, то сьогодні довготривалість інфляції можна пояснити також рухом 
структури економіки, постійно виникаючими диспропорціями у процесі 
відтворення, значними порушеннями у грошовому обігу. 

Наряду з цим, поштовхи до підвищення цін мають і екзогенний 
характер. Перш за все, це „імпорт” інфляції й поглиблення 
інтернаціоналізму виробництва. На інфляційне підвищення цін, як і 
раніше, продовжують впливати зовнішні шоки, такі як, форс-мажорні 
обставини (наприклад, стихійні лиха), політичні процеси, пов’язані з 
вибором керівництва країн та воєнні дії. 
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УДК 336.71 
 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ РЕСУРСНИХ 
ПАРАМЕТРІВ У РЕГЛАМЕНТУВАННІ БАНКІВСЬКОЇ 

ЛІКВІДНОСТІ 
 

БРИГІНСЬКА Л.Г., ЗДОБУВАЧ*, 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 
 

Досліджено особливості окремих зарубіжних країн щодо методичних підходів в 
оцінюванні банківської ліквідності. Здійснено порівняльний аналіз алгоритму та 
нормативних значень показників банківської ліквідності в окремих країнах та в Україні, 
запропоновано шляхи удосконалення вітчизняної системи забезпечення банківської 
ліквідності. 

The features of separate foreign countries are investigational in relation to methodical 
approaches in the evaluation of bank liquidity. The comparative analysis of algorithm and 
normative values of indexes of bank liquidity is carried out in separate countries and in Ukraine, the 
ways of improvement of the domestic system of providing of bank liquidity are offered. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Однією із 
важливих проблем сучасного функціонування банківської системи 
будь-якої країни є проблема оптимізації ліквідності як банківської 
системи в цілому, так і окремих банківських установ. В основі 
забезпечення ліквідності покладено ресурсні параметри. Недопущення 
необґрунтовано недостатньої чи надлишкової ліквідності в банківській 
системі дозволить уникнути проблем та дисбалансів у фінансовій 
системі країни та забезпечити стабільність її економічного розвитку. 

В Україні оптимізація ліквідності банківської системи можлива 
через прийняття правильних стратегічних рішень з управління нею як 
на рівні керівництва комерційних банків, так і на рівні регулювання 
нормативних показників ліквідності з боку Національного банку 
України. Саме тому вивчення досвіду управління ліквідністю в 
банківських системах різних країн може послужити інформаційною 
базою для побудови методологічної основи нового механізму 
функціонування вітчизняної банківської системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 
банківської ліквідності та оптимального управління нею присвячена 
значна кількість наукових праць як вітчизняних вчених, а 
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саме:А.М. Герасимовича, О.В. Дзюблюк, А.М. Мороза, В.І. Міщенка, 
А.А. Пересади, Л.О. Примостки, К.Є. Раєвського, М.І. Савлука, 
В.М. Шелудько, Ф.І. Шпига, так і зарубіжних: Е.Дж. Долана, 
О.І. Лаврушина, Пітер С. Роуза, Джозеф Ф. Сінкі, В.М. Усоскіна та 
інших. Але розгляд та визначення можливостей застосування 
зарубіжних підходів щодо оцінки банківської ліквідності у вітчизняній  
практиці залишався поза увагою дослідників, остільки в докризових 
умовах це було не актуально. Світова фінансова криза започаткувала 
потребу у зміні стереотипів усіх напрямів управління суспільно-
економічними процесами, в тому числі і процесами банківської 
ліквідності.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
порівняльний аналіз методичних підходів у встановленні ресурсних 
параметрів при оцінюванні банківської ліквідності в окремих 
зарубіжних країнах та в Україні, визначення можливостей застосування 
окремих підходів у вітчизняній банківській практиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах 
проблема регулювання банківської ліквідності стала основною як на 
національному, так і на світовому рівні [1]. У березні 2009 року, 
Базельський комітет з банківського нагляду оголосив, що рівень 
капіталу в банківській системі потребує посилення, щоб підвищити її 
стійкість до майбутніх економічних та фінансових стресів [1]. При 
цьому не менше значення має сильна основа ліквідності. Багато банків, 
які мають у своєму розпорядженні адекватний рівень капіталу, 
виявилися в скрутному становищі, через те, що вони не управляли 
розсудливо своєю ліквідністю.  

Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяль-
ності самих банків, так і у фінансовій системі країни. Щоденна робота 
з підтримування достатнього рівня ліквідності є неодмінною умовою 
самозбереження та виживання банку. Без ліквідності банк не може 
виконувати свої функції і проводити операції з обслуговування 
клієнтів, тому вирішення проблем ліквідності повинно мати найвищий 
пріоритет у роботі менеджменту банку. Фактично банківська діяльність 
заснована на довірі, і якщо підривається довіра до банку, то все інше 
руйнується дуже швидко. Розвиток сучасних ринків та пропонованих 
ними фінансових інструментів значно розширює можливості банків 
щодо управління ліквідністю, одночасно ускладнюючи процес вибору 
оптимального рішення. 

В цілому для кількісної і якісної оцінки ліквідності комерційних 
банків в світовій практиці використовуються показники, що 
відображають надійність і фінансову стійкість банку, безпеку їх 
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діяльності. Одночасно ці показники виступають як критерії оцінки 
діяльності комерційного банку. Нагадаємо, що поняття ліквідності 
комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно 
забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань 
перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього 
власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною 
коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних 
термінів.  

У більшості країн показники ліквідності банку законодавчо 
регламентуються, тобто встановлюється перелік оцінних показників і 
їх критерії. Для оцінки ліквідності банку (його балансу) 
використовується система показників (нормативів, коефіцієнтів), що 
визначають бажані або допустимі з точки зору регулюючих органів 
співвідношення окремих активних і пасивних статей балансу, а також 
структурні співвідношення у межах активної і пасивної частин балансу 
банку. Така система зазвичай включає показники поточної, коротко- і 
довгострокової ліквідності,  що характеризують стійкість пасивів, 
рухливість активів, відповідність між пасивними і активними 
операціями за термінами їх проведення, здатність банку виконувати 
свої зобов'язання. Так, наприклад, в США найбільш вживаними є 
показники, що розраховуються як відношення касових активів, 
касових активів і вкладень в державні цінні папери, виданих кредитів 
до залучених коштів (депозитів) [2]. У інших країнах показники того ж 
призначення розраховуються як співвідношення активних і пасивних 
статей, що враховують кошти, залучені або розміщені на певний 
термін. 

Попри те, що більшість органів банківського нагляду 
розвинених країн застосовують в оцінюванні ліквідності банків якісні 
характеристики, в багатьох випадках застосовуються і кількісні 
показники. Так, при визначенні кількісного співвідношення ліквідних 
активів і депозитів використовують два показники: 

— рівень співвідношення первинних резервів (каса + 
кореспондентський рахунок у центральному банку) до депозитів; 

— рівень співвідношення суми первинних і вторинних резервів 
(державні цінні папери) до депозитів. 

Ці показники встановлюють безпосередній зв’язок між 
ліквідними активами та зобов’язаннями, що підлягають виконанню. В 
загальній банківській практиці рівень першого показника для 
забезпечення ліквідності банку є прийнятним у розмірі не менше 5–10 
%; рівень другого – не менше 15–25 %. Другий показник 
використовується у Японії (як обов’язковий до виконання всіма 
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банками), де його рівень має бути не менше 30 % [2]. 
Банками США для оцінки ліквідності використовуються 

показники співвідношення суми наданих кредитів і депозитів (чим 
більше він перевищує 1, тим нижча ліквідність банку) та частки 
кредитів у загальній сумі активів (цей показник прийнято вважати 
оптимальним при рівні 65–70 %). Показник, що характеризує 
стабільність депозитів, розраховується як відношення суми основних 
депозитів до їх загальної суми. Банк вважається ліквідним, якщо частка 
основних депозитів у загальній сумі депозитів становить не менше 75 
% [2].  

У Франції коефіцієнт ліквідності обчислюється як відношення 
суми розміщених коштів, термін платежу по яких настає через 3 місяці, 
цінних паперів, що легко реалізовуються, і готівкових коштів до суми 
коштів, залучених до запитання і на строк до 3 місяців. Коефіцієнт 
розраховується щокварталу, при цьому його рівень не має бути нижче 
60 %. Це означає, що у вигляді позик або вкладень в інші активи на 
термін не більше 3 місяців банки повинні розмістити не менше 60 % 
тих коштів, які вони залучили на строк до 3 місяців. Останні 40 % 
вони можуть розмістити на триваліші терміни, забезпечуючи таким 
чином трансформацію короткострокових ресурсів в середньо- і 
довгострокові вкладення [2].  

В Україні ж за строками показники ліквідності розраховуються 
на 31 та 365 днів [3]. Тобто можна рекомендувати українським банкам в 
управлінських розрахунках оцінювати ліквідність і у 
середньостроковій перспективі – на 3 місяці за досвідом Франції. Але 
запроваджувати такий норматив на державному рівні не варто через 
значну кількість вже існуючих норм. 

У Англії коефіцієнт ліквідності розраховується як відношення 
готівки, залишків на рахунках "ностро", активів, розміщених до 
запитання на 1 день, цінних паперів, включаючи векселі, що 
приймаються до переобліку, до всієї суми залучених коштів. 
Встановлена щомісячна звітність по дотриманню цього показника, а 
мінімальне допустиме його значення визначено на рівні 12,5%. Окрім 
цього банки розраховують і інші коефіцієнти, але вони носять 
швидше довідковий характер (відповідні дані не потрібно надавати в 
регулюючі органи): касовий коефіцієнт (відношення ліквідних активів 
і кредитів у формі овердрафту до суми залучених коштів), 
одномісячний коефіцієнт (відношення активів, розміщених на строк 
до 1 місяця, до суми зобов'язань, терміном погашення також до 1 
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місяця); шестимісячний коефіцієнт (аналогічно попередньому, але з 
розрахунку на терміни в 6 місяців). 

У Німеччині банки звітують про стан своєї ліквідності 
щомісячно, використовуючи аналогічні коефіцієнти, але за триваліші 
терміни: 

— відношення суми коштів, розміщених на термін 4 роки і більше, 
до величини ресурсів, залучених на аналогічні періоди (або до власних 
коштів чи до ощадних вкладів); 

— відношення коротко- і середньострокових вкладень (до 4 років) 
до рівнозначних по термінах залучених ресурсів (ощадних вкладах). 
При цьому такі статті пасиву, як ощадні вклади, включаються в 
розрахунок у певній пропорції від їх загальної суми. Рівень 
коефіцієнтів встановлений у розмірі 100% [2].  

У деяких країнах для визначення коефіцієнтів ліквідності 
використовуються складніші розрахунки, що базуються на порівнянні 
ліквідних активів і пасивів, класифікованих по термінах їх вимоги. При 
цьому для кожної групи пасивів до запитання встановлюються окремі 
нормативи (наприклад, до 15 %, від 15 до 25 %, від 25 до 35 %). 

У Росії  використовуються такі нормативи ліквідності : 
— норматив поточної ліквідності (Н3) - характеризує ступінь 

покриття ліквідними активами зобов'язань банку до запитання і на 
строк до 30 днів. Нормативне значення – не менше 50%; 

— норматив миттєвої ліквідності (Н2) є відношенням суми 
високоліквідних активів банку до суми зобов'язань по рахунках до 
запитання. Нормативне значення – не менше 15%; 

— нормативом довгострокової ліквідності (Н4) є відношення 
виданих кредитів терміном погашення понад рік до капіталу банку, а 
також до його зобов'язань по депозитних рахунках, отриманих 
кредитах і інших боргових зобов'язаннях на термін понад рік. 
Нормативне значення – не більше 120% [2].  

Тобто цікавим є те, що у Росії центральний банк обмежує 
довгострокову ліквідність, щоб убезпечити банк від втрат. 

Порівняльна характеристика нормативів ліквідності українських 
та іноземних банків представлена в табл.1. 

Очевидно, що українські нормативи ліквідності подібні до 
російських, і згруповані за строками ліквідності. Натомість у більшості 
іноземних країн нормативи ліквідності представлені лише одним-
двома показниками, в основу яких покладене відношення касових 
коштів та коштів на коррахунках до відповідних за строками 
зобов’язань.  
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Таблиця1 
Порівняльна таблиця нормативів 

ліквідності іноземних банків [2:3:4] 
Країна Показник Розрахунок Нормат. 

значення 

Ф
ра

нц
ія

 

Норматив 
ліквідності, 
% 

Співвідношення суми активів, розміщених 
строком на 3 місяці, і суми депозитів до 
повернення, строкових депозитів та інших 
ресурсів, залучених на 3 місяці 

>60 

Н
ім

еч
чи

на
 

Норматив 
ліквідності 

Співвідношення суми активів і суми зобов’язань з 
такими строками розміщення активів і 
погашення зобов’язань: 
- до одного місяця (часовий проміжок І); від 1 до 
3 місяців (часовий проміжок ІІ) 
- від 3 до 6 місяців (часовий проміжок ІІІ); від 6 
до 12 місяців (часовий проміжок ІV) 

≥1 

А
нг

лі
я Норматив 

ліквідності, 
% 

Співвідношення готівки, залишків на 
коррахунках НОСТРО, суми наданих депозитів 
до повернення і зі строком розміщення на день, 
цінних паперів та придатних до переобліку 
векселів і загальної суми зобов’язання 

>12,5 

Яп
он

ія Норматив 
ліквідності, 
% 

Співвідношення суми коштів на 
кореспондентському рахунку в Центральному 
банку та в касі, державних цінних паперів і 
загальної суми залучених депозитів 

>30 

Ш
ве

йц
ар

ія Сукупна 
ліквідність 
(ліквідність 
ІІ), % 

Співвідношення суми ліквідних активів та 
короткострокових зобов’язань >33 

 
В умовах посилення фінансової нестабільності в Україні було 

прийнято міри по забезпеченню рівня ліквідності банківських установ, 
що  призвело до значної надлишкової ліквідності (табл.2) [4]. 

 

Таблиця 2  
Динаміка значень  нормативів ліквідності 

по системі банків України в 2012 р.[ 5] 
Період 01.01. 01.02. 01.03. 

Н4 Норматив миттєвої ліквідності 
(не менше 20 % ) 58.48 55.63 57.97 

Н5 Норматив поточної ліквідності 
(не менше 40 %) 70.53 69.59 69.88 

Н6 Норматив короткострокової 
ліквідності (не менше 60%) 94.73 93.54 93.63 
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Виходячи із нормативних показників ліквідності в банківській 
системі України сформована надлишкова ліквідність, що обумовила у 
багатьох банках зниження операційного доходу. В банківській системі 
розпочалося затухання ділової активності. Жорстка валютно-кредитна 
політика НБУ та проблеми з ліквідністю банків в Європі вплинули на 
вартість фінансування українських банків. Це підштовхнуло банки до 
відповідного підвищення ставок за кредитами.  

Висновки. Результати порівняльного аналізу досвіду 
зарубіжних та вітчизняного підходів щодо оцінки пормативних 
параметрів ліквідності банків показали, що вітчизняні нормативи 
ліквідності є дуже схожими до російських, за винятком того, що в 
російських установах центральний банк стежить за тим, щоб 
довгострокова ліквідність не перевищувала 120%. В Україні ж 
встановлені тільки мінімальні нормативи ліквідності. В європейських 
банківських системах основний акцент робиться на фактичній 
забороні фінансування короткостроковими ресурсами довгострокових 
активів банку, якщо першими не покриті короткострокові 
зобов’язання. Такий підхід є, на нашу думку, раціональним і повинен 
також використовуватись в українській практиці, адже чим вища в 
банку розбалансованість активів та пасивів за строками, тим вищим є 
ризик ліквідності. Крім цього в банківській системі України доцільно 
розрахунок усіх нормативів ліквідності (в тому числі довгострокової) 
оцінювати на щоденній основі; а саму оцінку ліквідності здійснювати 
не лише з погляду строковості, але й з погляду збалансованості 
фінансування. 
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УДК 338.512:631.1 
 

РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
БУНЧУК Н.А.,  АСПИРАНТ*, ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
УКРАИНЫ «КРЫМСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

У статті розглянуто вплив спеціалізації на ефективність управління 
витратами підприємства. Аналіз проведено з використанням парних кореляційних 
моделей по групі сільськогосподарських підприємств Криму з різним рівнем спеціалізації. 

In this paper we consider the influence of specialization on the effectiveness of cost 
management. Analysis is performed with using the pair correlation models for the group of 
agricultural enterprises of the Crimea with different levels of specialization. 
 

Постановка проблемы в общем виде. Специализация 
производства – процесс обособления и выделения в результате 
общественного разделения труда отраслей и производств, 
выпускающих однородную продукцию и характеризующихся особым 
оборудованием, технологией производства и квалификацией кадров. 
Цель специализации сельскохозяйственных предприятий – создание 
условий для увеличения прибыли, объема производства продукции, 
снижения издержек, повышения производительности труда, 
улучшения качества продукции. Специализация выступает как 
организационная предпосылка обеспечения устойчивости сельского 
хозяйства, роста выхода продукции при высокой эффективности 
производства. 

Специализация расширяет возможности использования новой 
высокопроизводительной техники, для более полной механизации и 
автоматизации производства, что повышает производительность 
труда, качество выпускаемой продукции. А эти процессы, в свою 
очередь, приводят к концентрации расходов в отдельных крупных 
производственных центрах и упрощают процесс учета, контроля и 
анализа производственных затрат. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Особенности процесса специализации сельскохозяйственного 

                                                
* Научный руководитель – Додонова М.В., к.э.н., доцент 
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производства и его эффективности рассматривались в публикациях 
Савицкой Г.В., Саблука П.Т., Добрынина В.А. и др. Теоретические и 
практические аспекты процесса управления затратами изучались в 
трудах зарубежных и отечественных ученых – Друри К., Гетьмана В.Г., 
Ивашкевича В.Б., Соколова Я.В., Фатхутдинова Р.А., Чумаченко Н.Г. и 
др. Однако не изученной остается влияние специализации 
производства на систему управления затратами в 
сельскохозяйственных предприятиях. 

Формулировка целей статьи. Целью публикации является 
анализ взаимосвязи уровня специализации сельскохозяйственного 
предприятия и эффективности управления производственными 
затратами в нем. 

Изложение основного материала исследования. 
Специализация в сельскохозяйственном производстве напрямую 
связана с его рациональным территориальным размещением, которое 
позволяет с учетом конкретных природно-экономических условий 
производить максимальное количество продукции с минимальными 
затратами. Таким образом, специализация и размещение выражают 
один и тот же процесс разделения труда в сельском хозяйстве. 

Для правильного размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства нужно учитывать уровень 
издержек производства в различных экономических и почвенно-
климатических условиях. Для получения максимального количества 
продукции при минимальных затратах необходимо, чтобы каждая 
культура размещалась там, где себестоимость ее производства 
наименьшая. Рациональная специализация предполагает 
концентрацию отраслей сельского хозяйства в зонах и районах, 
имеющих для развития этих отраслей наиболее благоприятные 
природные условия. 

Значительное влияние на размещение и специализацию 
сельскохозяйственного производства оказывает также уровень 
развития и размещение промышленности. Это связано с одним из 
важнейших принципов размещения – уменьшением нерациональных 
дальних перевозок сельскохозяйственной продукции, приближение ее 
производства к местам потребления, сокращение затрат на перевозку, 
хранение и реализацию продукции [2].  

Актуальность специализации сельскохозяйственного 
производства определяется тем, что: 

– специализация создает условия для развития технологической 
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составляющей процесса производства (выбора наиболее 
эффективных технологий, контроля соблюдения технологических 
операций и т.д.), его механизации и автоматизации; 

– в соответствии с действием эффекта освоенности товаров в 
производстве специализация способствует более эффективному 
использованию рабочей силы и, следовательно, повышению 
производительности труда; 

– специализация обеспечивает более рациональное использование 
сельскохозяйственной техники, повышая ее производительность за 
счет массового производства продукции одного вида; 

– специализация позволяет упростить производственную структуру 
предприятий, т.е. число основных, вспомогательных и 
обслуживающих подразделений. Чем глубже специализировано 
производство, тем меньшее число структурных подразделений входит 
в состав предприятий. Как следствие, специализация обеспечивает 
сокращение величины накладных расходов в производстве; 

– за счет сокращения числа производственных подразделений, 
специализация упрощает как организационную, так и финансовую 
структуру предприятия, сокращая число подразделений и связей 
между ними; 

– на основе специализации и кооперирования производства 
возникают более устойчивые связи с поставщиками и потребителями, 
а, следовательно, упрощаются материально-техническое обеспечение 
и сбыт; 

– специализация позволяет упростить и четко регламентировать 
процедуру планирования, а также делает более эффективным 
контроль выполнения планов; 

– специализация формирует гибкость системы управления и ее 
адаптивность к меняющимся условиям, возможность оперативной 
трансформации системы внутреннего управления.  

Учитывая рассмотренные выше эффекты специализации 
сельскохозяйственного производства можно предположить ее 
взаимосвязь с системой управления производственными затратами 
предприятий. Так, можно говорить о том, что специализация 
сельскохозяйственного предприятия на производстве отдельных видов 
продукции способствует более эффективному управлению затратами 
на их производство. Теоретически можно рассмотреть влияние 
специализации на каждый элемент управления затратами (табл. 1). 
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Таблица 1 
Влияние специализации производства 

на элементы системы управления затратами 
 

Элемент системы 
управления 
затратами 

Влияние специализации производства 

Планирование затрат 

Упрощает процесс планирования за счет 
сокращения организационной и финансовой 
структуры предприятия; стабильности ассортимента 
продукции и состава ресурсов для ее производства 

Учет затрат 

Способствует более детальному учету затрат на 
производство конкретного вида продукции, выбору 
метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости, более достоверному и оперативному 
отражению информации в системе управленческого 
учета 

Анализ затрат Стандартизирует информационную и методическую 
базу для проведения анализа 

Координация и 
регулирование 

Упрощает процесс регулирования и координации 
вследствие формирования устойчивой 
организационной и финансовой структуры и 
сокращения количества внутрисистемных связей 

Мотивация и 
стимулирование 

Формирует экономическую основу для сокращения 
затрат производства в связи с возможностью 
планирования и контроля расхода ресурсов 

Контроль затрат 
(мониторинг) 

Упрощает процедуру контроля в связи с 
формированием четкой системы контролируемых 
показателей 

 
Для проверки на практике степени влияния специализации на 

эффективность системы управления затратами воспользуемся 
методом корреляционного анализа [1, С. 253], поскольку именно он 
позволяет выявить направление и силу влияния факторных признаков 
на результативный. Именно поэтому в качестве факторного признака 
мы рассматриваем коэффициент специализации. По исследуемым 
предприятиям коэффициент специализации (ksp) определялся нами 
по формуле [3]: 
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где Ri – уровень специализации предприятия по i-му виду продукции, 
n – порядковый номер продукции в ранжированном ряду. 

При расчете коэффициента специализации мы основывались 
на принципе АВС-анализа. То есть, принимали в расчет только те 
виды продукции, общий удельный вес которых в выручке от 
реализации продукции составляет не менее 80%. 

В качестве показателя, характеризующего эффективность 
системы управления затратами, мы используем коэффициент 
относительной эффективности производственных затрат по 
урожайности/продуктивности (kec). Коэффициент рассчитывается как 
среднее арифметическое произведений коэффициентов 
урожайности/продуктивности и себестоимости по каждому виду 
продукции. Коэффициент урожайности/продуктивности 
определяется отношением фактической 
урожайности/продуктивности (Pf) на предприятии к среднему 
значению урожайности/продуктивности по Крыму (Pa). 
Коэффициент себестоимости рассчитывается отношением 
себестоимости конкретного вида продукции в среднем по Крыму (Cf) 
к себестоимости этой продукции, сложившейся на предприятии (Ca): 
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Коэффициент урожайности/продуктивности и коэффициент 

себестоимости являются косвенными показателями, 
характеризующими эффективность управления производственными 
затратами. Так же в качестве косвенного показателя эффективности 
управления затратами можно рассматривать и рентабельность 
производства продукции, которую мы рассчитывали как 
средневзвешенное значение рентабельностей основных видов 
продукции предприятия.  
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Для проведения исследований мы рассматривали показатели 
работы сельскохозяйственных предприятий Крыма с различной 
производственной специализацией:  

– узкоспециализированные: ЧАО «Партизан» 
Симферопольского района, СООО «Крымтеплица» 
Симферопольского района, АП СООО «Южная-Холдинг» 
Симферопольского района, ПАО «Агрофирма «Пригородное» 
Симферопольского района, АООО «Советская Украина» 
Симферопольского района, ГП «Солнечное» Симферопольского 
района, ПАО «Птицефабрика «Южная» Симферопольского района, 
ЗАО «Крымская фруктовая компания» Сакского района, 
ОАО «Победа» Нижнегорского района, ПАО «Совхоз «Весна» 
Нижнегорского района;  

– многоотраслевые: ООО «Симферопольское» 
Симферопольского района, ДКСП им. Чапаева 
ОАО «КМК» Белогорского района, ПАО «Победа» Белогорского 
района, СП «Октябрьское» Красногвардейского района, 
ЧАО «Широкое» Симферопольского района, СПК «КАТП «Джанкой» 
Джанкойского района, ГП СП «Плодовод» Симферопольского 
района, ООО «Агрофирма им. Крупской» Нижнегорского района, 
СПК им. Ленина Раздольненского района, СПК «Юбилейный» 
Сакского района. 

Таким образом мы рассматриваем четыре парные 
корреляционные модели в которых факторным признаком является 
коэффициент специализации предприятия, а результативными: 
коэффициент относительной эффективности производственных 
затрат, коэффициент урожайности/продуктивности, коэффициент 
себестоимости и рентабельность основных видов продукции.  

Расчет парных корреляционных моделей позволил определить 
следующие коэффициенты корреляции (табл. 2). 

k1 – коэффициент корреляции коэффициента специализации и 
коэффициента относительной эффективности производственных 
затрат; 

k2 – коэффициент корреляции коэффициента специализации и 
коэффициента себестоимости; 

k3 – коэффициент корреляции коэффициента специализации и 
коэффициента урожайности; 

k4 – коэффициент корреляции коэффициента специализации и 
рентабельности.  
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции, определяющие 

роль специализации в формировании эффективности 
деятельности предприятия 

 

Группировочный признак k1 k2 k3 k4 

Все предприятия 0,441 -0,109 0,612 -0,002 
из них прибыльные 0,517 -0,136 0,657 -0,077 

Узкоспециализированные 
предприятия 

0,686 0,163 0,662 0,244 

из них прибыльные 0,631 -0,049 0,644 -0,078 
Многопрофильные предприятия 0,007 0,268 -0,307 -0,383 

из них прибыльные 0,879 0,738 0,920 0,289 
 
По результатам расчета корреляционных моделей, можно 

отметить, что специализация сельскохозяйственных предприятий 
Крыма в большинстве случаев не оказывает существенного влияния на 
эффективность управления производственными затратами в них 
(коэффициент корреляции составляет 0,441-0,686), значительная связь 
между этими показателями наблюдается лишь у прибыльных 
многоотраслевых предприятий (0,879). Выявленная тенденция 
свидетельствует о том, что лишь прибыльные многоотраслевые 
предприятия осуществляют рациональный выбор ассортимента 
продукции и эффективно управляют затратами на ее производство. 

Еще менее значительное влияние специализация по 
результатам анализа оказывает на себестоимость производимой 
продукции и рентабельность ее производства. Следует особо отметить 
тенденцию обратной связи между коэффициентами себестоимости и 
специализации, рентабельности и специализации. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что с ростом уровня специализации 
затраты предприятий на производство продукции чаще всего имеют 
тенденцию к росту, что свидетельствует о крайне неэффективной 
политике управления затратами или о ее отсутствии в таких 
предприятиях. 

Единственной корреляционной моделью, которая 
характеризует наличие связи средней силы практически по всем 
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рассмотренным группам предприятий, является модель взаимосвязи 
урожайности/продуктивности и специализации предприятия 
(коэффициент корреляции составляет 0,612-0,662). Модель выявляет 
прямую связь между этими показателями, причем в прибыльных 
многоотраслевых предприятиях этот показатель близок к 1 (0,920).  

Выводы. Таким образом, в настоящее время в 
сельскохозяйственных предприятиях Крыма специализация оказывает 
влияние лишь в технологической сфере их деятельности, не 
определяя эффективности производства основных видов продукции. 
Это свидетельствует о низком уровне организации и, соответственно, 
низкой эффективности управления затратами в этих предприятиях. 
Отдельную группу в этом отношении составляют лишь 
многоотраслевые прибыльные предприятия, где установлена тесная 
корреляционная связь между коэффициентом специализации и 
коэффициентом относительной эффективности управления 
производственными затратами (0,879), коэффициентом 
специализации и коэффициентом себестоимости (0,738), 
коэффициентом специализации и коэффициентом урожайности 
(0,920). Но следует отметить слабую связь между коэффициентом 
специализации и рентабельностью в этих предприятиях (0,289), что 
косвенно указывает на низкую эффективность управления качеством и 
сбытом продукции. 

Очевидно, что перспективным направлением повышения 
эффективности производства и реализации продукции в 
специализированных предприятиях является формирование в них 
эффективной системы управления производственными затратами. 
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УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П.ВАСИЛЕНКА  
 

В статті розглянуто проблеми подальшого розвитку довгострокового банківського 
кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні;  визначені особливості 
довгострокового кредитування аграрних підприємств   та нові підходи у плануванні ними 
потреби у довгострокових банківських кредитах з урахуванням вимог сьогодення. 

In the article the problems of further development of the long-term bank crediting of 
agricultural enterprises are considered in Ukraine; certain features of the long-term crediting of 
agrarian enterprises   and new approaches in planning by them requirements in long-term bank 
credits taking into account the requirements of present time. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В сучасних 
умовах аграрний сектор економіки України для оновлення своєї 
матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологій,  
будівництва нових об'єктів дедалі більше потребує довгострокових 
фінансових ресурсів. Кредитні кошти залишаються поки що 
безальтернативним джерелом фінансування, але незадовільний 
фінансовий стан багатьох аграрних підприємств, недостатнє 
забезпечення кредиту, якого вимагають банки, відсутність позитивної 
кредитної історії утруднюють, а в окремих випадках унеможливлюють 
отримання банківських кредитів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
теоретичних і практичних питань банківського кредитування 
підприємств приділяло значну увагу багато вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Серед зарубіжних вчених слід відзначити Р. Джоллі, 
В. Лексіса, П. Роуза, А. Тобіаса, Гейвуда У. Фляйсіга та ін. 

Проблеми довгострокового банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств у ринковій економіці знайшли 
відображення в працях таких вітчизняних вчених: В.М. Алексійчука, 
М.Я. Дем’яненка, Ш.І. Ібатулліна, С.І. Кручка, П.А. Лайка, 
Д.В. Полозенка, П.Т. Саблука та інших. 
                                                
*Науковий керівник –: Онєгіна В.М., д.е.н., професор 
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Незважаючи на численні наукові розробки, окремі теоретичні, 
методичні та практичні аспекти саме довгострокового банківського 
кредитування залишаються недостатньо дослідженими. Актуальність 
визначених питань, вирішення яких певною мірою забезпечить 
розвиток довгострокового банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств, обумовило вибір теми   
дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є:   
визначити та вирішити проблеми подальшого розвитку 
довгострокового банківського кредитування сільськогосподарських 
підприємств в Україні;  визначити особливості довгострокового 
кредитування сільського господарства  та підходів щодо планування  
потреби аграрних підприємств   у довгострокових банківських 
кредитах з урахуванням вимог сьогодення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на 
специфіку сільськогосподарського виробництва (сезонність, 
циклічність виробничо-господарських процесів, тривалий період 
кругообігу капіталу тощо), навіть у високорентабельних підприємств 
іноді виникає сезонна потреба в додаткових коштах. Та найбільше 
сільськогосподарські підприємства потребують довгострокових 
кредитів. Однак через високу ризикованість цього бізнесу, низьку 
кредитоспроможність підприємств, низьку якість і ліквідність застави, 
яку підприємства можуть запропонувати комерційним банкам, а також 
відсутність механізмів іпотечного кредитування в галузі, отримати ці 
кредити буває досить проблематично. Статистика свідчить, що у 
розвинутих країнах 70% обігових коштів на розвиток аграрного 
сектору формується за рахунок банківського кредитування, в Україні ж 
ця частка становить лише 20%. Сільськогосподарські підприємства, 
головним чином, використовували кредити на придбання пального та 
мастил (77%), закупівлю засобів захисту рослин (48%), придбання 
посівного  матеріалу (36%) та інші цілі, пов'язані з поточною 
сільськогосподарською діяльністю. Водночас лише 13% господарств 
спрямували отримані кредити на технологічне оновлення 
виробництва та 6 % - на його розширення. Господарства більшість 
кредитів беруть терміном використання від 6 до 9 місяців - 52%, на 
термін більше 9 місяців - 42 %, а строком до 3 місяців - лише 1 %, від 3 
до 6 місяців - 5 % кредитів [3].  

Після входження України до СОТ на певний час збільшиться 
фінансування впровадження міжнародних санітарних стандартів, 
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розвитку інноваційних технологій, а сільськогосподарське 
виробництво стане ще більш витратним. У зв'язку з цим потреба 
аграрних підприємств у банківських кредитах відчутно зросте. При 
цьому, через посилення конкуренції, передбачається зростання 
кредитних ризиків, що може спричинити посилення вимог до 
позичальників і збільшення кредитної ставки, яка на сьогодні є 
високою.  

З поглибленням фінансової кризи кредитування аграрних 
підприємств майже призупинено. За 2009-2010 рр. підприємства галузі 
прокредитовані в розмірі 5,5 млрд. грн. або 30 % від загальної потреби 
в кредитних ресурсах [1, с.96]. 

Аналізуючи розвиток аграрних підприємств Дергачівського 
району Харківської області, бачимо, що у них продовжується, але 
повільними темпами, робота по зміцненню матеріально-технічної 
бази. Як свідчать статистичні дані, підприємствами і організаціями 
агропромислового комплексу району за 10 місяців 2011 року було 
придбано сільськогосподарської техніки на суму 30,7млн. грн.   
Підприємства району майже не залучають кредитних ресурсів і 
здійснюють свою діяльність переважно на власних коштах та 
отриманих авансах, а також за рахунок кредиторської заборгованості, у 
тому числі простроченої, яка в умовах відсутності можливостей 
залучити кредит стає, на жаль, чи не єдиним способом внутрішнього 
фінансування. Головними перешкодами в отриманні кредиту 
керівники господарств вважають відсутність застави та високі 
відсоткові ставки. 

   Більшість підприємців і банкірів основною перешкодою 
активізації кредитування сільського господарства сьогодні вважають 
проблему кредитної застави. Останнім часом це питання почало 
вирішуватись шляхом застави особистого майна власників 
господарства, і хоча його вартість найчастіше не покриває сам кредит, 
проте це є ефективним стимулом для повернення кредиту. Застава 
особистого майна керівників підприємства широко використовується в 
інших, розвинутих, країнах, однак в Україні поки що або самі 
підприємці не хочуть ризикувати власним майном, або банки 
відмовляються зі зрозумілих причин брати в заставу будинки, якщо в 
них прописані діти [1, c. 93]. 

 Керівництво  Дергачівського району до основних проблем 
оновлення та модернізації матеріально-технічної бази відносять: 
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— обмежені обсяги фінансування державних та обласних програм 
підтримки розвитку сільського господарства;  

— несвоєчасне і обмежене бюджетне фінансування Аграрного 
фонду, що не дозволяє останньому оперативно виконувати покладені 
на нього функції по регулюванню цінової ситуації на внутрішньому 
ринку сільськогосподарської продукції;  

— відсутність ефективної системи охорони та раціонального 
використання земель сільськогосподарського призначення; 

— велика зношеність основних фондів у сільському господарстві.  
Загальновідомо, що тільки за допомогою інноваційних рішень у 

веденні сільського господарства, а також залучення максимальних 
обсягів інвестицій можливий гармонійний і ефективний розвиток 
аграрного сектору. 

Кредит – це складна категорія, яка має різноманітні форми 
прояву.  За певних умов він набуває специфічності, проте його 
сутність залишається сталою. Виявлення цієї специфічності формує 
різновиди кредиту.  

При визначенні та вирішенні проблем подальшого розвитку 
довгострокового банківського кредитування сільськогосподарських 
підприємств в Україні слід по новому підійти й до категорії 
“кредитування ”, яка на відміну від категорії “кредит ” передбачає 
певний процес і відповідає на запитання “як?”, тобто як слід 
організовувати цей процес, на яких принципах і засадах? Принципи 
кредитування слід одночасно розглядати не лише з теоретичної але й 
практичної точки зору, не лише з позиції банку, а й з позиції 
позичальника. З врахуванням цього нині визначено такі особливості 
принципів довгострокового банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств: принцип повернення обумовлює 
особливі підходи щодо визначення підприємствами обсягів та об’єктів 
довгострокового кредиту, а з боку банків розробку особливих підходів 
щодо оцінки їх кредитоспроможності; термін кредиту визначається 
тільки залежно від окупності об’єкта кредитування; принцип цільового 
характеру кредиту чітко дотримується; принцип забезпеченості є 
обов’язковим і в якості застави переважно використовуються земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення; принцип платності 
обумовлює впровадження таких механізмів, які б забезпечили 
найнижчий рівень відсоткової ставки, внаслідок об’єктивно низької 
прибутковості сільськогосподарських підприємств; принцип 
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диференційованості передбачає застосування особливого підходу до 
кожного позичальника з врахуванням галузевої специфіки. 

Розглядаючи сутність кредиту як економічні відносини між 
кредитором і позичальником, процес кредитування слід розглядати не 
як односторонній, який активується тільки з боку кредитора, а як 
процес кредитування у взаємодії цих двох сторін. Відповідно, 
кредитування слід трактувати як процес, який характеризується 
одночасними проявами: з боку кредитора – підготовкою до надання, 
наданням, супроводженням і отриманням при поверненні кредиту та з 
боку позичальника – одержанням, користуванням і поверненням 
кредиту. 

Таким чином, розвиток довгострокового банківського 
кредитування сільськогосподарських підприємств буде залежати від 
правильної організації визначених процедур як з боку банку, так і з 
боку підприємства.   

Банками постійно удосконалюється  методика визначення   
оцінки кредитоспроможності позичальника. По перше, нині під 
“кредитоспроможністю” розуміють не тільки   спроможність, а й 
бажання позичальника у визначений кредитною угодою термін і в 
повному обсязі розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. 
По-друге, керівництво кожного банку обґрунтовує систему критеріїв 
оцінки кредитоспроможності позичальника при довгостроковому 
кредитуванні в сучасних умовах. Зокрема, визначення 
кредитоспроможності має поєднувати оцінку не тільки кредитної 
історії, репутації та фінансового стану позичальника, а й таких 
критеріїв, як поданий бізнес-проект та запропонована застава. 

 Розвиток кредитування підприємств аграрної сфери 
виробництва залежить від таких факторів: рівень фінансового стану 
підприємства; забезпечення кредиту; рівень менеджменту в банках; 
менталітет та професійний рівень керівників підприємства; стадія 
життєвого циклу підприємства; наявність довгострокових ресурсів у 
банках; рівень відсоткових ставок за довгостроковими кредитами а 
також рівня цін; рівня обмінного курсу національної грошової 
одиниці; гарантії приватної власності на майно; правової єдності 
земельної ділянки і нерухомого майна; правова безпека заставленого 
майна; податкові ставки та податкові пільги; державна підтримка; 
наявність системи реєстрації нерухомого майна та прав на нього; стан 
оцінної діяльності; ефективність роботи страхових компаній; рівень 
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розвитку ринків рухомого і нерухомого майна; рівень розвитку 
інфраструктури кредитного ринку. 

Забезпечити належний розвиток довгострокового банківського 
кредитування сільськогосподарських підприємств неможливо без 
визначення та врахування їх особливостей, а саме: по-перше, 
сільськогосподарські підприємства мають підвищену потребу в 
довгострокових кредитах; по-друге, для них притаманний 
специфічний об’єкт застави - земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення. Перша особливість обумовлена такими факторами - 
високою капіталоозброєністю праці, низькою прибутковістю 
сільськогосподарських підприємств і вимагає створення особливих 
умов їх довгострокового кредитування, про що свідчить досвід 
високорозвинених країн. В ринкових економіках склалися спеціальні 
інститути та форми кредитування. Їх основні ознаки – це зниження 
рівня кредитних ставок порівняно з ринковими, особливі гарантії 
повернення кредиту та високий рівень державної підтримки. 

 Використання в якості забезпечення кредитів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення обумовлює створення особливих 
умов правового та інституційного характеру. В правовому відношенні 
повинні бути вирішені такі моменти: гарантована приватна власність 
на землю; законодавчо визначено методичні підходи до оцінки 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які б 
відповідали міжнародним стандартам та враховували національні 
особливості; створена ефективна державна система реєстрація прав на 
земельні ділянки та їх обмежень; законодавчо визначено порядок 
примусової реалізації земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення. В інституційному відношенні повинно бути: 
забезпечено функціонування ринку землі; організована державна 
кадастрово-реєстраційна система нерухомого майна; забезпечено 
функціонування широкої мережі нотаріальних, оцінних та страхових 
служб. 

Встановлено, що перешкодами подальшого динамічного 
зростання обсягів довгострокового кредитування сільського 
господарства є: низький фінансовий стан сільськогосподарських 
підприємств; недостатнє правове регулювання відносин, пов’язаних із 
забезпеченням кредитів; відсутність належної застави в 
сільськогосподарських підприємствах; високі відсоткові ставки, які 
обумовлені, високою вартістю залучених довгострокових ресурсів; 
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дефіцит довгострокових ресурсів у банках; недостатній менеджмент у 
банках тощо. 

Щодо  розрахунку потреби в довгострокових кредитах, то її 
необхідно визначати тільки на підставі оптимізованої структури 
виробництва, а саме своєчасного визначення та обґрунтування: 
раціональної структури сільськогосподарських угідь; видів продукції та 
послуг з метою їх відбору на перспективу; оптимального поєднання 
рослинництва, тваринництва та переробки продукції; оптимальні 
обсяги та структуру виробництва. Зазначене дозволяє обґрунтовано 
визначити об’єкти та обсяги довгострокових кредитів. Встановлено 
наступний порядок планування цієї потреби: на підставі оптимізованої 
структури виробництва та наявної матеріально-технічної бази 
розробляються інвестиційні проекти, визначаються можливі джерела 
їх фінансування, обумовлюється схема фінансування інвестиційного 
проекту; наступним кроком є оптимізація структури джерел за 
певними критеріями і, нарешті, визначається оптимальний обсяг 
довгострокових банківських кредитів. 

Обов’язковість розрахунку потреби обумовлена тим, що 
довгострокові кредити, фінансуючи переважно реальні інвестиції, 
визначають розвиток підприємства на багато років наперед, тому 
помилки у визначенні об’єктів та обсягів довгострокового 
кредитування можуть призвести навіть до банкрутства підприємства. 

З метою удосконалення процесу довгострокового кредитування 
сільськогосподарських підприємств банкам необхідно: 

1. Ретельно оцінювати грошові потоки від інвестиційних проектів, 
що кредитуються. Це обумовлено тим, що грошові потоки на сьогодні 
є основним джерелом погашення довгострокових кредитів у 
сільськогосподарських підприємствах.  

2. Звертати увагу на придатність об’єктів застави з точки зору 
можливості їх самостійного використання, перспектив їх розвитку 
тощо. Це обумовлено тим, що в аграрному секторі України склалася 
ситуація, коли об’єкт довгострокового кредитування одночасно 
виступає об’єктом застави. 

 3. Здійснювати контроль в процесі супроводу довгострокового 
кредиту за такими основними напрямами: цільове використання 
кредиту; фінансовий стан позичальника; стан збереження застави; 
своєчасність повернення основного боргу і відсотків; стан реалізації 
інвестиційного проекту та його функціонування. 
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Необхідно врахувати такі особливості сільськогосподарських 
підприємств під час визначення розвитку їх довгострокового 
банківського кредитування: об’єктивна наявність підвищеної потреби у 
довгострокових кредитах порівняно з іншими галузями економіки; 
використання ними в якості застави земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. Перераховані особливості 
зумовлюють створення специфічних умов кредитування. 

Висновки. В процесі дослідження, бачимо, що досягнутий 
обсяг кредитування не відповідає потребам галузі. До причини 
стримування динамічного росту довгострокових кредитних вкладень 
відносяться: низький фінансовий стан аграрних підприємств; 
недостатнє правове регулювання відносин, пов’язаних із 
забезпеченням кредитів; відсутність належної застави в 
сільськогосподарських підприємствах; високі відсоткові ставки, які 
обумовлені, як показали дослідження, високою вартістю залучених 
довгострокових ресурсів; дефіцит довгострокових ресурсів у банках; 
недостатній менеджмент у банках тощо. 

 Доведено, що основним чинником, який впливає на величину 
відсоткової ставки за користування кредитом для 
сільськогосподарських товаровиробників, є кредитний ризик банків. 
Виявлено, що збільшення обсягу продукції сільського господарства 
безпосередньо залежить від вкладених в аграрні підприємства 
кредитних ресурсів . 

Довгострокове кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників повинно розглядатися не як окремі ініціативи банків 
чи регіонів, а як цілісна система за безпосередньої участі держави, якій 
сьогодні відводиться важлива роль у забезпеченні інтересів суб'єктів 
цих відносин [3]. І саме іпотечне кредитування надасть новий 
потужний поштовх розвитку аграрного сектору економіки, залучивши 
для цього значні грошові ресурси. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА 
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 
ГМИРЯ В.П., К.Е.Н, В.О. ДОЦЕНТА, 

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, УБС НБУ 
 

В статті розглянуто особливості оцінки майна в сільському господарстві 
України. Виявлено основні недоліки щодо оцінка майна сільськогосподарських підприємств 
та розроблено пропозиції щодо покращення системи управління майном.  

In the article the features of estimation are considered by property in agriculture of 
Ukraine. Basic defects are educed relatively estimation of property of agricultural enterprises and 
worked out suggestion in relation to the improvement of the system of property management.  
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Україна багата 
країна на земельні, родючі ресурси. Ринок землі є одним із економічно 
ефективних ринків України. Питання визначення вартості землі 
відноситься до важливих дискусійних питань науки України. 
Перетворення земельних ресурсів в ринкових умовах зумовлено 
залученням землі в ринковий оборот за рахунок купівлі-продажу. Саме 
такий механізм здійснення земельної реформи дозволить поєднати 
широкий спектр інших ринків, а саме: ринок грошей, ринок праці, 
цінних паперів, валюти, засобів виробництва та ін.. 

Оцінка якості землі, визначення її вартості є умовою 
раціонального природокористування, економічним важелем 
відтворення і підвищення урожайності аграрної продукції. Відсутність 
чіткої вартісної оцінки земельних ресурсів, недосконалість 
законодавчої бази в частині регулювання земельних відносин, 
неефективність використання її в сільському господарстві призвели до 
того, що земельний фонд України зазнав значних змін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
пріоритетного використання земельних ресурсів входила в наукові 
дослідження видатних вчених – аграріїв, таких як В. Власов, О. Ґудзь, 
М. Дем’яненко, О. Корчинська, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, 
П. Стецюк, Г. Підлісецький, М. Федоров, А. Чупіс та ін. Високо 
оцінюючі їх зусилля та внесок в осягнення взаємозв’язків щодо 
проблем розвитку земельної системи аграрного сектору, можна 
зауважити, що сучасний контур діяльності аграрного сектору в 



 

98 

розрізі земельних відносин та наявність відчутних прогалин і 
неврегульованих завдань потребують здійснення наукових 
досліджень щодо уточнення проблеми земельних відносин 
аграрного сектору та пошуку дієвих практичних заходів їх 
розв’язання. 

Формулювання цілей статті. Метою проведення даного 
дослідження є виявлення та обґрунтування основних теоретичних 
та практичних аспектів оцінки земельних ресурсів 
сільськогосподарського призначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток 
земельних відносин неможливий без об’єктивної оцінки вартості 
землі. В цілому, система земельних відносин повинна базуватися на 
показниках ціни землі. Не дивлячись на існування достатньо 
великої кількості факторів, які впливають на формування вартості 
сільськогосподарських угідь, всі вони проявляються в двох 
основних показниках: прибуток від ведення сільського 
господарства та ринкової вартості землі. 

Відносини у сфері оцінки землі сільськогосподарського 
призначення регулюються такими основними законодавчими та 
нормативними документами законами України від 11.12.2003 № 1378-
IV «Про оцінку земель» та від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду 
землі», постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213 
«Про Методику нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів», наказом 
Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, 
УААН від 27.01.2006 № 18/15/21/11 «Про Порядок нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів» (зареєстрований Мін’юстом України 05.04.2006 за 
№ 388/12262), Земельним кодексом України від 25.10.2001 № 2768-III, 
Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI. 

Законом України «Про оцінку землі» визначено, що існують такі 
види оцінки землі: грошова оцінка, економічна оцінка та бонітування 
ґрунтів [1]. 

Об'єктом дослідження незалежних оцінювачів є грошова оцінка 
земель.  

Грошова оцінка земельних ділянок буває двох видів: нормативна 
та експертна.  

В основі нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
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закладені неринкові механізми формування вартості. Дана оцінка є 
перехідним варіантом бази для оподаткування земельної власності. 
Експертна грошова оцінка, розроблена для умов української 
економіки, містить інструментарій, що включає 9 методів оцінки 
земельних ділянок, заснованих на комбінації різних підходів до оцінки 
майна. 

Грамотне використання затвердженого інструментарію дозволяє 
з високим ступенем точності провести аналіз і оцінку практично будь-
якої земельної ділянки, як забудованої, так і вакантної. При цьому 
особлива увага відводиться аналізу найбільш ефективного 
використання земельної ділянки, враховується дозволене 
використання земельної ділянки з урахуванням містобудівних норм, 
що діють, і правил забудови, а також економічна доцільність того або 
іншого проекту. 

У відповідності до законодавства України, 
сільськогосподарськими землями являються землі, які знаходяться 
за межами населених пункті, та використовуються для 
сільськогосподарського призначення. 

На ціну земель сільськогосподарського призначення 
впливають такі фактори, як: 

— економічні фактори, які визначаються доходом, який 
отримує суб’єкт господарювання з даної ділянки, інвестиціями, 
залученими на даній території, стан фінансової підтримки галузей 
сільського господарства; 

— соціальні фактори характеризують земле використання, 
попит на землю та вартість землі; 

— фізичні фактори пов’язані з навколишнім середовищем та 
характером місця розташування земельної ділянки; 

— природно-кліматичні фактори, що визначають напрями 
ведення сільськогосподарського виробництва, вибір пріоритетних 
напрямів вирощування зернових культур. 

Оцінка земельної ділянки є непростим завданням. Відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна та майнових прав і професійної 
оціночної діяльності в Україні», Законом України «О оцінку землі» і 
«Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок», оцінка 
земельних ділянок здійснюється наступними підходами: доходним 
(капіталізації чистого доходу від використання земельної ділянки), 
порівняльним (зіставлення вартості продажу подібних земельних 
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ділянок), підхід залишку землі або витратний (облік витрат на земельні 
поліпшення). Кожен з перерахованих підходів має свої особливості і 
специфіку їх використання. 

Дохідний підхід є одним з найкращих, з погляду досягнення 
головної мети суб’єкта господарювання. Економічна сутність 
даного підходу визначається шляхом розрахунку поточної вартості 
майбутніх доходів, які виникають в процесі реалізації даного 
майна. 

Порівняльний підхід формується шляхом порівняння земель, 
які мають схожі властивості. Даний підхід заснований на 
застосуванні принципу заміщення, тобто, визначенні земель - 
аналогів. Проте, дані землі мають певні відмінності, що в свою 
чергу, зумовлює певне коректування цих відмінностей. 

Витратний підхід ґрунтується на відбудованій вартості або 
вартості заміщення землі тієї ж корисності за рахунок виключення 
всіх видів зношеності. Даний підхід ефективний у використанні 
земель спеціального призначення. [2] 

Ринок землі проявляється в системі економічних відносин, 
забезпечуючи мобільність цього ресурсу та відкриває можливість до 
перерозподілу прав користування та володіння земельними ділянками 
між суб’єктами господарювання.  

Оцінюючи сучасний стан ринку землі в Україні, необхідно 
відмітити недостатню розвиненість деяких його елементів. Це в свою 
чергу зумовлено специфікацією відносин власності на землю, а саме, 
орендними відносинами. Тому, виходячи з поставлених задач оцінки 
землі, під економічною оцінкою землі слід розуміти норматив, який 
виражає в грошовій формі цінність земельної ділянки при її 
використанні у відповідних цілях. Цінність в даному випадку 
характеризує відносну величину і виражає порівняльну оцінку.  

На вартість землі впливає урожайність, якість землі. Висока ціна 
на землю веде до інтенсифікації її використання, веде до 
перенаселення найбільш цінних територій та транспортному 
перезавантаженню. Це, в свою чергу, призводить до зниження 
цінності території окремих районів для певних функцій. Високі ціни 
призводять до непропорційного розподілу територій між певними 
функціональними зонами, і т.д. 

В ринкових умовах господарювання кожен із власників землі є 
учасником конкурентного ринку. Здаючи землю в оренду по 
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найкращій ціні, власник забезпечує собі отримання певного рентного 
доходу. Як земельна рента, так і рентний дохід, підлягають 
обов’язковій оцінці. Економічна оцінка землі визначається як 
дисконтована вартість майбутньої ренти за даною формулою: 
 

 
,

E1
RР t

1i t
t

З   
  

 
де: Р – вартість землі, яка підлягає оцінці; 

R – річна рента; 
t – період часу, протягом періоду; 
Е – коефіцієнт капіталізації, при якому власник землі працює з 

метою отримання прибутку. 
Оцінка визначення земельної ренти тісно пов’язано з 

визначенням рентного доходу, який отримає землевласник в результаті 
здійснення своє діяльності та можливість залишитися в галузі за 
рахунок збереження прибутку на необхідному рівні, що забезпечить 
ефективну господарську діяльність в майбутньому.  

Розрахунок земельної ренти проводиться в залежності від 
урожайності та місце розташування земельної ділянки за відповідними 
формулами. 
 

,VVPR ьурожайніст   
 
де: Rурожайність – земельна рента, грн. /га; 

VP – валова продукція, грн. /га; 
V – затрати, грн. /га. 

 
,CYVP   

 
де: Y – урожайність сільськогосподарської продукції, ц /га; 

С – ринкова ціна, грн./га. 
 

  ,TGSSR еквівалентзбутшуваннямісцерозта   
 
де: Rмісцерозташування – земельна рента щодо місце розташування, грн. /га; 
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Sзбут – збутова відстань від пункту виробництва до пункту збуту 
продукції, км; 

Sеквівалент – відстань від пункту виробництва продукції до центру 
району, км; 

G – вантажоємкість території, т/га; 
T – вартість однієї тони на один кілометр. 

В оцінці землі важливу роль відіграє система оподаткування в 
аграрному секторі України. Основною метою стягнення земельного 
податку полягає в стимулюванні: ефективного залучення земельного 
фонду у виробничий процес; підвищення родючості ґрунтів; 
вирівнювання умов господарювання на землях аграрного 
призначення; забезпечення розвитку інфраструктури,  формування 
фондів для задоволення цих заходів; освоєння і охорона землі. Саме 
рента є основою при визначенні земельного податку. Враховуючи 
вище сказане, може виникнути ситуація, коли рента та рентний дохід, 
використовуючи в даному аспекті не забезпечать відповідного 
надходження до державного бюджету. Все це може привести до 
неефективного використання земельних угідь та виникненню 
диспропорцій в господарському механізмі господарювання. 

Висновки. При оцінці вартості земель сільськогосподарського 
призначення необхідно враховувати урожайність ґрунтів у 
відповідності до нормативів. Таким чином, враховуючи, що в 
ринкових умовах господарювання земельні ресурси є одним із 
головних сегментів ринку, необхідно створити методологічну базу для 
оцінки землі, яка базуватиметься на основних економічних підходах, з 
метою оцінки вартості земельних ділянок, забезпеченню 
економічного регулювання якості та місце розташування ґрунтів, 
діючих розмірів ставок земельного податку. 
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РОЗВИТОК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ 

 
ГУБАРИК О.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ЧЕПЕЦЬ О.Г, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті досліджено розвиток експортних операцій суб’єктів господарювання, 

визначені концептуальні основи їх  обліку та умов виконання зовнішньоекономічного 
договору в обліку. 

This article explores the development of export operations enterprises, defined conceptual 
framework of accounting and conditions of the foreign economic contract in accounting. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є однією з основних форм 
економічних відносин України з іноземними державами. Однією з 
форм здійснення ЗЕД є зовнішня торгівля. Вона відіграє значну роль 
як у розвитку економіки України, так і насиченні споживчого ринку 
товарами належної якості та просуванню товарів вітчизняних 
виробників на зовнішній ринок. 

Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є 
джерелом одержання прибутку держави. Досягнення максимальної 
ефективності експортних операцій, а також максимізація прибутку 
можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених 
протягом тривалого часу. 

Основною інформацією про експортну сферу суб’єктів 
підприємницької діяльності є данні бухгалтерського обліку. 
Інформаційне забезпечення набуває, як ніколи, великої важливості та 
значущості в прийнятті управлінських рішень. Однак 
незбалансованість між бухгалтерським обліком і податковим обліком 
експортних операцій є причиною виникнення проблем при 
отриманні ефективних результатів фінансово-господарської 
діяльності. 

Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із 
застосуванням міжнародних стандартів визначені основні напрямки 
приведення національної системи бухгалтерського обліку, відповідно 
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до умов ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. Головними з них є: законодавче закріплення принципів 
ведення бухгалтерського обліку, формування нормативної бази – 
положень (стандартів), методичне забезпечення та міжнародне 
співробітництво. 

Здійснювати операції, пов'язані з зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства можуть лише використовуючи міжнародні 
правила розрахунків, порядок укладання договорів, аналізуючи 
кон’юнктуру валютних ринків, а також, володіючи нормативно-
правовою базою з регулювання порядку проведення операцій в 
іноземній валюті на території України і за її межами. 

Формування і здійснення комерційних зв'язків з іноземними 
партнерами, ефективне управління експортно-імпортними операціями 
неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв'язання 
комплексу завдань їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в 
системі обліку й аналізу. Дані бухгалтерського обліку, аналіз та аудит 
стали необхідними елементами при прийнятті обґрунтованих 
управлінських рішень, обранні надійних партнерів для одержання 
ефективних результатів фінансово-господарської діяльності. 

Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового 
законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності, викликає 
багато проблем з відображення експортних операцій у 
бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи її аналізу. 

Дослідження розвитку експортних операцій суб'єктів 
господарювання свідчить про відсутність системного підходу до 
організаційно-методичного забезпечення їх обліку і аналізу, що 
призводить до серйозних порушень валютного, податкового та 
митного законодавства. Більше того, становлення 
зовнішньоекономічної діяльності відбувається в період реформування 
бухгалтерського обліку, що характеризується наявністю певних 
прорахунків та неузгодженостей і підвищує ризик ринкової 
невизначеності. 

Відсутність методичних вказівок і рекомендацій щодо 
застосування окремих П(С)БО уповільнює процес трансформації 
бухгалтерського обліку до загальноприйнятих у міжнародній практиці 
вимог. Саме тому, виникає потреба у подальшому розвитку 
методології обліку. Особливо це стосується експортних операцій, 
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враховуючи їх певну специфіку, суперечливість законодавства, 
недосконалість інформаційного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
реформування бухгалтерського обліку в здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності присвячені роботи вітчизняних 
вчених Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Завгороднього В.П., 
Лукашової І.О., Кужельного М.В., Кузьмінського Ю.А., Пархоменка 
В.М., Сопка В.В. Степаненко О.І. та інших.  

Завдяки роботам цих вчених сформульовано підґрунтя для 
подальших наукових досліджень у частині обліку експортних операцій 
підприємства. 

Формулювання цілей статті. Дослідити розвиток експортних 
операцій суб’єктів господарювання, визначити концептуальні основи 
обліку експортних операцій та умов виконання 
зовнішньоекономічного договору в обліку за сучасних умовах 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою написання 
статті є визначення концептуальних основ обліку експортних операцій 
та правильне визначення умов виконання зовнішньоекономічного 
договору. 

Бухгалтерський облік експортних операцій доцільно розглянути 
за економіко-правовими видами угод: продаж, міна і посередництво. У 
відповідності з цим виділимо основні види операцій: прямий експорт з 
розрахунками у іноземній валюті, прямий експорт на основі бартеру, 
експорт за договорами комісії (консигнації). Зазначені види операцій є 
найбільш поширеними в Україні, тому оцінка методики їх 
бухгалтерського обліку та оподаткування є найбільш актуальною. 

Експорт – це продаж товарів українськими суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської 
діяльності (у т.ч. з оплатою у не грошовій формі) з вивезенням або без 
вивезення цих товарів через митний кордон України [5].  

При здійсненні експорту в бухгалтерському обліку 
відображаються такі господарські факти, як: відвантаження товару зі 
складу, надходження грошей на поточний рахунок або 
оприбуткування товару (якщо експорт здійснюється на умовах 
бартеру), отримання доходу та віднесення витрат за операцією і 
визначення фінансового результату. При цьому вирішуються наступні 
завдання: визначення методу оцінки вибуття товарів; визначення 
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моменту визнання доходів і витрат; оцінка витрат за експортними 
операціями; оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості і 
контроль за повнотою і своєчасністю її погашення; контроль за 
станом розрахунків з іноземними партнерами (покупцями, 
комісіонерами, перевізниками тощо); визначення результатів 
експортних операцій; формування достовірної інформації про курсові 
різниці, контроль за правильністю і повнотою оподаткування; 
контроль за правильністю митного оформлення експорту. 

Під впливом глобалізаційних і інтеграційних процесів, а також 
транснаціоналізації світового господарства міжнародні зв’язки 
України, з кожним роком, розширюються і поглиблюються. 
Експортні операції, як один із основних джерел іноземних інвестицій 
у підприємства і державу в цілому, досліджуються і аналізуються за 
допомогою організації бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. 

Для організації бухгалтерського обліку експортних операцій 
вітчизняні підприємства України користуються планом рахунків та 
інструкцією з його використання, що діють на території України та 
іншими нормативно-правовими актами з питань регулювання обліку 
ЗЕД, які відображають специфіку зовнішньоекономічної діяльності. 

Організація бухгалтерського обліку експортних операцій 
пов’язана з тим, що розрахунки за такими видами операцій 
здійснюються в іноземній валюті. Відповідно до П(С)БО 21 «Вплив 
змін валютних курсів» операції в іноземній валюті при первісному 
визнанні відображують у валюті звітності – грошовій одиниці України 
перерахунком сум в іноземній валюті на дату здійснення операції (дата 
визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). 
Подальший облік експортних операцій потребує достовірної оцінки 
активів, зобов’язань, що виникли внаслідок здійснення цих операцій, 
за допомогою визначення курсових різниць за монетарними статтями. 
Правила розрахунку курсових різниць встановлені П(С)БО 21 «Вплив 
змін валютних курсів» [8]. 

Підприємства України, які зайняті зовнішньоекономічною 
діяльністю відображають її результати окремими показниками у своїй 
річній фінансовій звітності: 

1. В бухгалтерському балансі окремо виділяють засоби (активи), 
що знаходяться у зовнішньоекономічному обороті, - товари, 
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документи, цінні папери, а також їх джерела (пасиви) - кредити, 
заборгованість, одержані прибутки тощо. 

2. У звіті про фінансові результати окремо відображають 
виручку від зовнішньоекономічних операцій і відповідні витрати. 

3. У примітках до річного фінансового звіту робляться необхідні 
пояснення щодо наведених показників зовнішньоекономічної 
діяльності [5]. 

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, 
невід’ємною і найбільшою складовою якої є експортні операції, є 
пріоритетом формування і розвитку міжнародного бізнесу, тому 
потребує правильного і достовірного бухгалтерського обліку і 
контролю з боку держави. 

Основою для бухгалтерських записів з оприбуткування товарів 
для експорту є товарно-розрахункові документи, які відображають їх 
рух до іноземного покупця і які фіксують рух товарів: акцептовані 
рахунки підприємств-постачальників з додатком специфікацій, 
коносаментів, авіа накладних поштових квитанцій, які свідчать про 
відвантаження товарів в установлені адреси; приймальні акти, які 
підтверджують, надходження товарів в порт чи на склади; комерційні 
та інші акти, які свідчать про нестачі, залишки та псування товарів; 
приймальні акти іноземних експедиторів та інші документи, які 
підтверджують рух експортних товарів за кордоном [3]. 

Усі питання, які необхідно вирішити при удосконаленні обліку 
неможливо розглядати без взаємозв'язку з удосконаленням 
документування. 

Поряд з методикою досліджується і техніка. Ще Дієго дель 
Кастілло, визнаючи предметом бухгалтерії договори, значно 
розширив сферу об’єктів обліку. Наприклад, бухгалтер повинен був 
реєструвати не просто надходження товарів, а спочатку обсяг поставки 
за договором, а потім його виконання. Баланс включав усіх осіб, з 
якими були укладені договори, і відображав обсяг прав та вимог, що 
витікають з цих договорів [1]. 

Розглядаючи техніку обліку, Кастілло виділяв три варіанти 
ведення обліку: касовий; ресконтро (незалежно від обліку каси вівся 
облік зобов’язань, що виникають, та їх погашення); повний [5]. 

В основі будь-якої зовнішньоекономічної операції лежить угода 
про її здійснення: договір (контракт) комісії (консигнації) чи договір 
(контракт) поставки. Згідно з Законом України "Про 
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зовнішньоекономічну діяльність", для здійснення експортно-
імпортних операцій експортери повинні укладати контракти з 
контрагентами за власним бажанням, використовувати відомі 
міжнародні рекомендації, які не суперечать законодавству України. 
Зовнішньоекономічний контракт – це юридично оформлена 
письмова угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності та їх іноземних партнерів з метою встановлення, зміни, 
припинення, прав і обов’язків зовнішньоторговельної діяльності за 
підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності [7]. 

Облік експортних операцій супроводжується відображенням 
податку на додану вартість. І тому, удосконалення документального 
оформлення розрахунків з ПДВ ми вбачаємо в його спрощенні. 

Наприклад, відмова від виписування податкових накладних 
взагалі значно знизить трудомісткість облікових робіт, а реквізити 
платника цього податку можна заносити в первинні документи: 
рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт, товарні чеки, 
платіжні документи тощо. Можливість такого підходу підтверджує той 
факт, що податкову накладну як документ не використовують ні в 
Російській Федерації, ні у Франції, ні в низці інших країн [6]. 

Отже, для вдосконалення податкових розрахунків з ПДВ, на наш 
погляд, потрібно вирішити такі основні завдання: налагодити 
документальне оформлення й аналітичний облік, а також запровадити 
накопичення даних, яке відповідало б потребам бухгалтерської й 
податкової звітності. 

Облік експортних товарів на всіх етапах їх руху підприємства 
ведуть на рахунку 28 «Товари» на таких субрахунках: «Товари 
експортні на складах постачальників»; «Товари експортні по дорозі в 
Україні»; «Товари експортні в портах, на складах і у переробці в 
Україні»; «Товари експортні по дорозі за кордоном»; «Товари 
експортні на складах, в переробці і на комісії за кордоном» [3]. 

Відповідно до законодавства усі записи в бухгалтерському обліку 
по валютним рахункам, а також щодо відображення господарських 
операцій в іноземній валюті, здійснюють у національній грошовій 
одиниці України. Одночасно ці записи повинні відображатися в 
обліку у тій грошовій одиниці, у якій фактично здійснюється операція. 
Це досягається записом вартісних показників у вигляді дробу, у 
чисельнику якого вказується сума в іноземній валюті, а у знаменнику – 
її еквівалент у грошовій одиниці України [5]. 
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Після переходу права власності від продавця до покупця на 
підставі вантажної митної декларації (акту виконаних робіт, послуг) в 
бухгалтерському обліку дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) відображається по дебету рахунку 362 “Розрахунки з 
іноземними покупцями” та кредиту рахунку 70 “Доходи від реалізації” 
з використанням відповідних субрахунків. 

Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за 
виконанням завдань по випуску продукції згідно договірному 
асортименту на всіх стадіях її руху; зберіганням готової продукції за 
обсягом, асортиментом і якістю (в місцях складування і в дорозі); 
своєчасною випискою документів на відвантаження; поданням 
розрахункових документів покупцям та їх контроль своєчасного 
здійснення платежів; використанням матеріальних і фінансових 
ресурсів за допомогою складання планових і фактичних калькуляцій 
собівартості продукції. 

Відображення витрат, а саме списання реалізованих на експорт 
товарів і готової продукції іноземним покупцям відображаються за 
дебетом рахунка 90“Собівартість реалізації” та кредитом рахунків 28 
або 26. 

В процесі реалізації експортної продукції у підприємства 
виникають комерційні витрати, зокрема витрати на підготовку товарів 
до відвантаження, їх перевезення всередині країни та за кордоном, 
вантажно-розвантажувальні роботи, страхування та зберігання 
вантажів в дорозі, оплата зборів за митне оформлення вантажів тощо. 
Такі витрати накопичуються на рахунку 93 «Витрати на збут» з 
подальшим перенесенням до складу фінансових результатів (рахунок 
79 «Фінансові результати») [2].  

Для більш детального відображення собівартості реалізованої 
продукції, вважаємо за доцільне, до рахунку 90 “Собівартість 
реалізації” відкрити субрахунки: 

— для відображення собівартості та витрат від експортних 
операцій – 9011 «Собівартість реалізованої експортної готової 
продукції»; 9021 «Собівартість реалізованих експортних товарів»; 9031 
«Собівартість реалізованих експортних робіт та послуг»; 931 
«Експортні витрати на збут»; 

— для відображення доходів фінансових результатів від 
експортних операцій 7011 «Доход від реалізації експортної готової 
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продукції»; 7021 «Доход від реалізації експортних товарів»; 7031 
«Доход від реалізації експортних робіт та послуг»; 

— для відображення фінансових результатів від експортних 
операцій – 7911 «Фінансовий результат від експортних операцій». 

Це дозволить накопичувати інформацію щодо вартісних об’ємів 
експорту в залежності від видів операцій. Наведені субрахунки 
можливо використовувати для аналітичного обліку реалізації по 
країнах та по товарах. Особливо це актуально для підприємств котрі 
мають великий обсяг та широку географію поставок. 

На нашу думку, доцільно відкрити окремі субрахунки другого 
порядку до субрахунку 681: 

— 6811 «Розрахунки по авансах, отриманих в національній валюті»; 
— 6812 «Розрахунки по авансах, отриманих в іноземній валюті». 

Відображені суми на субрахунку 6812 в зв’язку зі зміною 
валютного курсу перераховувати не треба. Ці субрахунки другого 
порядку після впорядкування чітко демонструватимуть результати 
співпраці підприємства з резидентами і нерезидентами окремо, та 
відповідно, полегшують облік та контроль таких розрахунків. 

Отже, така методика дасть можливість уникнути суттєвих 
помилок при складанні фінансової і податкової звітності 
підприємствам, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. 

Висновки. У результаті вищенаведеного можна зазначити 
наступне, що процес реформування економіки України істотно 
вплинув на необхідність створення нової методології бухгалтерського 
обліку, зокрема, на облік експортних операцій. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, пропонуємо заходи, які, 
на нашу думку, направлені на вдосконалення обліку експортних 
операцій відповідно умов функціонування саме українських 
підприємств: 

— доцільно чітко визначити, хто експортер товарів – 
підприємство-виробник чи зовнішньоторговельна фірма, що була 
створена на підприємстві для цих цілей і не виступає юридичною 
особою, чи спеціалізована зовнішньоторговельна фірма, яка виконує 
доручення підприємства-виробника експортувати товар за комісійну 
винагороду (тобто, здійснює посередницьку функцію) під час обліку 
експортних операцій; 
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— облік експорту товарів та готової продукції повинен забезпечити 
контроль за виконанням завдань по випуску продукції згідно 
договірному асортименту на всіх стадіях її руху; зберіганням товарів і 
готової продукції за обсягом, асортиментом і якістю (в місцях 
складування і в дорозі). 

— документальне оформлення повинно забезпечувати 
правильність відображення фактичних показників здійснення 
експортно-імпортних операцій, і обов’язково повинно підлягати 
удосконаленню первинної документації. 

— використовувати запропоновані нами субрахунки другого 
порядку, які чітко демонструватимуть результати співпраці 
підприємства з резидентами і нерезидентами окремо, та відповідно, 
полегшують облік та контроль таких розрахунків. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ГУДЗИНСЬКА Ю.С., АСПІРАНТ*, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
У статті розкрито сутність економічної складової формування пріоритетів 

системи стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Essence of economic constituent of forming of priorities of the system of strategic 

development of agricultural enterprises is exposed in the article. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В основі 
раціонального сільськогосподарського виробництва лежить вибір 
пріоритетних напрямів діяльності. Процес визначення та 
обґрунтування пріоритетів передбачає глибокий аналіз зовнішнього 
середовища, комплексне дослідження внутрішнього потенціалу 
підприємства та детальне вивчення окремих видів продукції за 
критеріями їх економічної ефективності, конкурентоспроможності на 
агропродовольчому ринку та перспектив  розвитку галузі в 
довгостроковому періоді.   

Аналіз економічної ефективності відображає доцільність 
виробництва окремих видів продукції, результативність галузей та 
підприємства в цілому та застосовується в поєднанні з оцінкою 
зовнішнього середовища підприємства, прогнозуванням галузевого 
розвитку щодо виявлення перспектив, в першу чергу, 
низькоефективних видів продукції з метою прийняття рішення про 
припинення їх виробництва або ж  підтримання та оздоровлення за 
рахунок позитивних результатів виробництва високоефективних видів 
сільськогосподарської продукції.  Система прийняття рішень щодо 
вище зазначених шляхів розвитку галузей представляє собою вагомий 
елемент стратегічного управління пріоритетами підприємства, яке 
передбачає  визначення стратегічних зон господарювання та розробку 
для кожного з напрямів діяльності відповідної бізнес-стратегії, зокрема 
стратегію зниження витрат, диференціації та концентрації. Таким 
чином, дане питання є актуальним та потребує подальшого вивчення. 
                                                
* Науковий керівник – Єрмаков О.Ю., д.е.н., професор 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
визначення найбільш економічно ефективних напрямів діяльності 
підприємства розглядаються широким колом вітчизняних та 
зарубіжних науковців, зокрема І. Ансоффом, М.Портером, 
Р.Фатхутдіновим, З.Шершньовою, О.Єрмаковим, В.Терещенком, 
М.Саєнком, В.Андрійчуком, М.Кропивком та іншими. Слід зазначити, 
що в більшості праць аспект економічних пріоритетів досліджується 
як самодостатній, без належного ув’язування із системою соціальних та 
екологічних факторів формування ефективної стратегії розвитку 
підприємства. 

Формулювання цілей статті. Мета і завдання статті полягають 
у висвітленні сутності економічної складової формування пріоритетів 
стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка 
підприємства являє собою динамічну систему забезпечення 
раціонального господарювання на основі обміну інформацією щодо 
обігу ресурсів і продуктів. Забезпечення стабільного та ефективного 
функціонування в довготерміновому періоді можливе на основі 
формування та використання інформаційної системи прийняття 
стратегічних рішень щодо вибору типів конкурентної поведінки на 
ринку та перспективних напрямів виробництва. 

Здійснення раціонального господарювання 
сільськогосподарських підприємств в довгостроковій перспективі 
вимагає окреслення та оцінки можливих альтернативних сценаріїв 
розвитку виробництва та визначення найбільш ефективних, з 
урахуванням можливостей та загроз зовнішнього середовища та 
внутрішнього потенціалу.  

Внутрішнє середовище підприємства в стратегічному контексті є 
сукупністю систем, елементів, компонентів і факторів, які формують 
його довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім 
контролем керівників та персоналу підприємства [4]. Таким чином, 
внутрішнє середовище підприємства складають лише контрольовані 
фактори і його аналіз вимагає застосування системного підходу з 
використанням різних методик вибору стратегічних альтернатив. 

Загальна стратегія організації визначає напрями спеціалізації та 
найбільш загрозливі сфери діяльності, а також  пріоритетні та 
другорядні напрями виробництва з огляду на їх економічну 
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ефективність для підприємства та перспективи розвитку на 
макроекономічному рівні.  

Ефективність виробництва – складна  економічна категорія, яка 
відображає дію об'єктивних економічних законів виробництва – 
результативність. Визначення пріоритетності того чи іншого напряму 
виробництва ґрунтується на оцінці його економічної ефективності. 
Ефективність визначає співвідношення між одержаними результатами 
та витратами ресурсів на їх досягнення. Залежно від виду результату 
розрізняють наступні види ефективності: технологічну, економічну і 
соціальну [1]. 

Технологічна ефективність – це індикатор впливу факторів 
виробництва на рівень продуктивності живих організмів. Показники 
технологічної ефективності характеризують специфіку й особливості 
сільського господарства, пов'язані з функціонуванням у цій галузі 
основного засобу виробництва – землі і живих організмів як засобів 
виробництва. Вони дозволяють здійснювати порівняльну оцінку 
результативності виробництва в динаміці і в територіальному аспекті 
за окремими підприємствами і регіонами. 

Соціальна ефективність визначає поліпшення соціально-
побутових та культурних умов життя людей, є похідною від 
економічної ефективності та перебуває у прямій залежності від неї.  

Визначення економічної ефективності виробництва дає змогу 
всебічно оцінити доцільність виробництва як окремих видів продукції, 
галузей, так і підприємства в цілому. При цьому дану систему аналізу 
виробництва необхідно використовувати в поєднанні з методиками 
оцінки зовнішнього середовища організації, прогнозуванням 
галузевого розвитку, оскільки вид продукції, що сьогодні 
характеризується низьким рівнем економічної ефективності, під дією 
зовнішніх факторів може отримати значні перспективи розвитку в 
короткостроковому періоді. Тому для аграрних підприємств  важливим 
є підтримання проблемних напрямів виробництва з огляду на їх 
соціально-економічну значимість за рахунок виробництва 
високоефективних видів сільськогосподарської продукції.   

Визначення пріоритетних напрямів діяльності є складовою 
формування раціональної спеціалізації виробництва.  

Спеціалізація сільського господарства являє собою складний 
процес, що розвивається у трьох формах: територіальній, спеціалізації 



 

115

аграрних підприємств та внутрішньогосподарській. 
Спеціалізація аграрних підприємств являє собою пріоритетні 

напрями діяльності окремих господарств, вона розвиває та поглиблює 
територіальну спеціалізацію.  

Розміщення та спеціалізація сільськогосподарського 
виробництва передбачає врахування загальних економічних законів та 
принципів, характерних для аграрного сектора, зокрема: 

– розміщення виробництва певного виду продукції відповідно до 
абсолютних переваг у мінімізації затрат виробничих ресурсів на 
виробництво, перевезення і переробку продукції; 

– підбір сфери діяльності відповідно до природно-кліматичних 
умов; 

– організація виробничого процесу на принципах раціонального 
природокористування, природовідтворення та загальної екологізації 
виробництва; 

– концентрація виробничих, переробних організацій  та 
об’єктів споживання в межах невеликих територій задля зниження 
транспортних витрат та зменшення втрат продукції при перевезенні; 

– формування збалансованого внутрішнього ринку 
сільськогосподарської продукції з метою забезпечення продовольчої 
безпеки країни.  

Врахування вищезазначених принципів дозволяє збільшити 
виробництво сільськогосподарської продукції, підвищити його 
економічну ефективність та сприяє розвитку національної економіки в 
цілому.  

Нами було встановлено адаптивні кроки щодо формування 
спеціалізації в досліджуваних підприємствах. Так, переважно 
рослинницький, зокрема зерновий, напрям виробництва за період 
2007-2010 рр. поступово врівноважується з галуззю тваринництва, 
представленою молочно-м’ясним скотарством, свинарством, а також 
вівчарством і бджільництвом. В цілому було виявлено тенденцію до 
зростання виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, важливим фактором формування структури 
сільськогосподарського виробництва є економічний чинник. 
Підприємства зосереджують зусилля на виробництві тих видів 
продукції, які забезпечують максимальну економічну вигоду або ж 
мінімальні витрати. Даний фактор поєднує в собі широкий спектр 
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чинників нижчих порядків, які всебічно відображають економічну 
характеристику продукції: витратність технологій виробництва та їх 
адекватність техніко-технологічним можливостям підприємства; 
вимогливість продукції до умов зберігання; наявність та рівень 
розвитку інфраструктури галузі, тобто переробних  і заготівельних 
підприємств; наявність ринків збуту та кон’юнктуру ринку тощо. 

На сьогодні вагомий вплив на вибір сфери виробництва в 
аграрному секторі створює політичний фактор. В умовах 
нестабільності ціноутворення на продукцію, диспаритету цін галузей 
промисловості та сільського господарства, неможливості 
використання банківських кредитів через необґрунтовано високі 
відсоткові ставки, важливе значення має державна підтримка, в першу 
чергу, стратегічних галузей сільськогосподарського виробництва. 
Взаємодія України зі Світовою організацією торгівлі також обумовлює 
перспективи у сфері аграрного виробництва. Діяльність в рамках СОТ 
передбачає організацію виробництва та торгівлі 
сільськогосподарськими і продовольчими товарами у відповідності до  
Угоди про сільське господарство та Угод про санітарні та 
фітосанітарні заходи. Угода про сільське господарство визначає 
особливості регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами, 
механізми застосування заходів державної підтримки виробництва і 
торгівлі в цьому секторі [8]. Таким чином, при виборі напрямів 
сільськогосподарського виробництва необхідно враховувати 
міжнародні вимоги щодо технологічних процесів і якості продукції та 
зважати на власні можливості досягнення їх належного рівня.   

Відповідно до вище зазначених економічних факторів 
формування пріоритетних напрямів сільськогосподарського 
виробництва було визначено найбільш ефективні для подальшого 
розвитку в досліджуваних підприємствах, зокрема такі як олійні 
культури в розрізі соняшнику та ріпаку та зернові, представлені 
пшеницею та ячменем. 

 Особливої уваги потребує бурякоцукрове виробництво, 
визначене пріоритетним на державному рівні та стратегічне в 
макроекономічному вимірі. Оздоровлення даної галузі шляхом 
перерозподілу коштів економічно стійких напрямів виробництва в 
подальшому передбачає широкі перспективи діяльності.  

Тенденції до підвищення економічної ефективності галузі 
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виробництва молока визначають доцільним розвиток галузі на основі 
стратегії зростання. Збільшення поголів’я тварин молочного стада 
позитивно вплине на ефективність напряму діяльності, оскільки 
забезпечить повніше завантаження виробничих потужностей, 
зниження виробничих витрат.  

Таким чином, подальший розвиток обраних напрямів 
зернового, олійного, молочного та бурякоцукрового виробництва є 
перспективним для розширення та інтенсифікації в рамках їх 
пріоритетності. 

Висновки. В основі раціонального сільськогосподарського 
виробництва лежить вибір пріоритетних напрямів діяльності. Процес 
визначення та обґрунтування пріоритетів передбачає глибокий аналіз 
зовнішнього середовища, комплексне дослідження внутрішнього 
потенціалу підприємства та детальне вивчення окремих видів 
продукції за критеріями їх економічної ефективності, 
конкурентоспроможності на агропродовольчому ринку та перспектив  
розвитку галузі в довгостроковому періоді.   
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

ГУМЕНЮК А.В., АСПІРАНТ, 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. УМАНЬ 

 
Исследовано теоретические основы развития маркетинга в овощепродуктовом подкомплексе 

Украины. Установлены виды и стратегии  мирового маркетинга, определены перспективы развития 
маркетинговых служб на предприятиях отрасли.  

The paper deals with theoretical foundations for development of marketing in Ukrainian 
vegetable-produce sub complex, describes types and strategies of international marketing and 
outlines perspectives for development of marketing services at enterprises of vegetable growing 
industry.  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Важливою 

умовою підвищення ефективності виробництва овочів є застосування 
маркетингу. Маркетинг – це діяльність, що сприяє одержанню 
підприємством прибутку за рахунок кращого, ніж у конкурентів, 
задоволення потреб споживачів. Проте, сучасний агробізнес повною 
мірою не застосовує практику маркетингової стратегії підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтенсивний 
розвиток маркетингу в Україні розпочався після визнання 
незалежності країни під час фінансово-бюджетної кризи. Необхідність 
стабілізації виробництва спонукала підприємства до пошуку 
інвестицій і оборотних коштів. Головна роль при цьому відводилася 
«бізнес-планам», що підвищувало попит на знання про маркетинг [1]. 
В цей час було переведено роботи Ф. Котлера, С. Холенсена, 
Б. Бермана, П. Друкера, Т. Левітта, С. Маджаро, І. Ансоффа та ін. 
[2, 3, 4]. У вітчизняних ВУЗах на економічних факультетах було 
створено кафедри, відділення, факультети маркетингу. Їх керівники 
складали власні програми і випускали наукові посібники. До початку 
2000-х років кількість видань по маркетингу, які були присвячені 
окремим аспектам маркетингу, товаропросуванню, сегментуванню, 
ціноутворенню, консультуванню та менеджменту, наблизилося до 
сотні. Сьогодні ж публікацій, присвячених освоєнню нових 
маркетингових методів та підходів господарювання в Україні, вже 
понад декілька тисяч.  

Формування цілей статті. Мета дослідження полягає у 
визначенні методологічних основ маркетингових концепцій та 
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перспектив розвитку маркетингових служб на підприємствах галузі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В світовій практиці 

існує п’ять основних підходів (концепцій), на основі яких підприємства 
здійснюють управління своєю комерційною діяльністю: концепція 
удосконалення виробництва (виробнича), удосконалення товару 
(товарна), інтенсифікації комерційних зусиль (збутова), маркетингу 
(класична) та соціально-етичного маркетингу (соціально-етична) 
(табл.. 1). 
 

Таблиця 1 
Принципи маркетингових концепцій на  овочевому ринку 

України та їх комунікаційні функції 
Концепція 
маркетингу Основні принципи Вплив на споживача 

(комунікаційна функція) 

Виробнича 
Зниження виробничих витрат, 
здешевлення та доступність овочевої 
продукції  

Інформування про ціни та місце 
продажу товару 

Товарна 

Дотримання технологій з метою 
одержання біологічно повноцінної 
овочевої продукції 

Доказ того, що даний товар має високі 
лікувально-профілактичні можливості: 
сертифікат, маркування щодо 
екологічної безпеки продукції, 
товарний знак 

Збутова 

Активна політика продажу, інтенсивне 
просування овочевої продукції на ринок 

Отримання ефекту від продажу у 
напрямку: низька ціна – збільшення 
обсягів продажу, високі ціни – висока 
якість.  

Класична 

Визначення потреб цільової аудиторії, 
задоволення потреб споживачів більш 
ефективними, ніж у конкурентів 
способами.   

Максимальна орієнтація на споживача з 
ціллю переконання споживача в тому, 
що овочева продукція кращим чином 
задовольнить його запити 

Соціально-
етична 

Основна ідея – необхідність 
забезпечення вимог і потреб споживача 
більш ефективними, ніж у конкурентів 
способами при кращому врахуванні 
соціальних факторів . 

Забезпечення вимог і потреб 
споживачів, з максимальною 
орієнтацією на цінність продукції, 
розкриття соціального значення 
діяльності овочевого підприємства 

 
Для забезпечення конкурентоспроможності підприємницької 

діяльності при виробництві овочевої продукції необхідно враховувати 
всі  основні стратегії зі збереженням комплексності організації 
виробництва і збуту овочів та орієнтацією на задоволення потреб 
конкретних споживачів, що дасть змогу отримати прибуток на основі 
розробки відповідних маркетингових програм.    

Сьогодні вибір споживача в багатьох випадках ґрунтується не на 
тому, який товар реально краще, а який товар йому здається більш 
придатним у відповідності до його запитів. Таке сприйняття і є 
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комунікаційною функцією товару, за яку відповідає, в першу чергу, 
його зовнішній вигляд, упаковка, спосіб продажу, тобто спосіб впливу 
на кінцевого споживача.  

Ціна також є елементом впливу, а її комунікаційна функція, як 
правило, важливіша, ніж економічна та конкурентна. Перенос акценту 
з традиційних функцій усіх складових маркетингового комплексу на 
комунікаційну функцію обумовлює необхідність розробки нової 
концепції маркетинга, використання принципів якої дозволило б 
підприємству ефективно керувати маркетинговими процесами.  

Маркетинг в Україні ще не використовує свій потенціал як 
інструмент стратегічного управління та джерела прибутковості 
овочевого підприємства, а більшість керівників овочевих господарств 
розглядає маркетингові підрозділи як центри обліку витрат. 
Проблемою впровадження сучасних методів вітчизняного овочевого 
маркетингу є те, що його функції виконують не професіональні 
спеціалісти, а самі товаровиробники. Як наслідок, овочівництво в 
більшості регіонів, залишається збитковим. Так, аналіз показників 
економічної ефективності сільськогосподарських підприємств 
Черкаської області демонструє, що протягом п’яти з шести останніх 
років ціна на овочі була нижче показника повної собівартості 
(табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники ефективності овочевих підприємств Черкаської області 

Роки Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Повна собівартість 1 ц, грн. 105,5 72,1 86,9 92,9 83,4 129,8 
Ціна реалізації, грн./ц 91,5 63,7 55,9 90,9 96,2 120,2 
Рівень збитковості, % -13,3 -11,6 -35,6 -2,1 15,4 -7,4 

 
На нашу думку, така ситуація є наслідком неефективної збутової 

політики на підприємствах галузі. Припущення щодо вирішальної 
ролі маркетингу у формуванні ефективності на овочевих 
підприємствах зустрічається у ряді наукових [5] та бізнес-видань [6, 7]. 
При цьому, основним завданням маркетингових служб повинно стати: 
управління виробничою й збутовою діяльністю підприємства, що 
забезпечує виявлення потреб споживачів, виробництво овочевої 
продукції, що відповідає цим потребам, надання послуг, просування 
товарів до споживачів та одержання на цій основі максимального 
прибутку. В практиці маркетингових служб необхідно застосовувати 
SWOT- аналіз, проаналізувати сильні та слабкі сторони товару, 
оцінити зовнішні можливості й загрози підприємства з врахуванням 
особливостей галузі. Сучасний досвід овочевих підприємств при 
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розробці стратегії і тактики маркетингу, прийнятті рішень по рекламі 
та стимулюванню, аналізу ринкової ситуації, демонструє дефіцит 
отримання маркетингової інформації. Тому, для забезпечення 
стратегічного планування маркетингової діяльності на підприємствах 
галузі овочівництва необхідно запровадити систему  інформаційної 
підтримки. Єдине інформаційне поле доцільно створювати через 
центри маркетингових досліджень на базі комп’ютерних мереж. 
Необхідною умовою високої результативності такої системи є 
функціональний зв’язок між складовими елементами 
овочепродуктового підкомплексу. 

В період з травня по червень 2011 року було проведене 
соціологічне опитування жителів Черкаської області з ціллю вивчення 
відношення споживачів до овочевої продукції. Дослідження 
проводилося у формі анкетного опитування. Елементами вибірки 
були випадкові перехожі. Обсяг вибірки склав 90 чол. Аналіз було 
проведено по основних соціально-демографічних характеристиках – 
стать, вік, освіта, рівень доходів (табл. 3.). В результаті було 
встановлено, що найбільш важливі показники, які мають вплив на 
купівлю овочевої продукції – якість, ціна, виробник, упаковка та ін 
фактори.  

Різні споживачів вважають актуальними різні властивості 
овочевої продукції та надають різне значення як різним групам цього 
виду продукції, так і функціональним особливостям. 

Найбільш важливі показники, які мають вплив на купівлю 
овочевої продукції наведені на рис. 
 

Таблиця 3 
Розподіл респондентів Черкаської області 

по соціально-демографічним факторам 
 

Ознаки Споживачі овочевої продукції 
Жінки Чоловіки Стать 74,5 % 25,1 % 

18-30 31-45 понад 
45 18-30 31-45 понад 

45 Вік, 
років 18,0 22,0 27,0 9,0 16,0 8,0 

неповна  
середня середня вища неповна 

середня середня вища Освіта 
6,0 32,0 8,0 5,0 38,0 11,0 
низький середній високий Рівень  

доходів 42 53 5 
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Виробник
 6 %

Ціна
56 %

Упаковка
10 %

Інше
1 % Якість

28 %

 
Рис. Основні фактори, які мають вплив  

на купівлю овочевої продукції 
 

Найбільший обсяг інформації споживач отримує з комерційних 
джерел (43,8 %), кількість інформації, отриманої за допомогою сім’ї, 
друзів, сусідів – 25,7 %; з газет, журналів та інших джерел масової 
інформації – 21,3 %; з власного досвіду – 9,2 %. Однак, слід зазначити, 
що найбільш ефективними та довготривалими є власні джерела. 

При виборі торгівельної точки на споживчу поведінку велике 
значення мають такі фактори, як місце розташування, сервіс, якість 
обслуговування в місцях купівлі плодоовочевої продукції, асортимент, 
кваліфікація персоналу та ін. На основі даних соціологічних 
досліджень було встановлено, що найбільша частина споживачів купує 
овочеву продукцію в супермаркетах (45 %), 17,8 % - в продовольчих 
магазинах, 15,7 % - на ринках, 15 % - в кіосках та 6,5 % - в інших 
місцях.  

Отже, у основної маси опитаних респондентів спостерігається 
потреба в даному виді продукції. Найбільш розповсюдженими 
джерелами при пошуку інформації є комерційні, а самими 
ефективними – власний досвід. Якість та функціональні властивості 
даного виду продукції мають основний вплив на процес формування 
поведінки споживача на даному сегменті ринку. При виборі місця 
закупки перевага надається супермаркетам, так як вони відповідають 
потребам та очікуванням споживачів по рівню сервісу, якості 
обслуговування та низки інших факторів, які мають вплив на 
остаточне рішення.    

Проведені дослідження дозволяють виділити групи споживачів 
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овочевої продукції зі схожою поведінкою у відповідності до обраних 
демографічних ознак. Наприклад, жителі м Черкаси у віці 45-59 років 
роблять покупки з запасом на 2-3 дні. Молодь у віці 18-24 роки 
схиляється до мілких щоденних закупівель. В той же час, жінки у віці 
25-34 років займаються закупівлями як на декілька днів, так і щоденно, 
оскільки враховують потреби усіх членів родини. Це дозволяє 
зробити висновок про те, що покупцям плодоовочевої продукції 
притаманні стійкі ритми закупок, які встановлюють їх звичайну 
поведінку.  

Висновки. Маркетинг в овочівництві необхідно розглядати як 
комплексну систему заходів з організації управління виробничо-
збутовою діяльністю, що базується на вивченні ринку овочевої 
продукції з метою максимально можливого задоволення в ній потреб 
покупців. Маркетингові функції формують наступні поняття: потреба, 
попит, товар, обмін, продаж, ринок. У функції овочевого маркетингу 
входять комплексне вивчення ринку, планування товарного 
асортименту, політика цін, реклама, стимулювання, управління збутом 
та післяпродажним обслуговуванням. Кінцевою метою маркетингу в 
овочевому підкомплексі є одержання максимального прибутку за 
рахунок розширення обсягів продажу виробленої продукції і послуг у 
результаті проведення цілеспрямованої збутової політики.  
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ  НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ   

ПІДПРИЄМСТВАХ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

ГУТОРОВА О.О. К.Е.Н, ДОЦЕНТ,  СТАСЕНКО О.М., АСПІРАНТКА, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА 
 

Досліджено вплив концентрації на ефективність виробництва зерна та 
встановлено оптимальні розміри посівних площ зернових культур. 

It is investigational influence of concentration on efficiency of production of corn and the 
optimum sizes of sowing areas of corn cultures are set. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. У формуванні 
ефективності зерновиробництва важливе місце належить 
концентрації, правильному  виборі  її  розмірів  та  структури.  Аналіз  
роботи  підприємств  з укрупненими  зерновими  галузями  
переконливо  свідчить  про  значні  їх  переваги  порівняно  з  малими 
господарствами. Але  відомо,  що  збільшення  розмірів концентрації у 
сільському господарстві має економічні обмеження, які визначаються 
рівнем розвитку продуктивних  сил  і  науково-технічного  прогресу,  
що в свою чергу у різних районах області є не однаковими[1,3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами рівня 
концентрації у зерновиробництві займалися М.П. Александров, 
Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко, С.М. Чмирь, В.Я. Амбросов, 
В.Г.Андрійчук, І.О. Банєва [1-7] та інші. Проте  на  сьогодні  
залишається  актуальним  питання   оптимальних  розмірів 
концентрації  зерновиробництва, а тому і   раціональні розміри  її 
структури. 

Формулювання цілей статті. Дослідити вплив концентрації на 
ефективність виробництва зерна та встановити оптимальні розміри 
посівних площ зернових культур.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній 
літературі загальновизнаним є положення, згідно з яким концентрація 
– це процес,  результатом якого є збільшення розмірів господарських 
структур корпоративного типу, створення транснаціональних 
компаній, різних альянсів. Вони спроможні накопичувати колосальні 
ресурси та мову вати їх  на інноваційний розвиток. Відповідно можна 
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сказати, що за своєю економічною суттю  категорія «концентрація» 
відображає зосередження обсягів виробництва того чи іншого виду 
продукції на одному підприємстві (збільшення розмірів 
підприємства)[6, с.15]. 

Враховуючи вище викладене, ми з'ясували рівень концентрації 
виробництва зерна та дослідили її вплив на ефективність зернового 
господарства. 

Економічна  ефективність аграрного виробництва тісно 
пов’язана  із розміром господарства за площею ріллі. Так,  
позитивного впливу розширення посівних площ зернових в 
розрахунку на одне господарство, тобто підвищення рівня 
концентрації виробництва, на зростання врожайності зернових 
культур. Враховуючи наявність прямої залежності між рівнем 
врожайності і ефективністю виробництва зерна можна стверджувати, 
що підвищення рівня концентрації виробництва зерна буде мати 
позитивний вплив на економічну ефективність цієї галузі та створення 
таким чином передумов для підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства. 

Існує загроза збитковості зернової галузі при недотриманні 
вимоги щодо забезпечення раціональної площі посівів зернових. 
Сільськогосподарські підприємства з площею посівів 1000-1999 га та 
більше 6000 га  забезпечують прибутковість зернової галузі. 
Економічно ефективна робота зернової галузі на менших площах 
можлива, проте вона висуває підвищені організаційно-економічні та 
технологічні вимоги до сільськогосподарського підприємства-
виробника зерна. 

Саме завдяки високому рівню концентрації посівних площ 
зернових і обсягів виробництва зерна в підприємств з'явилась 
можливість придбати сучасну сільськогосподарську техніку, необхідну 
для впровадження новітніх технологій, і забезпечити її ефективне 
використання. Високий рівень концентрації виробництва зерна 
дозволяє сільськогосподарським підприємствам не лише забезпечити 
високий рівень конкурентоспроможності зернової галузі, а й зберегти 
кадровий склад фахівців, керівників середньої ланки управління, 
кваліфікованих механізаторів, створити передумови для ефективного 
функціонування тваринницьких галузей, забезпечивши їх потребу у 
концентрованих кормах.  

Проведені нами розрахунки дали можливість зробити висновки, 
що  із збільшенням розміру  площі – зменшується повна собівартість 1 
ц зерна:  у групі від 2 тис. га до 3 тис. га підприємства отримували  
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повну собівартість у розмірі 127,5 грн/ц;  у групі, де розмір площі 
більше 6 тис. га – 101,5  грн/ц., хоча спостерігаємо також те, що 
відносно менший показник повної собівартості має група 1тис.га – 2 
тис. га, де показник  повної собівартості становить 100,3 грн. /ц. 
Також дана група має позитивні показники ефективності, зокрема 
прибуток на 1 га дорівнює 60,7 грн, рівень рентабельності -  2,9%. 
Також  позитивний результат отримала група, де розмір площі 
зернових культур становив понад 6 тис. га: величина прибутку на 1га 
склала 32,4 грн, рівень рентабельності 14,5%. 

Групування  сільськогосподарських підприємств у розрізі  
районів Харківської  області за рівнем концентрації зернових та 
зернобобових культур,  дало змогу  визначити три групи районів:  I 
група районів з високим рівнем концентрації зерновриобництва, II 
група районів з середнім рівнем концентрації зерновиробництва, III 
група районів з рівнем концентрації зерновиробництва нижче 
середнього. 

Група районів з високим рівнем концентрації зерновиробництва 
характеризується часткою площ під зерновими у загальній площі ріллі 
на рівні понад 45%. До цієї групи районів увійшли Золочiвський, 
Iзюмський,  Близнюківський, Великобурлуцький, Лозiвський, 
Богодухiвський, Сахновщинський, Краснокутський, Зачепилiвський та 
Харківський райони. Для цієї групи характерне найвище середнє 
значення показника рентабельності зернових, яке становить 5,1 %. 

Група районів з середнім рівнем концентрації 
зерновиробництва характеризується часткою площ під зерновими у 
загальній площі ріллі на рівні 40-45%. До цієї групи районів увійшли 
Вовчанський, Балаклійський, Барвiнкiвський та Красноградський 
райони. Ця група характеризується нижчим за групу з високим рівнем 
концентрації зерновиробництва рівнем рентабельності 
зерновиробництва – 1,2%. 

Група районів з рівнем концентрації зерновиробництва нижчим 
за середній характеризується часткою площ під зерновими у загальній 
площі ріллі на рівні нижче за 40%. До цієї групи увійшли наступні 
райони Харківської області: Дергачiвський, Борівський, Печенізький, 
Шевченківський,  Чугуївський, Валківський, Куп'янський, Зміївський, 
Нововодолазький, підприємства м.Харків, Дворічанський, 
Коломацький, Кегичівський та  Первомайський район. Ця група є 
найбільш чисельною. В групі з найнижчим рівнем концентрації 
зерновиробництва спостерігається і збитковість цієї галузі. По даній 
групі величина показник збитковості  складає  11,6%. 
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Із урахуванням викладеного  вважаємо за можливе підтвердити 
висунуту раніше тезу про зв’язок між концентрацією 
сільськогосподарського виробництва та його економічною 
ефективністю. Виходячи з нашого дослідження рівень концентрації 
зерновиробництва та його рентабельність мають пряму залежність, а 
саме – чим вищим є рівень концентрації зерновиробництва, тим 
вищим є рівень його рентабельності, і навпаки. 

Відповідно постає питання, які ж типи та форми 
господарювання будуть здійснювати найефективнішу 
сільськогосподарську діяльність.  

С.В. Сидоренко вбачає вирішення даного питання в кооперації 
малих та середніх сільськогосподарських підприємств, що дасть 
можливість ефективно здійснювати сільськогосподарське 
виробництво та дасть можливість виходу на зовнішні ринки. 

А.Є. Данкевич стверджує, що для розвитку аграрного бізнесу в 
Україні необхідна діяльність великих аграрних об’єднань у сільському 
господарстві – агрхолдингів. 

В.С. Дієсперов наголошує на тому, що «… великий бізнес, що 
приходить у знесилене аграрне виробництво, здатний привести нові 
технології, здійснити суспільно ефективні інвестиції…»[8] 

Протилежну думку мають А.В. Сєріков та А.М. Чиркін, які 
вважають, що «… малий аграрний бізнес відіграє важливу роль в 
економіці будь-якої країни, оскільки стимулює формування 
підприємців - фермерів, а з ним і формування конкурентного 
середовища… зменшує безробіття та створює умови для виживання 
значної частини суспільства.» )[9] 

Таким чином, актуальність проблеми створення ефективного 
власника в секторі агропромислового                виробництва - власника 
землі, праці та майна - з кожним роком стає все напруженішою, 
підприємства з якою організаційною структурою будуть конкурувати,  
хто буде доцільнішим дрібні фермерські господарства та приватні 
підприємства чи велетенські агрохолдинги. 

Дослідивши діяльність сільськогосподарських  підприємств 
різних  організаційно-правових форм  ми провели групування їх за 
впливом величини площі зернових на ефективність виробництва  
зернових та зернобобових культур(табл.1). 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок про 
те, що із збільшенням      факторного      показника      підвищується      
ефективність зерновиробництва,  проте  чіткої  залежності  між  ними 
не  спостерігається.  Найбільш  ефективними     є  підприємства  із 
площею посівів зернових та зернобобових культур більше 2 тис. га. 
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Таблиця 1 
Групування сільськогосподарських підприємств Харківської 

області за площею зернових та зернобобових культур відповідно 
до організаційно – правових форм господарювання(2010р.) 
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Селянські фермерські господарства 
до 500 25 15,9 326,4 5176,9 -7,35 -0,46 -4,99 -0,4 
501-1000 27 15,2 668,9 10153,8 -167,1 -11,01 -11,45 -10,5 
1001-2000 5 16,9 1299,0 21955,6 -3,09 -0,18 -0,28 -0,3 
понад 2000 3 20,5 2780,3 56894,3 +142,01 +6,94 +6,39 +5,9 
В середньому 60 16,7 684,0 11400,6 -46,6 -2,8 -2,9 -2,7 

Приватні підприємства 
до 500 65 14,6 212,2 3099,8 -62,1 -4,2 -4,36 -3,8 
501-1000 40 16,2 716,6 11631,1 -264,3 -16,3 -17,05 -15,3 
1001-2000 25 21,4 1425,8 30475,1 +278,8 +13,0 +17,8 +15,1 
понад 2000 6 23,8 4013,3 95459,8 +717,9 +30,2 +42,3 +38,8 
В середньому 136 19,6 751,4 14715,9 +183,9 +9,4 +11,6 +10,4 

Державні  
до 500 4 13,6 148,0 2010,5 -129,05 -9,5 -12,7 -12,1 
501-1000 3 19,1 568,3 10864,7 +132,3 +6,9 +7,1 6,1 
1001-2000 5 12,5 1230,8 15440,0 -205,5 -16,4 -16,4 -13,7 
понад 2000 2 13,5 2326,0 31427,5 -2,10 -1,6 -2,6 -2,7 
В середньому 14 13,8 935,9 12906,7 -92,80 -6,7 -7,9 -6,8 

Виробничі кооперативи 
до 500 6 14,9 279,7 4168,5 -63,5 -4,3 -5,1 -4,1 
501-1000 3 13,7 778,0 10684,0 -92,8 -6,8 -7,2 -6,3 
понад 1000 6 17,2 1370,0 23565,3 -247,3 -14,4 -16,8 -14,1 
В середньому 15 16,2 815,3 13230,3 -192,6 -11,9 -13,7 -11,5 

Господарські товариства 
до 500 96 16,1 227,1 3658,1 -134,80 -8,37 -8,42 -7,1 
501-1000 72 17,9 716,9 12851,9 -36,56 -2,04 -2,04 -1,8 
1001-2000 51 22,7 1482,6 33697,5 -12,70 -0,56 -0,62 -0,5 
2001-3000 19 21,1 2478,6 52410,1 -254,67 -12,04 -12,22 -8,4 
понад 3000 12 22,5 5110,6 114973,7 -610,20 -27,13 -26,86 -20,1 
В середньому 250 20,9 1029,8 21482,3 -206,9 -9,92 -10,23 -8,0 
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Серед селянських фермерських господарств найбільш   
ефективно працювали господарства, що мали в своїй структурі площ 
посівів зернових та зернобобових культур  понад 2000 га. Вони 
отримали з розрахунку  на   1  га  142,0 грн. прибутку,    на   100 грн. 
витрат –  6,39 грн. прибутку.   Рівень  рентабельності  при цьому склав 
5,9%.  

Найвищі   показники ефективності зерновиробництва можна 
відзначити також в середніх за площею зернових та зернобобових  
держгоспах (50-1000 га), всі інші групи господарств цієї категорії були 
збитковими.   

Приватні підприємства є найбільш ефективною формою 
господарювання з поміж інших форм. Прибутковими є групи, де 
площа зернових та зернобобових більше 1000 га, величина прибутку 
на 1 га складає 717,9 грн., а на 100 грн. витрат – 42,3 грн. Рівень 
рентабельності по 4-й групі склав 38,8%, що на 32,9 порівняних 
одиниць більше порівняно з селянськими фермерськими 
господарствами. 

Виробничі  кооперативи та господарські підприємства за 
досліджуваний рік мали за всіма групами збиткове виробництво. 

Для   більш  детального  вивчення    впливу  показників 
концентрації  виробництва  на  рівень  його  рентабельності  в  
зерновиробництві нами  було  застосовано  кореляційно-регресійний 
аналіз.  Серед  факторних  ознак  ми виділили такі:  
Х1 – валова продукція зерновиробництва у порівнянних цінах 2005 р., 
тис. грн.; Х2 – середньооблікова чисельність працівників, чол.;Х3 – 
площа ріллі, гаХ4 – повна собівартість продукції, тис. грн.  

Кореляційна  модель  будувалась  на  матеріалах 60 селянських 
фермерських господарств,  250 господарських товариств, 136 
приватних  підприємств,  15  кооперативів  і  14  державних 
господарств  Харківської  області,  що здійснювали свою діяльність  у  
2010 р.  Внаслідок проведених  розрахунків  отримали дещо інші 
результати.  

Згідно даного розрахунку, кращі показники діяльності при 
збільшенні площі посіву зернових культур  мають державні 
підприємства та сільськогосподарські виробничі кооперативи. 
Вважаємо, що дані розбіжності отримали  через те, що за 
досліджуваний період брали лише 2010р. 
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Висновки. Таким чином, проведені розрахунки дають 
можливість щодо таких висновків:     із  збільшенням  розмірів 
селянських фермерських господарств    та    приватних    підприємств    
підвищується прибутковість   виробництва   зернових та зернобобових 
культур.  Найбільш  раціональний рівень концентрації має місце в 
приватних підприємствах з площею зернових та зернобобових 
культур  понад  2 тис. га, що виробляють у середньому  31427,5ц 
зернових та зернобобових  на одне підприємство.  

Доходимо  висновку, що невеликі площі посіву зернових 
культур не дадуть змоги повною мірою використовувати фактори 
розвитку галузі. Зосередження виробництва зерна у великотоварних 
підприємствах дозволить застосовувати сучасні засоби механізації та 
технології, що буде сприяти підвищенню продуктивності праці, 
поліпшенню якості продукції та забезпечуватиме ефективне ведення  
зернового господарства. 
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА 
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІМІДЖУ 

 
ДУДНЄВА Ю.Е., К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ, М. ХАРКІВ 
 

Стаття присвячено розгляду факторів формування іміджу керівника. Доведено, 
що спеціальна, соціальна, комунікативна, особистісна та індивідуальна компетентності 
впливають на формування іміджу управлінця. 

The factors of the manager’s image formation are discussed in the article  It is proved that 
the special, social, communicative, personal and individual competences are the factors which 
influence on formation  manager’s image. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Актуальність 

звернення сучасної управлінської науки до питань створення 
необхідного іміджу та управління ним визначається дієвою 
необхідністю підкреслити унікальність своєї організації, свого 
продукту, свого персоналу серед конкурентів. Питанням визначення 
категорії «імідж» та «особистий імідж» за останні десятиріччя 
присвячено значна кількість робіт. Багато наукових публікацій щодо  
іміджу досліджують, у тому числі, його структуру та визначають імідж 
керівника як складову загальнокорпоративного іміджу. Широкий 
спектр використання іміджу керівника, його значення в оптимізації 
різних видів діяльності, у тому числі, професійного, роблять 
необхідним свідомий підхід до його формування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення сутності 
категорії «імідж керівника» відбувається на стику наук, особливу увагу 
цьому феномену приділяють психологи, політологи, соціологи та 
спеціалісти в галузі маркетингу та менеджменту. Імідж керівника є 
достатньо складним явищем, зокрема, може розглядатися як 
управлінська та соціально-психологічна категорія. Наприклад, 
Л.Орбан-Лембрик визначає імідж як враження, що справляється на 
людей та фіксується в їх свідомості у формі певних емоційно 
забарвлених стереотипних уявлень [1]. Це твердження є актуальним як 
для іміджу організації, так і для іміджу особистості (управлінця, фахівця 
тощо). Т.В.Скрипаченко підкреслює, що імідж керівника об’єднує у 
собі як емоційно-поведінкові реакції менеджера, індивідуальні 
характерологічні прояви особистості так і ділові якості, що 
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проявляються в процесі професійної діяльності та спілкування [2].  
Акцентує увагу на взаємозв’язку професійних та особистісних якостей 
при формуванні іміджу керівника і Ю.В.Андрєєва, визначаючи, що 
імідж є інтегральною характеристикою, яка відображається у формі 
цілісного образа у членів колективу та інших осіб [3]. Т.Хомуленко, 
Ю.Падафет та О.Скориніна трактують імідж як «символічний образ 
суб'єкта», який відтворює потреби соціальної групи та 
характеризується  динамічністю, неподільною єдністю чуттєвих і 
змістових компонентів [4]. Таким чином, вивчення поглядів на 
феномен іміджу керівника, дозволяє виділити такі його основні 
особливості, як гнучкість, динамічність, цілісність, емоційну 
забарвленість, залежність від очікувань оточуючих щодо особистості 
керівника.  

В процесі формування іміджу керівника доцільно 
виокремлювати дві групи факторів [2]. Перша група включає такі 
елементи, як первинна інформація про особистість, перше враження і 
ефект ореолу. Вторинні фактори об’єднують професійні та 
особистісні іміджоутворюючі фактори, які активізуються 
безпосередньо при здійсненні професійної управлінської діяльності. 
Тому можна стверджувати, що на імідж керівника впливає його 
компетентність у різних сферах. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статі є розгляд 
факторів формування іміджу керівника з точки зору його 
компетентності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття 
«компетентність» та «компетентнісний підхід» найбільше 
використовуються стосовно освітянської діяльності. Компетентність 
сучасними фахівцями у галузі педагогіки та психології, наприклад [5], 
розглядається як володіння відповідними знаннями та здібностями, що 
дозволяють людині обґрунтовано судити про певну галузь та 
ефективно діяти в ній. В управлінській практиці термін 
«компетентність» застосовується також достатньо широко, особливо в 
HR-менеджменті, при побудові корпоративних моделей 
компетентностей керівника, персоналу, окремих підрозділів та 
організації в цілому. Дослідники розглядають компетентність не тільки 
як засіб успішної професійної діяльності, але і як інструмент 
оптимізації взаємодії суб'єкта з об'єктом управління, необхідну умову 
розвитку організації. 

Поняття «компетентність» тісно взаємодіє із поняттям 
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«компетенція». Вперше поняття «компетенція» і «ключові компетенції» 
стали використовуватися за кордоном в 70-х роках двадцятого століття 
в зв'язку з проблемою визначення якостей успішного професіонала. 
Зараз компетенції  розглядаються як самостійні універсальні складові 
будь-якої успішної професійної діяльності та можуть бути визначені як 
особиста здатність фахівця вирішувати певний клас професійних 
завдань. Компетенції складають основу компетентності, однак 
компетентність – це не просто сукупність компетенцій. 
Компетентність вказує на відповідність реального і необхідного в 
особистості фахівця, на ступінь оволодіння ним різними 
компетенціями, необхідними для ефективної професійної діяльності, 
включаючи психологічну спроможність до виконання певного виду 
роботи та відповідні повноваження [6].  

У спеціальній літературі виділяють багато видів 
компетентностей, наприклад, Дж.Равен побудував матрицю загальних 
компетентностей людини, що містить 143 елемента, Р.Джон вказує на 
існування 39 різних компетентностей, включаючи, наприклад, такі як 
здатність до самоосвіти, самоконтроль, критичне мислення, готовність 
до вирішення складних проблем, впевненість в собі, наполегливість, 
здатність до спільної роботи, персональна відповідальність та інші. 
Г.К.Селевко розглядає загальну компетентність людини як комплекс, 
що об’єднує конгитивні (пов’язані зі знаннями), поведінкові (пов’язані 
з діяльністю) та афективні (пов’язані з відносинами) компоненти [7]. 

Розглядаючи компетентності як, передусім, діяльнісні 
характеристики людини, логічним представляється і структуризація 
компетентностей у відповідності зі специфікою діяльності. Вважаємо, 
що, з погляду на специфіку управлінської діяльності, загальну 
компетентність керівника доцільно розглядати як сукупність наступних 
складових: професійної (спеціальної) компетентності, соціальної 
компетентності, комунікативної компетентності, особистісної та 
індивідуальної компетентностей.  

Професійна (спеціальна) компетентність представляє собою 
інтегральну характеристику особистості керівника, яка відображає 
наявність здібностей вирішувати професійні проблеми та управлінські 
завдання, що виникають у реальній діяльності, з використанням знань 
у різних сферах і професійній області, а також професійного і 
життєвого досвіду [8]. Основою професійної компетентності є 
професійні знання. Вони формуються під час оволодіння професією, 
здобуття спеціальності у навчальному закладі та під час розвитку 
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професійної кар’єри. Основою професійної підготовки є формування 
системи загальнонаукових знань і професійно значущих умінь і 
навичок, на яких в подальшому будується професійна освіта, 
формується професійна компетентність, що забезпечує успішну 
адаптацію на робочому місці.  

Приймаючи до уваги наявність великої кількості підходів до 
визначення складових професійної компетентності та завдань, що 
стоять у рамках цього дослідження, підкреслимо, що професійна 
компетентність керівника повинна включати і здатність його творчо 
мислити, передбачати наслідки власних рішень, критично оцінювати 
свої можливості і досягнення, володіння інноваційними технологіями 
в професійній та управлінській сферах. Ці здатності можуть бути 
об’єднанні поняттям «управлінська компетентність». Також складовою 
професійної компетентності управлінця виступає і так звана правова 
компетентність. Безпосередня взаємодія з підлеглими, здійснення 
владного та лідерського впливу потребують від керівника певного 
рівня правових знань та юридичної відповідальності, які реалізуються 
в рамках його правової компетентності. 

Наявність професійної компетентності високого рівня формує 
професійну компоненту іміджу керівника. Професійна компетентність 
менеджера дає можливість досягати запланованих результатів 
діяльності підлеглих, підвищувати свій статус в межах організації, 
управляти власною кар’єрою тощо.  

Під соціальною компетентністю розуміється інтегральна 
характеристика особистості керівника, що відображає рівень 
адаптивних здібностей до життя в суспільстві, досягнення у 
встановленні і розвитку соціальних контактів, готовність коригувати 
свою поведінку відповідно до прийнятих в соціумі і в організації норм 
і правил. Соціальна компетентність управлінця передбачає наявність у 
нього здібностей, знань і навичок ефективної взаємодії як у ролі 
підлеглого з керівниками більш високого рівня, так і в ролі керівника з 
підлеглими, управління трудовим колективом, організації групової 
взаємодії, формування та підтримки нормального соціально-
психічного клімату в групі. Через манери соціальної взаємодії, стиль 
керівництва та поведінки, стиль прийняття рішень та розв’язання 
конфліктних ситуацій, обсяг і манеру делегування повноважень 
керівник впливає на психологічний стан кожного працівника та на 
соціально-психологічний клімат у групі в цілому. Соціальна 
компетентність керівника має розглядатися як іміджоутворюючий 
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фактор. 
Комунікативна діяльність керівника – це професійно значуща 

складова управлінської діяльності. Рольовий підхід до управлінської 
діяльності дозволяє, серед інших ролей, виділити комунікативну роль, 
яку виконує керівник при внутрішніх та зовнішніх контактах. 
Комунікативна складова управлінської діяльності виступає 
інструментом впливу на оточуючих та формування іміджу керівника. 

До складу комунікативної компетентності входять когнітивні, 
емоційні та поведінкові компоненти [9]. Когнітивний компонент 
пов'язаний з пізнанням іншої людину і включає здатність певною 
мірою передбачати її поведінку. Емоційний компонент включає 
емоційну чутливість, емпатію, здатність до співчуття, увагу до дій, 
поведінки, настою партнерів по комунікаціям. Поведінковий 
компонент включає в себе володіння вербальними і невербальними 
засобами соціальної поведінки, які вкрай важливі для успішної 
управлінської діяльності.  

Розвиток комунікативної компетентності має на увазі оволодіння 
системою комунікативних знань (норм і правил вербального та 
невербального спілкування), формування комплексу комунікативних 
вмінь та навичок (вміння вступати в контакт з людьми з урахуванням їх 
статевих, вікових, соціально-культурних, статусних характеристик; 
вміння використовувати специфіку ситуації для реалізації власних 
комунікативних цілей; вміння переконувати співрозмовника тощо), 
накопичення комунікативного досвіду. 

Особистісна компетентність - володіння прийомами 
особистісного самовираження і саморозвитку, засобами протистояння 
професійним деформаціям особистості. Включає стійку професійну 
мотивацію, наявність позитивної Я-концепції, власної місії, переважно 
позитивного емоційного настрою, задоволеність процесом праці, 
свідомо творчий підхід до управлінської діяльності, володіння 
прийомами особистісного саморозвитку та самовираження.  

Індивідуальна компетентність має на увазі спроможність до 
самореалізації і розвитку індивідуальності, готовність до професійного 
росту, індивідуального самозбереження, несхильність до 
професійного старіння тощо. Індивідуальна компетентність як 
складова загальної компетентності особистості включає сприйняття 
себе як професіонала, побудову власної стратегії кар’єрного та 
професійного зростання, саморозвиток професійних навичок та 
здібностей. Певний рівень особистісної та індивідуальної 
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компетентність виступають у якості чинників формування іміджу 
керівника. 

Висновки. Розглянуті складові компетентності керівника 
впливають на формування його іміджу під час взаємодії з підлеглим 
персоналом та керівниками вищого рівня. Свідомий підхід до розвитку 
власної компетентності, як синтезу різних складових, дозволить 
управлінцю формувати бажаний імідж та використовувати його для 
досягнення власних цілей та цілей організації. 
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УТОЧНЮВАЛЬНЕ ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
«ФІНАНСУВАННЯ» ТА «ІНВЕСТУВАННЯ»  

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

ДУДНИК О.В., АСПІРАНТ*, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

В статті здійснено порівняння понять фінансування та інвестування. Визначені 
принципи та функції даних процесів в сільському господарстві. 

Comparison of concepts of financing and investing is carried out in the article. Certain 
principles and functions of these processes are in agriculture. 

 
Постановка проблем у загальному вигляді. В сучасних 

ринкових умовах відбувається загострення питання фінансування 
виробничої та інвестиційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств, що підтверджується значущістю діяльності підприємств 
АПК для України в цілому. Оскільки сільськогосподарські 
підприємства створюють багато робочих місць не тільки на власних 
підприємствах, а й на підприємствах суміжних, споживачах, 
постачальниках; агропромислова продукція є основою для 
функціонування інших галузей народного господарства, виробляє 11% 
валового внутрішнього продукту, є сировинною базою для 
переробної, харчової, легкої промисловості, формує продовольчу 
безпеку та впливає на соціально-економічну ситуацію в державі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацювання 
спеціалізованих економічних видань  свідчить, що різні аспекти 
фінансового та інвестиційного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств широко розглядаються вітчизняними авторами: О.Є. 
Гудзь, М.Я. Дем’яненко, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк та іншими. Проте 
залишається низка дискусійних питань, які потребують подальших 
досліджень. Зокрема це стосується трактування теоретичних положень 
таких економічних категорій, як фінансування та інвестування в 
сільському господарстві, з врахуванням особливостей цієї галузі. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Слово 
фінансування (financing, Finanzierung f) походить від латинського 
financіа, що в перекладі означає грошовий платіж. 
                                                
*Науковий керівник –Мазнєв Г.Є.,  професор 



 

138 

На даний час, в економічних джерелах існує декілька підходів до 
трактування поняття «фінансування». Одні автори розглядають 
фінансування як процес постачання, забезпечення необхідними 
фінансовими ресурсами (грошовими ресурсами) потреб розширеного 
відтворення [1, 2, 3], інші як сукупність методів і засобів покриття 
витрат, необхідних для реалізації економічного проекту [4].  

Терещенко О.О., наприклад, розглядає фінансування, як  
мобілізацію підприємством необхідних для виконання поставлених 
перед ним планових завдань фінансових ресурсів; комплекс заходів 
щодо формування та обслуговування капіталу підприємства [5].  

Лапуста М.Г. має зовсім протилежну думку: фінансування – це 
процес утворення капіталу у всіх його формах[6] . 

Більш узагальнене визначення формулює Алексеєнко Л.М.:  
фінансування передбачає надання капіталів і залучення інвестицій 
(капіталовкладень) для втілення (реалізації) певного проекту [7]. 

Сегмент фінансування, як стверджує Вишневська О.М., є 
двосторонньою основою фінансування виробничо-комерційної 
діяльності господарського суб’єкту. Перша частина відображає 
розпорядження прибутком від основної діяльності підприємства, який 
одержано протягом певного періоду часу. Друга частина відображає 
можливості джерела формування довгострокового капіталу, показує 
власність, яка збільшена на суму нерозподіленого прибутку та 
довгострокових зобов’язань з обох сторін [8].  

На нашу думку, фінансування слід розглядати, як виділення 
високоліквідних активів для придбання необхідних ресурсів для 
забезпечення виконання поставленої цілі. Отримання прибутку не є 
обов’язковим.  

Термін „інвестиції" походить від латинського „invest", що 
означає укладати". Але досить часто це слово трактують як вкладення 
коштів в основний капітал з метою отримання прибутку, при цьому 
приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору 
відмову від використання ним наявних коштів на споживання в 
поточному періоді, одержати винагороду за ризик, відшкодувати 
втрати від інфляції у майбутньому періоді. Такий підхід до розуміння 
інвестицій є домінуючим, як у вітчизняній, так і в закордонній 
економічній літературі. 

У рамках цього уявлення існує багато модифікацій поняття 
"інвестицій", поява яких обумовлена специфікою та традиціями різних 
економічних шкіл та течій.  

Найбільш чітко виявлена сутнісна характеристика інвестицій у 
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працях Дж. Кейнса: з одного боку, він бачить в них розмір 
акумульованого доходу з метою накопичення та обсяг ресурсів, тобто 
потенційний інвестиційний попит. З іншого боку, інвестиції мають 
форму вкладень (витрат), які визначають приріст вартості капітального 
майна, тобто як реалізовані попит та пропозиція. [9]. 

Поняття "інвестиції", як підкреслює, наприклад, І. Бланк [10] не 
еквівалентно поняттю "капітальні вкладення". Останнє розглядається 
як вкладення капіталу у відтворювання основних коштів. Разом із тим, 
інвестиції можуть здійснюватися і в приріст оборотних активів, і в 
нематеріальні активи, і в різні фінансові інструменти. 

Деякі автори, наприклад, М.В. Грачева обмежують поняття 
інвестицій довгостроковими вкладеннями коштів (наприклад, 
капітальні вкладення, вкладення в акції інституціональних інвесторів) 
[11]. Разом із тим інвестиції можуть бути і короткостроковими, 
наприклад, Бланк І.А. відзначає, що основою короткострокових 
інвестицій підприємства  є його короткострокові фінансові вкладення 
[10]. 

В Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р. 
дається визначення інвестиції як грошових, майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладається в об'єкти підприємницької 
та інших видів діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення 
соціального ефекту [12]. 

Поняття "інвестиції" є занадто всебічним, щоб дати йому єдине 
та вичерпне визначення. У різних розділах економічної науки та 
різних галузях практичної діяльності його тлумачення має свої 
особливості. 

Наприклад, у макроекономіці науковці інвестиції визначають як 
частину сукупних витрат, що складається з витрат на нові засоби 
виробництва, житло або збільшення товарних запасів. Інвестиції – це 
частина валового внутрішнього продукту, яка не спожита у поточному 
періоді, а забезпечує приріст капіталу в економіці країни у 
майбутньому. 

Крім того, Лабенко О.М. запропонував розуміти інвестиції з 
позицій макроекономіки як всі види ресурсів у вигляді відшкодованих 
витрат на раніше здійснені вкладення та частини приросту доданої 
вартості, які у сукупності забезпечують безперервність процесу 
розширеного відтворення [13, с. 6].  

З точки зору мікроекономіки – інвестиції є вкладенням 
фінансового, матеріального та нематеріального капіталу в об’єкти 
підприємницької діяльності з метою його примноження та/або 
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отримання соціального ефекту. 
Мікроекономіка розглядає інвестиції як процес створення 

нового капіталу (у т.ч. засоби виробництва і людський капітал), а в 
теорії фінансів під інвестиціями розуміють придбання реальних чи 
фінансових активів з метою отримання прибутку. 

В економічних джерелах зустрічається твердження, що якщо 
метою фінансування є отримання прибутку – то фінансування 
перетворюється на інвестування. З цього випливає, що інвестування є 
різновидом фінансування. 

Крім того, фінансування П.А. Стецюк розглядає «як етап 
накопичення фінансових ресурсів…Інвестування – це етап 
використання (вкладення) фінансових ресурсів» [14, с. 74] 

На скільки це вірно та чи є принципові відмінності між цими 
поняттями  можна визначити дослідивши їх сутність, визначивши 
принципи та функції. 

Сутність — це комплекс необхідних, глибинних зв'язків і 
відносин, які визначають основні риси, особливості і тенденції 
розвитку певної матеріальної системи. Сутність розкриває лише 
глибинні, сталі, внутрішньо необхідні, причинно-наслідкові зв'язки 
між економічними явищам і процесами. 

В результаті дослідження понять, встановлено, що поняття 
взаємопов’язані, так як інвестування інвестиційної діяльності 
здійснюється за рахунок джерел фінансування, а фінансування 
звичайної діяльності може фінансуватися за рахунок інвестованих 
ресурсів в рамках інвестиційного проекту.  

Ми погоджуємося з думкою Лабенко О.М., що поняття подібні в 
тому, що вони як процеси, орієнтовані на платежі, є тотожними 
[13, С.7].  

Крім того, фінансування та інвестування завжди мають джерела 
формування, здійснюються цілеспрямовано, для них характерний 
фактор часу та ризику, регламентуються нормативно-законодавчими 
актами. 

Першочергова відмінність полягає в меті здійснення платежів. 
Метою фінансування є придбання ресурсів для забезпечення 
виробничого, інвестиційного, інноваційного процесів, а метою 
інвестування отримання прибутку чи соціального результату від 
використання об’єкту інвестування. 

Відмінними також є принципи та функції даних процесів в 
сільському господарстві, що обумовлено особливостями галузі. 
Розглянемо їх в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Порівняння принципів та функцій фінансування та 

інвестування в сільському господарстві 
 

 Фінансування Інвестування 
 
 
Функції  

1) розподільча – наявні фінансові ресурси 
розподіляються за напрямками та об’єктами 
використання; 
2) регулююча – за допомогою фінансування 
регулюються виробничі процеси, 
спрямовуються кошти в ті напрямки, які 
потребують цього.  
3) прогнозування – в процесі фінансування 
діяльності сільськогосподарських підприємств 
плануються результати його діяльності та 
періоди надходження витрачання та 
надходження фінансових ресурсів; 
4)  координації  - наявні та мобілізовані 
фінансові ресурси повинні спрямовуватися на 
досягнення цілей, визначених у стратегії 
розвитку підприємства; 
5) інвестиційна – вільні фінансові ресурси 
спрямовуються в інвестиційну діяльність. 

1) розподільча – відбувається розподіл 
створеного суспільного продукту в 
його грошовій формі між окремими 
власниками, рівнями і сферами 
сільськогосподарського виробництва; 
2) регулююча – контроль за 
процесами  відтворення капіталу і 
підтримання темпів його росту; 
3) інноваційна – прискорення 
науково-технічного прогресу, 
впровадження інновацій; 
4) стимулююча. Інвестування 
спрямовано на оновлення основних 
засобів виробництва, на активізацію 
можливих резервів;  
5) індикативна – інвестиції дозоляють 
контролювати рух до поставленої цілі, 
тобто виробити такі регулюючі 
механізми, що забезпечують 
стабільний розвиток.  

 
 
Принципи  

1) платності – платежі за позиковий капітал 
визначаються умовами угоди, а за власний 
капітал підприємства – дивідендною 
політикою;  
2) сезонності – залежить від циклу 
виробництва сільськогосподарської продукції; 
3) цільового спрямування – удосконалення 
форм та методів оперативного управління 
виробничою та фінансовою діяльністю 
сільськогосподарських підприємств. 
4) економії – застосовується на стадії 
фактичного використання коштів й 
проявляється у раціональному використанні 
трудових та матеріальних ресурсів, 
використанні новітніх ресурсозберігаючих 
технологій, підвищенні норм виробітку 
сировини та природних ресурсів тощо. 
5) оптимального поєднання власних, 
кредитних та бюджетних коштів - полягає в 
тому, що під час визначення обсягу 
фінансування на всіх рівнях спочатку 
враховується наявність та можливість 
використання власних коштів або скорочення 
власних видатків, потім можливість отримання 
банківських кредитів та державних асигнувань. 

1) максимізація прибутку, 
орієнтація на зростання капіталу  
2) мінімізація ризику – врахування 
можливих проявів внутрішнього та 
зовнішнього середовища та розробка 
заходів щодо їх нейтралізації; 
3) відповідність стратегії  
4) врахування вартості капіталу 
5) диверсифікація - розробка нових 
видів продукції одночасно з 
освоєнням нових ринків; 
6) управління проектами, програмою, 
портфелем 
7) детальне планування  
8) контролю  - постійний моніторинг 
прийняття рішень; 
9) ритмічність - інвестовані кошти 
надходять згідно затвердженого 
графіку та у встановленому обсязі. 
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Наступна відмінність полягає в видах діяльності, які обслуговують 
поняття, що досліджуються. Так, фінансування забезпечує фінансовими 
ресурсами операційну, фінансову, інвестиційну та надзвичайну діяльність 
сільськогосподарських підприємств, а інвестування спрямоване лише на 
інвестиційну діяльність підприємства. Згідно П(С)БО № 4 «Звіт про рух 
грошових коштів» під інвестиційною діяльністю слід розуміти придбання 
та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які 
не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів; операційною 
діяльністю – основну діяльність підприємства, а також інші види 
діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; під 
фінансовою діяльністю – діяльність, яка призводить до змін розміру і 
складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Суть поняття фінансування передбачає використання лише 
фінансових ресурсів, що включають високоліквідні активи 
підприємства. На відміну від фінансування при інвестуванні вкладення 
можуть здійснюватись не лише у вигляді фінансових ресурсів, а й у 
формі рухомого і нерухомого майна, фондових інструментів 
(передусім, цінних паперів), нематеріальних активів (майнові і 
немайнові права, патенти і ліцензії, товарні знаки, ноу-хау тощо).   

Висновки. За результатами проведено порівняння можемо 
зробити висновок, що інвестування – процес вкладення капіталу у всіх 
його видах на чітко визначений період з метою нарощення капіталу, 
отримання прибутку чи соціального ефекту, а фінансування – процес 
забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності 
фінансовими ресурсами з метою придбання необхідних ресурсів та 
досягнення поставлених цілей. Фінансування та інвестування не 
тотожні поняття, хоча взаємопов’язані. В сучасних умовах 
господарювання сільськогосподарських підприємств фінансування 
передує інвестуванню, що пояснюється слабим інвестиційним 
кліматом в країні. Фінансування здійснюється для підтримання 
функціонування суб’єкта господарської діяльності, дозволяє 
виробникам сільськогосподарської продукції забезпечити 
виробництво необхідними матеріально-технічними ресурсами в 
повному обсязі й за повним асортиментом, а інвестування 
спрямовується на впровадження ресурсозберігаючих технологій, 
селекцію та інші прояви інтенсивного розвитку виробництва. 
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ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ЖЕЛЄЗНЯК А.М., К.Е.Н., 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
В цій статті розглянуто питання трансформації сільськогосподарських 

підприємств за типом і формою власності. Проведено оцінку впливу трансформаційних 
процесів на конкурентоспроможність підприємств. 

This article deals with the transformation of farms by type and ownership. An assessment 
of the impact of transformation processes on the competitiveness of enterprises. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Реформування 

аграрного сектора економіки призвело до трансформації в сільському 
господарстві, в результаті чого в галузі відбувся суттєвий перерозподіл 
виробництва валової продукції. Як результат великотоварні 
підприємства формують тенденції в розвитку галузі, відіграють значну 
роль в структурі міжнародної торгівлі. Індикатором цих 
трансформаційних змін є рівень конкурентоспроможності 
вітчизняних товаровиробників як на внутрішньому, так і зовнішньому 
ринках. Тому виникає питання дослідження впливу трансформаційних 
процесів в сільському господарстві на формування 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, 
методичні та практичні аспекти розвитку конкуренції та формування 
конкурентоспроможності підприємств, в тому числі і в аграрній сфері 
розглянуті у працях І.З. Должанського, Т.О. Загорної, З.М. Борисенко, 
Н.В. Осипова, І.О. Піддубного, А.І. Піддубної, О.С. Шнипко, Л.В. 
Балабанової, В.В. Холод, С.М. Задорожної. Разом з тим автори в 
недостатній мірі розкривають питання впливу трансформацій та 
розмірів підприємств на рівень їх конкурентоспроможності. 

Формулювання цілей статті. Проаналізувавши стан 
трансформаційних процесів, оцінити їх вплив на формування 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За часи 
незалежності в Україні склалася структура АПК зі значною питомою 
вагою сільського господарства, слаборозвиненою сферою переробки і 
незначною третьою сферою, що постачає засоби виробництва. 
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Даний тип структури АПК формує  специфічні конкурентні 
відносини в цій галузі, які у свою чергу мають низку особливостей: 

1. Сільське господарство само по собі є галуззю, в якій задіяно 
багато незалежних підприємств, що виробляють переважно ті самі 
товари. У 2010 р. 73,2% валової продукції сільського господарства 
було вироблено в господарствах населення, 26% - недержавних 
сільськогосподарських підприємствах. В цьому році в Львівській 
області налічувалось близько 103 господарські товариства, 86 одиниць 
приватні підприємства (включаючи фермерські), 1 виробничий 
кооператив, 6 – державні підприємства, 1 підприємство іншої форми 
господарювання [1]. Значна кількість господарств населення, що 
займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, останнім 
передає в оренду угіддя великотоварним підприємствам, що зумовлює 
створення особливого конкурентного середовища в сільському 
господарстві. 

2. Земля визнається товаром і є об’єктом права приватної 
власності та має свою ціну, однак невирішеність питання ефективного 
функціонування ринку землі спричинює обмеження в використанні 
потенціалу цього ресурсу як інструменту конкурентної боротьби.  

3. На відміну від промисловості, частина одержаної продукції 
використовується в подальшому виробничому процесі як сировина 
для харчової промисловості та засіб виробництва в інших галузях 
сільського господарства (насіння, корми, молоко, молодняк великої 
рогатої худоби тощо). Це автоматично призводить до зниження 
обсягів реалізації виробленої продукції й рівня товарності, впливаючи 
на ефективність виробництва, що є важливою складовою 
конкурентоспроможності підприємств. 

4. Просторова розосередженість сільського господарства, що у 
свою чергу спричинює великі обсяги внутрішньогосподарських 
перевезень. Територіальна розпорошеність земельних ділянок не 
дозволяє оптимально планувати сівозміни, застосовувати основні 
принципи логістики у виробництві. Просторова розпорошеність для 
великих компаній (агрохолдингів) ускладнює процес управління 
виробництвом, що потребує виділення окремих структурних 
підрозділів, компаній тощо. 

5. У сільському господарстві робочий період не збігається з 
періодом виробництва. У результаті виникає сезонність виробництва, 
яка проявляється в нерівномірному, переривчастому використанні 
робочого часу, засобів виробництва, в нерівномірному надходженні 
продукції і доходів протягом року. З іншої сторони низька 
ефективність виробництва продукції тваринництва в невеликих 
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господарствах знижує ефект від диверсифікації виробництва, що в 
цілому впливає на загальні показники економічної ефективності. 

6. Основною функцією сільського господарства є забезпечення 
життєдіяльності населення через задоволення потреб населення в 
продуктах харчування і легкої промисловості в сировині. Однак, якщо 
підприємства інших галузей можуть виготовляти однотипні товари 
(наприклад, електротехніку, канцтовари тощо), то в сільському 
господарстві виробництво продукції тваринництва неможливе без 
вирощування кормових культур, яке в свою чергу передбачає 
застосування сівозмін. Тому лише за умови одночасного розвитку 
галузей рослинництва і тваринництва підприємства можуть брати 
повноцінну участь у конкурентній боротьбі. 

7. Ризики, пов’язаних з веденням виробничої і комерційної 
діяльності, здійсненням торгівлі. Брак досвідченого персоналу та 
недосконала система менеджменту більшості сільськогосподарських 
підприємств малих і середніх розмірів призводять до того, що 
керівники підприємств не спроможні адекватно оцінити загрози та 
переваги здійснення обраного виду діяльності, гнучко реагувати на 
зміни зовнішнього середовища та уподобань споживачів. 

8. На розвиток конкурентоспроможності аграрного виробництва 
винятковий вплив через податкову систему, фінансування, пільгове 
кредитування, бюджетне дотування та лібералізацію міжнародної 
торгівлі має державна політика, в основу якої покладені макро- і 
мікроекономічні аспекти. Лобіювання інтересів великих 
товаровиробників, що володіють значними земельними угіддями 
визначає нерівні умови для дрібних та середній за розмірами 
підприємств (у т.ч. фермерські господарства).  

9. Якщо раніше в умовах аграрної кризи в Україні відбувалася 
стихійна демонополізація аграрного виробництва, обумовлена 
застарілими виробничими утвореннями і їх непристосованістю до 
конкуренції, то з 2009 року в аграрній сфері спостерігаються цілком 
зворотні процеси (злиття активів компаній «Ленд-Вест компани» та 
Західної компанії «Дакор»). За даними аналітичного агентства АПК-
Інформ останніми роками в стратегії діяльності українських 
агрохолдингів спостерігалися наступні процеси: 

— збільшення земельного банку; 
— вихід на міжнародний ринок капіталу, злиття і поглинання; 
— наміри аграрних компаній середньої ланки перерости в 

структуру агрохолдинга за рахунок накопичення землі і залучення 
іноземних інвестицій [2]. 
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10. Важливою структурною особливістю середовища аграрного 
ринку, в якому конкурує багато фірм, є фрагментованість галузі. Тобто 
в АПК є сфери, де жодне з підприємств не має значної частки ринку і 
не може істотно впливати на випуск галуззю продукції. З іншої 
сторони великотоварні підприємства диверсифікують виробництво, 
орієнтуючись не лише на галузі сільського господарства, але суміжна 
галузі.  

11. На розвиток аграрного ринку значну роль має вплив 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності на рівні регіонів та 
держави. Насичення внутрішнього ринку імпортною продукцією 
загострює конкуренцію з іноземними компаніями та потребує 
загострення уваги до питань якості власної продукції. 

Трансформаційні процеси, які відбулися і продовжують 
відбуватися в сільському господарстві, впливають на формування 
конкурентоспроможності підприємств. Однією з причин високої 
конкурентоспроможності великотоварних підприємств, які почали 
інтенсивно розвиватися, починаючи з 2009 року, збільшують власну 
капіталізацію. Так, станом на 1 квітня 2012 року ринкова вартість 
агроподовольчих компаній, зросла до 6,3 млрд. дол. США, 
капіталізація виросла на 26%. 

Одним з чинників зростання конкурентоспроможності є і 
застосування ефекту повного циклу виробництва. Потужні компанії, 
володіючи значними фінансовими та виробничими ресурсами, здатні 
забезпечити повний цикл – від виробництва сільськогосподарської 
продукції до її переробки та реалізації. Такий підхід до організації 
діяльності передбачає безперервний контроль якості на усіх етапах, 
зниження собівартості продукції, зменшення трансакційних витрат та 
втрат, пов’язаних з участю посередників, зниження транспортних 
витрат і втрат продукції внаслідок незадовільного стану зберігання.  

Чимало потужних компаній, розуміючи вплив логістичної 
мережі на економічну ефективність збуту продукції та своєчасність 
виконання договорів, розширюють мережу елеваторів, складів тощо. 
Значну роль цей підхід відіграє в тих галузях сільського господарства, 
де продукція потребує особливих умов зберігання та транспортування.  

З іншої сторони, не можна вести мову про припинення процесів 
трансформації в сільському господарстві. Згідно законопроекту «Про 
ринок землі», площа оренди землі буде обмежена 5,5 тис. га землі в 
межах одного адміністративного району і 100 тис. га землі по всій 
Україні. Враховуючи той факт, що чимало банк землі ряду 
агрохолдингів знаходиться в межах 200 тис. га, прийняття в дію цього 
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законопроекту зумовить великотоварні підприємства шукати шляхи 
виходу з цієї ситуації, які б дозволили їм діяти в рамках закону. В 
результат в сільському господарстві можуть розвинутись нові форми 
господарювання, хоча їх поява може бути викликана штучно і 
характерними рисами їх діяльності будуть підходи, які притаманні на 
сьогоднішній день існуючим підприємствам. 

Враховуючи основні тенденції як у зовнішній, так і внутрішній 
політиці держави, а також кон'юнктуру світових ринків і напрям в 
економічних відносинах на світовому рівні, слід очікувати зміни 
зовнішніх чинників конкурентоспроможності у найближчі 5–10 років. 

Так, незважаючи на ряд пропозицій і рекомендацій стосовно 
розвитку кооперативів на селі, які б взяли на сере роль посередників з 
збуту сільськогосподарської продукції, виробленої і як господарствами 
населення, так і дрібними сільськогосподарськими підприємствами, ця 
форма мало розвинулась і прижилась в аграрній сфері. Значну нішу 
ринку сільськогосподарської продукції заповнили оператори та 
посередники, які формують цінову політику в галузі, диктують умови 
збуту, здійснюють міжнародну торгівлю. Відірваність від інтересів 
виробництва спричинила таку ситуацію в галузі, за якої основні 
прибутки від реалізації сільськогосподарської продукції отримує не 
виробник, а посередницька структура. Досить часто з сумнівною 
репутацією, в результаті чого сільськогосподарське підприємство не 
володіє достатніми коштами для впровадження інновацій у 
виробництво, підвищенні кваліфікації працівників, інтенсифікації 
виробництва, оновлення матеріально-технічної бази. В результаті 
конкурентний потенціал такого виробника залишається на досить 
низькому рівні. 

Висновки. Трансформаційні процеси, що відбулися в 
сільському господарстві з часів реформування сформували 
специфічне конкурентне середовище в галузі. Нові форми 
господарювання за рахунок концентрації ресурсів здатні вирішити ряд 
питань, пов’язаних з формуванням і забезпеченням власного рівня 
конкурентоспроможності.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ 
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ, 

АЛДОХІНА Н.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
В даній статті дано визначення сутності маркетингу інновацій. Сформульовані 

теоретико-методологічні підходи і методичні інструменти маркетингу інновацій. 
Determination of essence of marketing of innovations is given in this article. Formulated 

theoretical and methodological approaches and methodical instruments of marketing of innovations. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному 
етапі розвитку економічної системи одним з найбільш ефективних 
напрямків забезпечення підвищення ефективності виробництва є 
розвиток інноваційної діяльності, спрямованої на розробку і 
використання результатів наукових досліджень, що дає можливість 
забезпечити прибутковість шляхом задоволення нових потреб ринку. 
Активізація інноваційної діяльності, як свідчить досвід промислово 
розвинених країн, є визначальним напрямом розвитку підприємств, 
який підвищує їх конкурентоспроможність і забезпечує стале 
становище на ринку. У той же час ринкове «супроводження» інновацій 
залишається не достатньою мірою розробленим напрямом 
досліджень. Розробка і комерціалізація нових товарів та послуг - 
складна проблема. На світовий ринок щорічно виводиться близько 
100 тис. найменувань нових продуктів, однак комерційного успіху 
досягають не більше ніж 25%, при цьому 75% їх ринкових невдач 
пояснюються переважно дією ринкових факторів [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки в 
економічній літературі часто використовується поняття «маркетинг 
інновацій». Проблеми, пов'язані із вивченням інноваційної діяльності та 
маркетингом інновацій досліджували такі відомі зарубіжні фахівці й 
учені як І.Ансофф, Г.Ассель, Дж.Вествуд, Є.П.Голубков, П.Р.Диксон, 
В.Кондратьєв, Ф.Котлер, В.Г.Мединський, К.Менгер, Г.Менш, 
М.Портер, Е.О.Уткін, Р.А.Фатхутдінов, К.Фрімен, Ф.Хайєк, 
Й.Шумпетер, а також вітчизняні дослідники А.Г.Войчак, Т.Є.Воронкова, 
А.П.Гречан, Т.П.Данько, В.Я.Кардаш, М.П.Денисенко, 
М.М.Єрмошенко, Н.В.Куденко, А.І.Кредісов, С.М.Ілляшенко, 
Т.С.Максимова, В.Л.Пилюшенко, І.В.Семеняк, А.О.Старостіна, 
І.Л.Решетнікова, В.Тарасович, A.M.Алимов, Н.П.Гончарова, 
В.Я.Кардаш, П.Г.Перерва, А.Б.Титов, Н.І. Чухрай, Н.В.Кузнєцова та ін.  
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Формулювання цілей статті. Ними сформульована низка 
теоретико-методологічних підходів і методичних інструментів 
маркетингу інновацій, що спрямовані на розв'язання проблем аналізу 
ринку для нових товарів, формування і стимулювання попиту, 
просування інновацій на ринок тощо. Однак широке коло 
методологічних та методичних питань щодо маркетингу інновацій 
залишається відкритим. Зокрема, немає єдиної точки зору щодо 
визначення суті та завдань маркетингу інновацій. Згадані методологічні 
прогалини, на нашу думку, гальмують розвиток методики, механізму, 
конкретного інструментарію ринкового «життєзабезпечення» 
інновацій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій 
літературі зустрічаємо цілий ряд підходів до визначення поняття 
маркетингу інновацій. Зауважимо, що автори часто змішують поняття 
«маркетинг інновацій» та «інноваційний маркетинг». Названі поняття 
ототожнюють з маркетинговими дослідженнями в процесі розробки 
нового продукту [1], використанням традиційних методів та 
інструментів маркетингу для створення та поширення інновацій [1]. 
«Маркетинг інновацій», «інноваційний маркетинг» визначають як 
діяльність з покращення продукції та маркетингу, маркетинг нових 
товарів [2], діяльність зі створення унікальних умов реалізації нових 
продуктів [9], складову частина процесу планування й реалізації 
інновацій.«Маркетинг інновацій» та «інноваційний маркетинг» 
характеризують як створення та використання інновацій у самому 
маркетингу, нові інструменти маркетингу [7]. В літературі зустрічаємо 
тлумачення вищезгаданих понять як одночасне покращення, 
удосконалення як продукції так і маркетингу, пропонування нового 
блага, та ін.  

Фахівці, також, називають інноваційний маркетинг серед 
концепцій ведення бізнесу [5], вказуючи наступне його місце: 
концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення 
товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція 
маркетингу, концепція інноваційного маркетингу, концепція 
соціально-етичного маркетингу. На підтвердження необхідності 
виокремлення інноваційного маркетингу як концепції ведення бізнесу 
автори відзначають, що попередні концепції не передбачають 
постійного створення інновацій і використання інноваційних методів 
та інструментів маркетингу, «кількість інноваційних розробок за цими 
концепціями, незначна, адже це не є метою». Натомість виокремлена 
авторами згаданої публікації [5] у якості філософії бізнесу концепція 
інноваційного маркетингу розглядає інноваційну діяльність як мету 
ведення бізнесу. Тут таки автори  суперечать самі собі, стверджуючи, 
що «у всіх існуючих концепціях (ведення бізнесу) використовуються 
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певні інновації». Якщо ставити маркетинг інновацій у вищенаведений 
ряд концепцій, слід вважати інновацію самоціллю, з чим ми не 
можемо погодитись, оскільки інновації, інноваційна діяльність є все-
таки засобом задоволення потреб (існуючих або латентних) 
споживачів, суспільства, отримання доходу підприємцями. 

Маркетинг інновацій називають також концепцією маркетингу. 
Поряд вказують партизанський маркетинг, холістичний маркетинг 
(посилаючись на Ф.Котлера), освічений маркетинг [5]. Дозволимо собі 
піддати сумніву коректність віднесення згаданого вище до концепцій 
маркетингу. Загальноприйнятим розумінням терміну «концепція» є 
система поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, 
трактування певних явищ, подій; ідея певної теорії. Ми не бачимо 
достатніх доводів на користь віднесення маркетингу інновацій (а також 
і інноваційного маркетингу) до ряду окремих концепцій, тобто 
системи поглядів, ідеї, що виступає основою цілісної окремої теорії. 
Натомість вважаємо доцільним визначати інноваційний маркетинг, 
партизанський маркетинг, холістичний маркетинг, освічений 
маркетинг, латеральний маркетинг, а також маркетинг інновацій як 
види маркетингу зі специфічним об’єктом впливу, інструментарієм 
тощо в рамках концепцій товарно-орієнтованого, ринково-
орієнтованого, суспільно-орієнтованого тощо маркетингу.  

Ряд фахівців відкидає існування маркетингу інновацій як 
окремого напряму, виду маркетингу, управлінської діяльності. Окремі 
дослідники, з якими погоджуються автори статті, наголошують на 
відмінності змісту маркетингу інновацій та інноваційного маркетингу. 
На нашу думку, поняття «інноваційний маркетинг», та «маркетинг 
інновацій» мають різний зміст, ототожнювати їх не слід. У даній 
публікації зупинимось детальніше на суті категорії «маркетинг 
інновацій».  

Автори [5] відзначають, що маркетинг інновацій слід одночасно 
розглядати: «як концепцію ринкової діяльності підприємства 
(філософію бізнесу), коли в змінах вбачають джерело доходу; як 
аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових 
можливостей інноваційного розвитку; як засіб активного впливу на 
споживачів та цільовий ринок у цілому, що пов'язаний з виведенням 
та просуванням інновації на ринок;  як функцію інноваційного 
менеджменту, спрямовану на виявлення можливих напрямків 
інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і комерціалізацію. При 
цьому можна одночасно розглядати інноваційний менеджмент як 
функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення досягнень 
науки і техніки в нові товари, здатні задовольнити потреби й запити 
споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток; як 
засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб'єктів 
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господарювання, а заразом з тим і національної економіки в цілому на 
інноваційний розвиток.»  

Погоджуючись із багатогранністю поняття маркетингу 
інновацій, не можемо не відмітити ряд суперечностей у 
вищенаведеному підході. Щодо необґрунтованості визначення 
маркетингу інновацій як концепції бізнесу уже йшла мова вище. 
Визначення маркетингу інновацій як аналітичного процесу з 
виявлення можливостей розвитку та ототожнення його із засобом 
впливу на споживача, на нашу думку, звужує розуміння маркетингу 
інновацій. Погоджуючись з можливістю тлумачення маркетингу 
інновацій як функції менеджменту, не можемо визнати інноваційний 
менеджмент як функцію маркетингу інновацій. 

Відтак, вважаємо, що маркетинг інновацій слід розглядати як 
систематичну активність (сукупність цілеспрямованих дій) на ринку 
щодо створення, виведення та просування інновації, як комплексну 
функцію менеджменту. Зауважимо, що не вважаємо наведений вище 
підхід вичерпним і таким, що усебічно відображує суть маркетингу 
інновацій.  

В узагальненому вигляді суть маркетингу інновацій може бути 
визначена як систематична активність щодо розробки і просування на 
ринку нових товарів, послуг та технологій для задоволення потреб і 
запитів споживачів (та суспільства) у більш ефективний, ніж у 
конкурентів, спосіб на основі підвищення потенціалу підприємства, 
пошуку нових напрямів та засобів його використання з метою 
отримання прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й 
розвитку на ринку.  

Очевидно, що ринкове супроводження інновацій (нових 
товарів, послуг та технологій) потребує нетрадиційних дій, прийомів, 
методів, тобто інноваційного маркетингу як набору інструментів та 
напрямів їх використання. Під інноваційним маркетингом, на нашу 
думку, слід розуміти використання новітніх інструментів у комплексі 
маркетингу (у дослідженні ринку, сегментації, просуванні, товарній, 
ціновій політиці, комунікаціях). Зауважимо, що трактування поняття 
інноваційного маркетингу, визначення сутності, класифікації, опис 
видів інновацій у маркетингу не ставилось за мету опрацювання у 
даній статті. 

Висновки. Отже, маркетинг інновацій доцільно розглядати як 
окремий вид маркетингу, напрям маркетингової діяльності, який, у 
свою чергу, потребує особливих методів, інструментів та прийомів. 
Термін «маркетинг інновацій» може бути визначений як сукупність дій, 
прийомів, методів, систематична активність суб’єктів економічних 
відносин щодо розробки і просування на ринку нових товарів, послуг 
та технологій для задоволення потреб і запитів споживачів 



 

153

(суспільства) у більш ефективний, ніж у конкурентів, спосіб на основі 
оновлення та підвищення рівня складових потенціалу підприємства, 
пошуку нових напрямів та засобів його використання з метою 
отримання прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й 
розвитку на ринку.  

Вважаємо, що проблема уточнення сутності та змісту маркетингу 
інновацій потребує більш докладного вивчення. Методологія та 
теоретичне обґрунтування інструментарію маркетингу інновацій 
мають стати підґрунтям ринкового успіху та ефективності діяльності 
підприємств у сучасних умовах господарювання.  

Метою подальших досліджень повинні стати: 
— уточнення ролі та завдань маркетингу інновацій на окремих 

етапах інноваційного та життєвого циклу товару (послуги, технології),  
— уточнення ролі та завдань маркетингу інновацій для різних 

організаційних форм ведення інноваційного бізнесу; 
— наукове обґрунтування методичного забезпечення маркетингу 

інновацій на окремих етапах інноваційного та життєвого циклу товару 
для різних організаційних форм ведення інноваційного бізнесу тощо. 
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УДК 330.133.2:635.21 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ 
 

КРУПА О. М.,К.Е.Н., 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Розглянуто сучасний стан функціонування ринку картоплі в Україні, досліджено 

динаміку виробництва і споживання картоплі, її надходження і витрати, а також 
канали і ціни реалізації. Виявлено негативні тенденції і запропоновано заходи щодо їх 
усунення.  

The modern conditions of functioning of the potato market in Ukraine are considered. 
Dynamics of potato production and consumption, its cost price and also channels and the 
realization prices are investigated. The negative tendencies are revealed and measures on their 
elimination are offered. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Картоплярство – 
одна з найважливіших галузей сільськогосподарського виробництва в 
нашій країні. Україна входить до четвірки найбільших країн –
 виробників картоплі у світі, поступаючись лише таким потужним 
державам, як Китай, Росія та Індія, і випереджаючи США, Німеччину, 
Польщу. З 2005 р. на частку України припадало 6,0% світового 
виробництва картоплі (19,1–19,7 млн. т). При цьому втрати під час 
збирання становлять 15-20%. Середня урожайність картоплі у світі, 
починаючи з 2005 р., становить 165-180 ц/га, тоді як в Україні вона не 
перевищує 140 ц/га. Країни-лідери (Нідерланди, США, Швейцарія) 
збирають понад 400 ц/га картоплі. Зниження ефективності 
вирощування картоплі, нестабільність і непрогнозованість попиту і 
пропозиції свідчать про необхідність забезпечення повноцінного 
функціонування ринку картоплі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
виробництва і реалізації картоплі знайшли відображення у наукових 
працях А. Бондарчука, П. Киценка, В. Кононученка, Л. Мех, 
Р. Лаврова, А. Погорілого, Ю. Цимбалюка, Р. Демченко, 
Т. Приймачука та інших. Проте існує ще багато невирішених питань 
функціонування ринку картоплі в Україні, які потребують детального 
вивчення і вирішення. 

Формулювання цілей статті. Беручи до уваги останні тенденції 
у галузі картоплярства, основна ціль статті полягає у науковому 
дослідженні надходження і використання картоплі, каналів реалізації 
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картоплі сільськогосподарськими підприємствами, а також динаміки 
цін. Результати досліджень будуть підставою для обґрунтування 
подальшого розвитку галузі і налагодження системи збуту і переробки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим 
показником розвитку картоплярства є рівень виробництва і 
споживання картоплі на одного жителя. В Україні показник 
виробництва  становить 427 кг, тоді як у світі – 48 кг. Більше картоплі 
в розрахунку на одну особу вирощують лише у Білорусі (739 кг) та 
Нідерландах (434 кг). Україна перебуває на четвертому місці у світі за 
споживанням картоплі на душу населення. Виробництво картоплі в 
розрахунку на одну особу значно перевищувало споживання, яке в 
свою чергу було значно вищим за раціональні і мінімальні норми 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка виробництва і споживання картоплі 

на одну особу в Україні [1] 

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2010 р. до 
2005 р., % 

Виробництво, 
кг/особу 413 416 411 423 427 408 98,8 

Споживання, 
кг/особу 136 134 130 132 133 129 94,9 

Перевищення 
виробництва над 
споживанням, 
разів 

3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 Х 

Перевищення 
споживання над 
нормою 124 кг), % 

109,7 108,1 104,8 106,5 107,3 104,0 Х 

 
В Україні за досліджуваний період і виробництво, і споживання 

картоплі на одну особу зменшилося, що засвідчує відсутність 
перевиробництва і споживання населенням інших продуктів 
харчування. Виробництво картоплі перевищувало споживання в 
середньому в 3,2 раза. Перевищення споживання над нормою було 
незначним і мало тенденцію до зменшення. 

Більше за норму у 2010 р. вживали олії – на 14%, хлібопродуктів 
– 10%. Проте споживання молока і молокопродуктів було меншим 
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норми на 46%, м’яса та м’ясопродуктів – на 35%, овочів і баштанних – 
на 11% . 

У структурі витрат картоплі споживання населенням у 2010 р. 
становило 30,9%, використання на корм – 29,3%,  насіннєва картопля 
складала 25,6%, втрати при зберіганні 7,8%, переробка – 6,4%. 

Загальну характеристику розвитку картоплярства в країні можна 
отримати з балансу картоплі. Зокрема у 2010 р. порівняно з 2005 р. 
запаси на початок року зросли у 4,1 раза (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Баланс картоплі , тис. т [1] 

 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2010 р. до 
2005 р., % 

Виробництво 19462 19467 19102 19545 19666 18705 96,1 
Зміна запасів на 
кінець року -100 -61 57 423 156 -410 у 4,1раза 

Імпорт 5 21 7 10 15 30 у 6,0раза 
Всього ресурсів 19567 19549 19052 19132 19525 19145 97,8 
Експорт  6 6 3 3 5 8 133,3 
Витрачено на корм 5985 5849 5656 5724 5842 5606 93,7 
Витрачено на 
посадку 5128 4976 5038 4930 4936 4897 95,5 

Втрати та переробка 
на нехарчові цілі 2062 2469 2290 2376 2616 2720 131,9 

Фонд споживання 6386 6249 6065 6099 6126 5914 92,6 
 

Виробництво картоплі за досліджуваний період залишається 
відносно стабільним, а от імпорт збільшився у 6,0 разів. Протягом 
досліджуваного періоду витрати картоплі мали позитивну тенденцію. 
Так, експорт і втрати та переробка на нехарчові цілі  збільшилися 
відповідно на 33,3 і 31,9%, а витрати на посадку, корм і споживання 
зменшилися на 4,5,  6,3 і 7,4%. 

Головною проблемою експорту є неконкурентоспроможність 
картоплі, що зумовлено високою витратністю виробництва в умовах 
застарілих технологій, низькими сортовими якостями бульби, тим, що 
немає ефективної маркетингової діяльності, потрібної для просування 
продукції на зовнішній ринок. Саме цим можна пояснити незначні 
обсяги експорту картоплі з України [2]. 



 

157

Особливу увагу необхідно звернути на особливості структури 
імпорту картоплі із країн ближнього і дальнього зарубіжжя. В першу 
чергу імпортують овочі, які відповідають чітким параметрам і 
являються сучасним якісним продуктом  технологічного виробництва. 
Це картопля, яка використовується у фас-фудах, картопля з різними 
стадіями обробки (порізана, заморожена, в складі різних сумішей – у 
вакуумних упаковках), а також помита і розфасована картопля для 
супермаркетів (яка має набагато товарні ший вигляд, ніж українська). 
Враховуючи той фактор, що кількість торгових сіток і ресторанів, які 
використовують картоплю з чітко нормованими характеристиками, 
росте, то й імпорт картоплі буде зростати, оскільки в Україні таку 
продукцію не виробляють. Українська картопля – не завжди високої 
якості, а дрібні виробники не можуть забезпечити ні її фасування, ні 
товарний вигляд. 

Значна частина імпортної картоплі направляється на потреби 
підприємств із виготовлення напівфабрикатів, підприємства 
громадського харчування та реалізується через супермаркети. Тобто 
тими каналами, по яких мають здійснюватись регулярні поставки 
певної кількості картоплі з пакетом необхідних документів. Взагалі, 
український ринок картоплі має свою специфіку. Майже 97% відсотків 
картоплі вирощується населенням на власних земельних ділянках для 
власних харчових потреб та відгодівлі свійської худоби. Певна 
кількість картоплі реалізується власниками домогосподарств на 
ринках, де лояльно ставляться до відсутності сертифікатів та інших 
подібних документів. 

Характерною рисою для особистих господарств є те, що вони 
вирощують картоплю для власного харчування та годівлі домашніх 
тварин, але близько половини, а то й більше використовують для 
реалізації. Ось тут і постає питання – куди і коли вигідніше збувати 
картоплю? В основному селяни реалізовують картоплю на ринках в 
районних і обласних центрах у невеликих кількостях. Прибутковим є 
продаж картоплі в південних областях, де виробляється недостатня 
кількість цього виду продукції. Але виробник сам змушений доставити 
картоплю на ринки південних областей, а це не всім під силу. Саме 
тому велика частка товарної картоплі припадає на приватні 
підприємства, які здійснюють заготівлю і подальший перепродаж. 

На внутрішньому ринку продають 2,6-2,7 млн. т картоплі в рік, 
тобто тільки 13% картоплі проходить через цивілізований ринок, де 
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55% – це великі господарства-виробники картоплі, 45% – дрібні. Ще 
декілька років тому це співвідношення становило 30 і 70%. Отже, 
постійно збільшується частка професійних виробників картоплі. 

Структура реалізації картоплі сільськогосподарськими 
підприємствами останніми роками суттєво не змінилася (рис.1). 
Питома вага всіх каналів реалізації протягом 2005-2010 рр. постійно 
зменшувалася і лише реалізація за іншими напрямами збільшилася. 
Зменшення питомої ваги реалізації картоплі населенню в рахунок 
оплати праці (на 2,7%) і пайовикам в рахунок орендної плати за землю 
та майнових паїв (на 0,3%) можна пояснити зміцненням економічного 
стану підприємств, що дозволило збільшити готівкові розрахунки, а 
розрахунки продукцією були вимушеним і негативним явищем. 

На 4,6% зменшилася частка реалізації картоплі на ринку. 
Сільськогосподарським підприємствам невигідно продавати картоплю 
на ринку, де вони несуть значні витрати на реалізацію і не мають 
жодної гарантії того, що їм вдасться реалізувати певну партію товару. 
Адже на місці зруйнованого гуртового ринку виникли стихійні ринки, 
на яких підприємства з виробників змушені перетворюватися на 
реалізаторів.  
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Рис. 1. Структура реалізації картоплі 

сільськогосподарськими підприємствами України [1] 
 

Негативним є зменшення частки реалізації картоплі переробним 
підприємствам, хоча у 2010 р. роль цього каналу дещо зросла. 
Проблемою українського ринку картоплі продовжує залишатися 
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реалізація картоплі у свіжому вигляді, а продукти переробки і 
напівфабрикати для фаст-фудів й надалі імпортують. 

Переважаючою і постійно зростаючою впродовж останніх 6 
років є реалізація картоплі за іншими каналами, тобто 
сільськогосподарські підприємства самотужки шукають канали збуту, 
які є непостійними і не завжди вигідними. 

В умовах сьогодення, коли переважну більшість у виробництві 
картоплі займають господарства населення, зведена до мінімуму роль 
такого каналу реалізації картоплі, як заготівельні і переробні 
підприємства, а набувають поширення нові канали збуту (реалізація 
торговим посередникам, закладам громадського харчування тощо). 
Недосконалість ринку сільськогосподарської продукції зумовлює 
невизначеність щодо реалізації картоплі на ринку. 

Загальновідомо, що ринок картоплі, як і весь агропродовольчий 
ринок, формується безпосередньо під впливом попиту і пропозиції. 
Саме від цих двох факторів залежить ціна реалізації, яка напряму 
впливає на ефективність реалізації картоплі.  

Досліджуваний період характеризує стійка тенденція до 
зростання ціни реалізації картоплі (рис. 2). У 2010 р. ціна реалізації 1 т 
картоплі зросла порівняно з 2005 р. на 1445,8 грн. (у 3,1 раза). 
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Рис. 2. Середні ціни реалізації картоплі 

сільськогосподарськими підприємствами України [1] 
 

Досить вигідною ділянкою в картоплярстві є вирощування 
ранньої картоплі. Вона вимагає дещо більших затрат праці і містить 
ризик через весняні морози, але може принести значні доходи. Адже 
найвищі ціни, які можуть бути на картоплю, це ціни на ранню 
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картоплю. Трохи нижчі, але стабільніші ціни помітні в лютому – 
березні, коли спостерігаємо весняне пожвавлення пропозиції картоплі 
та зростання попиту малозабезпечених верств населення. 

Щороку ціни на картоплю знижуються, починаючи з серпня, і є 
мінімальними в період збирання врожаю, тобто всю осінь аж до 
грудня. На початку року ціни на товарну картоплю починають стрімко 
зростати і найвищими вони є в квітні – травні, коли отримують 
урожай ранньої картоплі.  

Використання картоплі на переробку стримується відсутністю 
спеціалізованих картоплепереробних підприємств та їхнім 
перепрофілюванням. У країні виробляється картопле продуктів 
(сушених, консервованих, смажених) 25-30 тис т при попиті 100 тис т. 
[3, с. 9]. 

Виробництво більшої частини картоплі в державі особистими 
господарствами населення з великими затратами праці — явище 
вимушене і тимчасове. Основні її обсяги мають виробляти 
спеціалізовані товарні господарства причому в сприятливих 
природно-кліматичних зонах [4, с. 68]. 

На необхідність побудови нової інфраструктури вказують 
сьогодні і аналітики аграрного ринку. Основна проблема – побудова 
інтегрованої структури, яка буде виробляти і вирощувати картоплю на 
різні види крохмалю, сортові потреби, потреби окремих видів 
продукції (наприклад, під чіпси та інші продукти, для яких необхідні 
певні сорти). Друга проблема картоплярства – відсутність сховищ. 
Немає крупного товаровиробника, контролю якості, і від того 
страждає кінцевий споживач, отримуючи неперевірену картоплю. 

Промислова переробка картоплі в Україні – це перспективна 
галузь, яка здатна не лише забезпечити населення широким 
асортиментом продуктів харчування, збут вирощеної 
сільськогосподарськими товаровиробниками сировини, а й 
збалансування на економічно вигідній основі інтересів суб’єктів ринку 
[5, с. 19]. 

На сучасному етапі розвитку картоплярства основними 
проблемами є: відсутність спеціалізованого виробництва, низька 
матеріально-технічна забезпеченість галузі технікою, добривами, 
засобами захисту; висока ресурсомісткість виробництва, складності із 



 

161

збутом вирощеної продукції здебільшого за відсутності налагодженої 
системи збуту, відсутність повноцінного ринкового середовища і 
нерегульованість взаємовідносин інфраструктурних суб’єктів ринку 
картоплі. з метою стабілізації виробництва, поліпшення якості та 
створення оптового ринку картоплі необхідно забезпечити: 
застосування досягнень науково-технічного прогресу, збільшення 
площ посадки картоплі в сільськогосподарських підприємствах і 
фермерських господарствах та переорієнтацію їх на спеціалізовані 
господарства, створення сучасного комплексу елементів  
інфраструктури ринку; вдосконалення організаційної структури 
насінництва; кооперацію виробників, спрямовану на створення 
насінницьких, постачальницьких, збутових та інших об’єднань; 
завоювання зовнішнього ринку шляхом підвищення 
конкурентоспроможності картоплі та модернізації переробних 
підприємств [6, с. 50]. 

Важливе значення для відродження галузі має підвищення 
попиту на продукцію картоплярства, що у свою чергу вимагає 
розвитку підприємств з глибокої переробки картоплі. За умов 
відродження та інтенсивного розвитку тваринницьких галузей 
неминучою буде зміна структури харчування населення, що призведе 
до відповідного скорочення споживання картоплі у свіжому вигляді, а 
це далеко не рівнонозначне скороченню споживання картоплі взагалі. 

Висновки. Реалізація картоплі має здебільшого стихійний та 
несистемний характер, особливо тієї, яку виробляють у господарствах 
населення. В умовах відсутності системи заготівельних організацій 
основними каналами збуту картоплі є продуктові ринки, заклади 
громадського харчування, приватні торгові посередники. Рівень цін на 
картоплю характеризується відносною стабільністю майже впродовж 
цілого року. Різкі стрибки цін мають місце лише впродовж червня – 
липня, тобто періоду між надходженнями на ринки ранньої картоплі 
та картоплі від основного врожаю. 

Основними умовами розвитку ринку картоплі є державна 
підтримка заходів щодо формування агропродовольчого ринку, 
зокрема, його інфраструктури, використання у виробництві сортів, що 
мають високі споживчі і технологічні якості, розвиток підприємств з 
промислової переробки, покращення асортименту та товарного 
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вигляду продукції картоплярства, належне інформаційне забезпечення 
функціонування ринку, а також забезпечення рівних умов, прозорості 
та паритетності взаємовідносин у реалізації. 

Як відомо, картопля належить до групи низькоякісних продуктів 
харчування. У результаті зростання доходів населення попит на неї 
знижується. Тому нерідко картоплю вважають продуктом харчування 
для бідних. Однак продукти переробки картоплі користуються досить 
високим попитом. Тому впровадження нових сучасних технологій 
переробки, розширення асортименту продукції, на наш погляд, 
стимулюватиме зростання попиту на сиру картоплю і сприятиме 
переведенню її виробництва на промислову основу. 

Світовий досвід показує, що виробник одержує найбільший 
ефект тоді, коли реалізує не сировину, а продукти її переробки, кінцеві 
продукти споживання. Тому високорозвинені країни ніколи не 
експортують сировину, а мають потужності з комплексної переробки 
сировини і реалізують кінцевий продукт споживання. Реалізація 
кінцевого продукту дає змогу впливати на реалізаційну ціну продуктів 
харчування, еквівалентний обмін між містом і селом. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНОЇ СФЕРИ  
НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ 

 
КУЦИНА Л.В., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, ХДЗВА 

 
Викладено теоретичні і практичні аспекти проблеми кластеризації в аграрній 

сфері та обґрунтована необхідність активної участі держави в активізації та розвитку 
цього процесу. 

Theoretical and practical aspects of clustering in agriculture and justified the need for active 
government involvement in fostering and development of this process. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сьогодні, в 
умовах розвитку ринкової економіки перед Україною стоїть завдання 
зайняти достойне місце серед економічно розвинених країн світу. І 
досягти цього можна лише за умови розвитку всіх складових 
економічної системи, забезпечуючи продовольчу, а звідси – і 
національну безпеку країни. Глобалізаційні процеси у світовому 
фінансово-економічному та інвестиційно-інноваційному просторі 
породжують необхідність швидкої та адекватної переорієнтації на нові 
механізми господарювання й створення унікальних конкурентних 
переваг. При цьому особливої актуальності набувають вимоги до 
підвищення якості й конкурентоспроможності виробленої продукції 
на ринках продовольства. Наперекір цим вимогам, аграрний сектор 
економіки України поступово перетворюється в незручний придаток 
до економіки держави, а сільське господарство є збитковою галуззю з 
низкою соціальних і екологічних проблем: бідність, найнижчий рівень 
заробітної плати, безробіття, відсутність трудової мотивації, 
знелюднення сіл і трудова міграція, занепад соціальної 
інфраструктури. Все це вимагає пошуку більш ефективних 
інструментів розвитку аграрної сфери, включаючи не тільки 
економічне відтворення, а й розвиток людського потенціалу, тобто 
стійкий економічно ефективний розвиток виробництва у поєднанні з 
розвитком сільських територій. 

Економічною базою забезпечення життєдіяльності сільського 
населення й розвитку сільських територій є і в подальшому 
залишатиметься агропромислове виробництво. Тому, проблема 
полягає у виборі форм організації розвитку цього виробництва.  
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З отриманням членства у СОТ Україна прийняла на себе 
зобов’язання досягти і підтримувати належний рівень інноваційності і 
конкурентоспроможності національної економіки. У цих умовах 
об’єктивно необхідним є наукове обґрунтування й практичне розв’я-
зання комплексної проблеми – організації розвитку 
конкурентоспроможного великотоварного агропромислового 
виробництва на інноваційній основі, що передбачає використання 
механізмів інтеграції, в основу якої покладено корпоратизацію, 
кооперацію та кластеризацію 

Нинішній шлях – це галузева (секторальна) організація 
агропромислового виробництва, яка спрямовує його на вертикальну 
інтеграцію в напрямі формування трансрегіональних корпоративних 
агропромислових об’єднань – агрохолдінгів. Однак суттєвим 
недоліком формування і розвитку холдінгових об’єднань є 
перерозподіл власності на селі та втрата самостійності їх учасниками, 
зосередження уваги інвесторів лише на економічних результатах та 
ігнорування проблем соціального і екологічного характеру сільських 
територій. При такій організації дієвість районних і обласних 
управлінь агропромислового виробництва неминуче знижується, а 
державне управління галуззю дедалі більше концентрується в 
Міністерстві аграрної політики та продовольства України. 
Кропивко М.Ф. вважає, що у цьому випадку удосконалення 
державного управління має передбачати заходи з поступової 
централізації організаційних і контрольних функцій синхронно з роз-
витком галузевих спеціалізованих та інтегрованих формувань 
корпоративного типу, а також, у противагу корпоративним формам 
управління – заходи з розвитку професійних і міжпрофесійних 
об’єднань сільгоспвиробників з передачею їм частини державних 
повноважень організаційного й координаційного плану [1]. 

Інший, альтернативний, шлях — це кластеризація,  
територіальна організація агропромислового виробництва, яка 
спрямовує його на розвиток горизонтальної інтеграції з формуванням 
сітьових структур, тим самим поліпшуючи умови для впровадження 
різних організаційних форм господарювання та їх кооперації, 
забезпечуючи сталий сільський розвиток на принципах економічної 
самодостатності. Особливої актуальності питання кластеризації АПК 
набуває в посткризовий період, оскільки наявність таких економіко-
організаційних структур спонукає до активізації діяльності 
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підприємств-учасників кластера, раціонального використання 
наявного потенціалу: природного, економічного, фінансового, 
кадрового. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний світовий 
досвід репрезентує кластерний підхід як механізм ефективного 
розвитку підприємств та регіонів, який знайшов своє відображення в 
працях зарубіжних авторів: Портера М., Дахмана Є., Андерсена Т., 
Маршалла А., Фішера П., в тому числі російських: Міграняна А., 
Трет’яка В., Циган Т. Значний внесок в адаптацію кластерного підходу 
до українських умов зробили українські вчені Дем’яненко М.Я., 
Гайдуцький П.І., Геєць В.М., Кропивко М.Ф., Саблук П.Т., 
Соколенко С.І., Федоренко В.Г. та ін. У роботах цих авторів 
висвітлюються проблеми організації та управління кластерами; 
конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг; 
визначення ефективності діяльності кластерів, їх впливу на зростання 
внутрішнього регіонального продукту, внутрішнього валового 
продукту та економічний розвиток країни в цілому. 

Поряд з цим, комплекс проблем, пов’язаних з розробкою і 
реалізацією кластерного підходу стосовно інтеграційних перетворень 
підприємств АПК України з метою забезпечення сталого сільського 
розвитку, є новим і недостатньо вивченим напрямком науки. 

Формулювання ілей статті. Метою цієї статті є теоретичне і 
практичне дослідження сутності та проблем кластеризації в аграрній 
сфері, обґрунтування необхідності активної участі держави в 
активізації та розвитку цього процесу на рівні регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Європі 
зародження кластеризації припадає на 70-і роки минулого століття, у 
Росії кластерний підхід в економіку прийшов із запізненням на 20-30 
років. Кластеризація  у сучасній світовій економіці є загальновизнаним 
феноменом. Основоположником теорії кластера вважають професора 
Гарвардської школи М. Портера. Процеси формування і 
функціонування кластерів вперше були комплексно проаналізовані 
ним, виходячи з конкурентних позицій більш ніж 100 галузей 
західноєвропейських країн і США. Майкл Портер дійшов висновку, 
що в умовах глобалізації секторальний (галузевий) підхід до організації 
виробництва та управління втрачає свої позиції й на перший план 
виходять системи кластерної організації взаємозв’язків фірм і органі-
зацій, тобто сітьових структур. Він визначає кластер як організаційну 
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форму консолідації зусиль зацікавлених сторін, спрямовану на 
досягнення конкурентних переваг в умовах становлення 
постіндустріальної економіки [2]. 

Кластер – це можливість виробництва інноваційних товарів на 
основі довіри, взаємодопомоги та взаємодії. Кластер є унікальною 
фінансово-економічною і організаційною формою оптимального 
поєднання та взаємодії ресурсів, прогресивною формою організації 
управління . 

Саблук П.Т. зазначає: «… кластерні системи є втіленням 
комбінації наукових, виробничих і комерційних структур, і на основі 
використання переваг коопераційної взаємодії сприяють формуванню 
і ефективному використанню реальних конкурентних переваг окремих 
підприємств, галузей, регіонів, національних економік в умовах 
посилення світового конкурентного протистояння. На даному етапі 
розвитку економіки України кластери можуть виступити ефективним 
інструментом інтенсифікації розвитку вітчизняного підприємництва і 
посилення ринкових позицій окремих економічних суб’єктів» [3]. 

Український економіст С.І. Соколенко в монографії 
«Производственные системы глобализации» розвиває тезу про те, що 
кластерна модель розвитку — це шлях до інтеграції економічної та 
соціальної політики й розвитку регіонів. 

Можливості кластерного підходу для розв’язання завдань, 
спрямованих на піднесення сільського господарства, демонструє і 
зарубіжний досвід. А функціонування аграрних кластерів у ряді країн 
(Англія, Нідерланди, Швеція й ін.) підтверджує, що 
сільськогосподарський регіон ефективно розвивається в умовах, коли 
система підтримувальних і споріднених галузей АПК певним чином 
згрупована в регіоні, створюючи кластер. При цьому слід зауважити, 
що не існує універсальної моделі розвитку окремого підприємства чи 
регіону. Оскільки кожний суб’єкт господарювання характеризується 
специфікою, то особливого значення набуває індивідуальний підхід 
до вибору моделі кластера на основі локальної політики. Однією із 
особливостей в Україні є те, що процес кластеризації у нашій країні 
розпочався пізніше за інші країни. Безперечним піонером кластери-
зації слід вважати Хмельницьку область. Незважаючи на специфіку 
українських труднощів, невпорядкованість правового поля, відсутність 
ділової інфраструктури, все ж на початку 1998 року на Поділлі було 
розпочато формування нової виробничої системи, заснованої на 



 

167

мережевій моделі управління виробництвом та її адаптації до 
трансформування економіки країни [4].  

Сьогодні ситуація змінилася на краще, необхідність створення 
кластерів визнана на державному рівні прийняттям цілої низки 
нормативно-правових актів, і кластери розвиваються в Івано-
Франківській, Волинській, Рівненській, Полтавській, Сумській, 
Харківській областях, м. Севастополі [5]. Цьому сприяє Програма 
діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив для 
людей, а не політиків», затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.01.2008 року №14, в якій започатковано основні напря-
ми кластерної політики. Важливим кроком на шляху запровадження 
кластерної моделі розвитку економіки України є розробка проектів 
«Концепція створення кластерів в Україні» та «Концепція 
Національної стратегії формування й розвитку транскордонних 
кластерів». Слід зауважити, що у проекті «Концепція створення 
кластерів в Україні» визначено 4 основні види кластерів, але в їх числі 
відсутній  агропромисловий кластер. В Україні немає і програми 
підтримки кластерної моделі регіону з відповідним фінансуванням, 
що, з одного боку, дискредитує компетенцію органів державного 
управління, а з іншого – не заохочує створення кластерів. І як наслідок 
– діяльність кластерів обмежується виробництвом, переробкою, 
наданням послуг, а розвиток сільських територій залишається поза 
увагою. 

На превеликий жаль, названі проекти поки що не одержали 
схвалення Верховної Ради України, але вже започаткували процес 
формування інституційного середовища для реалізації кластерної 
моделі розвитку економіки України.  

Умовою та одним із способів розвитку кластера є економічні і 
соціальні програми держави та регіональної адміністрації. За нинішніх 
умов в аграрному секторі економіки України таких програм немає, але 
існує стихійне, безсистемне скуповування або перекуповування 
окремими підприємцями підприємств в АПК. Пізніше вони 
розбудовують свої власні постачальницько-виробничо-збутові 
ланцюжки або схеми, які дістали назву «інтуїтивної неформальної 
кластеризації». Як наслідок – у рамках такого територіального кластера 
ресурсний потенціал використовується неефективно: підвищується 
безробіття, скорочуються доходи місцевих жителів та надходження до 
регіонального бюджету, оскільки єдиною метою діяльності учасників 
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такого кластера є отримання максимального прибутку. Саме цим і 
пояснюється необхідність виваженої кластерної політики.  

Держава, будучи однією із сторін, залучених у процес 
формування і розвитку кластера, разом з тим залишається поза його 
межами, виконуючи загальні функції і здійснюючи вплив на всіх 
економічних суб’єктів. Виходячи з цього, кластерну політику можна 
розглядати з двох сторін: 

— по-перше, це заходи, що стосуються формування і розвитку всіх 
кластерів і спрямовані на створення умов, які б сприяли кластеризації 
економіки. Особливість цього рівня кластерної політики полягає в 
тому, що вона має бути не просто черговим додатковим  інструментом 
державного управління, а, скоріше, новим підходом до використання 
уже існуючого інструментарію;  

— по-друге, це заходи безпосередньої, прямої участі держави в 
активізації і розвитку конкретного кластера, які полягають у 
безпосередній, прямій участі держави в розвитку даного, конкретного 
кластера (оподаткування і податкові пільги, фінансові ін’єкції та ін.). 

Висновки. Необхідність державного втручання у розвиток 
інтеграційних процесів в АПК, включаючи кластеризацію, в Україні 
викликана наявністю цілого ряду об’єктивних труднощів, які 
стримують чи унеможливлюють створення кластерних структур в 
аграрній сфері. До них слід віднести: адміністративні бар’єри, високий 
рівень зносу основного капіталу, високий рівень ризику 
сільськогосподарського виробництва, низьку кредитну та інвестиційну 
привабливість аграрної сфери. Незважаючи на це, ефективний 
розвиток аграрної сфери регіону, як системоутворюючий чинник 
його господарської діяльності, в сучасних умовах є найважливішим 
елементом його соціально-економічного розвитку. З іншого боку, 
підвищення ефективності і конкурентоспроможності вітчизняного 
АПК стає умовою забезпечення продовольчої, а як наслідок – 
економічної і національної безпеки країни. Вирішити ці проблеми на 
рівні регіону можна на основі кластерного підходу, з’ясувавши умови 
щодо його застосування та переваги і додаткові можливості для 
учасників кластера. Головною умовою кластеризації є наявність 
достатнього ресурсного потенціалу, а головною перевагою – 
синергетичний ефект, який може виникати в різних формах в 
залежності від виду основної діяльності, розміру кластера, кількості 
учасників. 
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Наведемо запропоновану І.Ансоффом класифікацію типів 
синергізму, в якій розрізняють чотири типи синергізму [6]:  

— синергізм реалізації продукції (продажу), що має місце, коли 
різними виробниками використовуються одні й ті самі складські 
приміщення, канали реалізації  продукції та ринки її збуту. До них 
належать: загальна реклама, маркетинг, стимулювання збуту і т.д.; 

— синергізм оперативного управління, який пов’язаний головним 
чином з аспектами організаційно-управлінської діяльності малих 
підприємств, розв’язанням координаційних та інформаційних питань; 

— фінансово-інвестиційний синергізм, який пов’язаний головним 
чином з розподілом (або перерозподілом) фінансово-інвестиційних 
ресурсів, призначених для розвитку малих підприємств; 

— синергізм менеджменту, який зустрічається рідше й пов’язаний з 
питаннями стратегічного розвитку підприємств у кластерній структурі. 

Ми пропонуємо доповнити цю класифікацію соціальним 
синергізмом, який пов’язаний з організацією кластера на території 
аграрного регіону з метою якнайраціональнішого використання 
ресурсів та підвищення рівня життя його мешканців, в першу чергу 
сільських. Досягти цього можна, поєднавши інтереси бізнесу 
(великого, середнього, малого), робочої сили (споживачів, жителів 
даного регіону) і держави.  
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МІСЦЕ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ КАР'ЄРІ 
 

ЛАВРИНЕНКО Л.М., К.Е.Н., 
ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ» 
 

У статті проаналізовано поточний стан системи освіти в її співвідношенні з 
професійною кар'єрою людини, а також запропоновано шляхи вдосконалення сфери освіти 
як засіб оптимізації процесів особистого і професійного розвитку людини.  

In the article current status of the system of education is analyses in her correlation with 
the professional career of man, and also the ways of perfection of sphere of education as facilities of 
optimization of processes of the personal and professional development of man are offered. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У розвитку 
економіки країни важливу роль відіграє процес підвищення 
інтелектуальної та професійної складової якості населення. Це 
пред'являє підвищені вимоги до змісту освіти. Як відомо, освіта 
виконує дві найважливіші цивілізаційні функції: розвиток особистості 
(духовний, етичний, художній, культурний розвиток) та її соціалізація, 
а також економічну функцію (відтворення кваліфікованих трудових 
ресурсів для суспільного виробництва). Взаємозв'язок цих функцій 
освіти та створення відповідних ресурсних умов є необхідною 
передумовою суспільного прогресу у всіх його проявах.  

Інтенсифікація процесу отримання знань, вимоги до якості та 
індивідуалізації процесу здобуття освіти різними категоріями тих, хто 
навчається визначають необхідність розробки і впровадження 
широкого комплексу освітніх програм, що дозволяють кожному 
охочому здобути саме ту освіту, в ті терміни і в тому місці, які є для 
нього найбільш прийнятними. 

Будучи одним з найважливіших елементів формування 
інфраструктури сучасної економіки, сфера освіти разом з тим є 
ринком освітніх послуг. Формування «нової економіки» і забезпечення 
високих темпів економічного зростання вимагають випереджаючого 
розвитку освітньої сфери, підвищення якості кадрів та значного 
зростання освітнього потенціалу населення країни. Іншим аспектом 
проблеми, що обумовлює закономірне зростання для суспільства 
значущості освіти, особливо системи вищої і додаткової професійної 
освіти, є скорочення «життєвого циклу» знань, навиків та професій. Як 
наслідок цього, все більш важливими стають безперервність освіти, 



 

171 

регулярне поновлення індивідуальних здібностей і підвищення 
кваліфікації працівників. 

Сьогодні освіта ототожнюється як невід'ємний для професійної 
кар'єри "підпроцес". Положення про тісний взаємозв'язок процесів 
здобуття освіти та реалізація у професійній кар'єрі дозволяє по-новому 
оцінити ступінь гостроти існуючих суперечностей на особовому, 
груповому, державному рівнях та визначити можливі шляхи їх 
вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань, 
пов’язаних із визначенням місця освіти в професійній кар'єрі та 
взаємодії з ринком праці, присвячено багато досліджень. Головна увага 
концентрується навколо питань організації професійної освіти, 
напрямів удосконалення підготовки кваліфікованих кадрів. Зокрема, 
В.Антонюк та О.Грішнова визначають процеси формування, оцінки 
та розвитку людського капіталу в системі освіти і професійної 
підготовки [1,2]. Т.Петрова аналізує питання щодо ролі та місця 
професійної освіти в економіці України [4]. О.Левченко висвітлює 
питання забезпечення безперервної освіти як умови підвищення 
конкурентоспроможності країни [6].  

Разом з тим, такі актуальні питання, як місце освіти в 
професійному зростанні особистості та забезпечення безперервної 
освіти, як умови підвищення конкурентоспроможності країни 
потребують подальших наукових досліджень.  

Формування цілей статті. Метою даної статті є аналіз системи 
освіти в її співвідношенні з професійною кар'єрою людини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан 
українського суспільства визначається соціально-економічними 
змінами та змінами в сфері професійної діяльності, які вимагають 
швидкої адаптації від усіх учасників професійного становлення. Зміна 
пріоритетів характеризує перехід до якісно іншого типу економічного 
розвитку, що базується на створенні та відтворенні людського 
капіталу. Процесами його формування є, перш за все, освіта, 
кваліфікація, виробничий досвід.  

Сучасний етап розвитку українського суспільства і держави 
принципово змінив соціокультурний простір життя людини, занурив 
його в "ситуацію принципової невизначеності".  

В умовах широкого розповсюдження економічно орієнтованого 
світогляду все більш очевидним стає переосмислення процесів 
"здобуття освіти" та "розвитку професійної кар'єри", які реалізує 
людина, ступінь їх фактичного і бажаного співпадання. На рівнях 
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отримання власне професійної освіти майбутньому фахівцеві властива 
потреба в оптимальному визначенні себе, розумінні умов та чинників 
якнайкращого надбання свого особово-дієвого потенціалу в подальшу 
професійну діяльність та професійну культуру в цілому. При цьому 
програми початкової, середньої, вищої професійної освіти не можуть 
бути охарактеризовані позитивно з погляду наявності в них єдиної 
логіки розвитку відносин в контексті "людина – професія". Як 
наслідок, спостерігається дисбаланс в характеристиці особистості 
"майже готового" фахівця, який закінчує вуз і який влаштовується на 
роботу: очікування "нормальної" винагороди гідної фахівця 
виявляються дуже завищеним, а сприйняття власної компетентності, 
професіоналізму, конкурентоспроможності не підтверджуються 
результатами діяльності, і тому правомірно не відповідають вимогам 
працедавця.  

Відсутність сформованої підготовки "фахівця в проекті" – 
людини на підготовчому або освітньо-профорієнтаційному етапі його 
професійної кар'єри – до "входження" в світ професійного є 
загальновизнаним фактом.  

Професійне становлення молодого фахівця – складний процес 
входження людини в професійне середовище, який характеризується 
поєднанням якостей особистості та здібностей індивіду. Молодий 
фахівець повинен володіти не тільки набором компетенції, а й 
знаннями про себе як суб'єкта професійної діяльності.  

Початок розгляду професійної кар'єри як необмеженого 
трудовим стажем людини, позначається на початку та й після 
професійний періоди життєдіяльності процесу знаходження, – виразу 
– прояви людиною себе в професії [5, С.258-266] дозволяє 
представити окремі пропозиції за більшим погодженням інституту 
освіти ринку праці.  

Етап здобуття базової загальної і початкової професійної освіти 
– підготовчий етап кар'єри в професії – є, по суті, інструментом 
"введення" людини в простір професійного світу, презентація 
майбутнім фахівцям представлення про професії, їх ціннісно-
нормативний простір та соціально значуще місце. Кар'єрні 
компетенції не зводяться до набору знань та умінь, вони вимагають 
ефективного застосування в професійно-трудовій діяльності. Набір 
знань та умінь є індивідуальним та вдосконалюється в більшій мірі 
самостійно в процесі виконання людиною різної роботи, в процесі 
соціальної взаємодії з іншими людьми. 
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Формалізований етап професійної кар'єри – який фіксується як 
"трудовий стаж" – характеризується "вирівнюванням" взаємних 
позицій людини і професії. Людина націлена на формування 
(розвиток) себе як кваліфікованого фахівця, праця якого оцінюється 
відповідним розміром винагороди; в рамках професії надаються умови 
для здійснення ним трудової діяльності, підвищується потенціал 
розвитку сфери діяльності (підвищення її престижу в суспільстві, 
впровадження нових технологій, інновації та ін.), забезпечується 
відтворення (у соціумі, в культурі, на даному етапі розвитку) 
професійних цінностей. 

Молодий фахівець, що приступив до професійної діяльності, 
має в своєму розпорядженні знання про предмет професійної 
діяльності, які базуються на засвоєному раніше розумінні нормативної 
і ціннісної сфер даної професії; також в його розпорядженні – 
вироблені уміння і навики здійснення діяльності у відповідності 
штатному розкладу. Надалі його освіта – як фахівця, що вже діє, – 
може бути доповнена програмами додаткової професійної освіти, 
професійної перепідготовки. Мета їх освоєння – підвищення 
конкурентоспроможності фахівця в умовах динамічних змін і 
трансформацій як в даній професійній сфері, так і в соціокультурному 
просторі в цілому. 

Поширене уявлення про успішну в професійній кар'єрі людину 
характеризується високим рівнем його особистої самоефективності, 
самореалізацією в діяльності, поступовим просуванням на вищі 
професійні рівні та вищі у посадовій ієрархії посади. Представлена 
ідеальна модель не дозволяє охопити все різноманіття кар'єрних 
ситуацій (вимушеної зміни місця роботи, втрати можливості 
конструктивного спілкування з керівництвом, роботи з тривалим 
терміном на одній посаді та ін.) і тому не може забезпечити людину 
достатніми підставами та показниками успішності саме його 
професійної кар'єри.  

Кар'єрна самореалізація напряму залежить не тільки від 
компетенції самої людини, але і від компетенції, які є у роботодавця; – 
чим більше компетенції сторін збігаються, тим вище ймовірність 
подальшого кар'єрного зростання.  

Центральне місце у розумінні професійної кар'єри починає 
займати прагнення людини до розширення забезпеченого 
(насамперед – економічно) простору своїх можливостей – прагнення 
досягнення бажаного (мети). Для того, щоб задовольнити потреби 
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сучасного ринку праці та бути конкурентоспроможними, в 
особистості повинні бути розвинені знання та практичні навики, які 
дозволять у майбутньому грамотно планувати свою кар'єру й 
ефективно реалізовувати свої плани. 

Сфера професійної діяльності займає більшу частину життя 
людини, в якій вона задовольняє свої потреби та реалізує свої життєві 
плани. Важливим етапом у професійній сфері є здатність людини 
взяти на себе відповідальність за свій професійний розвиток та вміння 
керувати собою в процесі кар'єрного зростання, адекватно оцінювати 
свої базові компетенції.  

Комунікативна компетентність є необхідною умовою успішної 
реалізації професіонала. Це ключовий фактор професійного успіху, 
вона є надпрофесійною якістю, яка сьогодні затребувана на ринку 
праці, оскільки забезпечує спілкування з партнерами на якісно іншому 
цивілізованому рівні, що в свою чергу відзначається на ефективності 
вдосконалення результатів праці.  

Сучасна соціально-економічна ситуація вимагає від особистості 
не тільки бути носієм набутого індивідуального досвіду на шляху свого 
кар'єрного зростання, але й швидко орієнтуватися в умовах, що 
змінюються, самостійно розвиватися в процесі міжособистісної 
взаємодії. 

З початком неформалізованого етапу професійної кар'єри – з 
моменту виходу людини на пенсію – принципово зміняються спосіб 
життя людини внаслідок повного "занурення" його в непрофесійне, 
зовні "незатребуване" для його професійного потенціалу та досвіду 
середовище. Даний етап в житті людини є потенційно кризовим, 
обумовлений появою нової ситуації "незатребуваності" 
висококваліфікованого у минулому фахівця з боку професії, соціуму, 
культури.  

Оволодіння людиною моделями збереження 
конкурентоспроможності напрацьованого потенціалу в нових умовах, 
вироблення шляхів і способів інтеграції професійної сфери з іншими 
сферами життя може (і повинно) відбуватися планомірно на 
попередньому етапі його професійної кар'єри – з випередженням 
придбання знань й умінь ситуації їх актуалізації [3, С. 171]. Як 
результат – успішне "входження" колишнього фахівця в нову життєву 
ситуацію за допомогою його самореалізації в самостійно організованій 
діяльності (консультативної, науково-дослідницької, творчої і т.п.).  
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Висновки. Освітня галузь має динамічно реагувати на зміни на 
ринку праці, адаптуючись до нових потреб суспільства, де все більше 
зростає місце особистого фактора, і водночас активно впливає на його 
стан, забезпечуючи економіку кваліфікованими кадрами, здатними 
ефективно використовувати свої знання відповідно до існуючого рівня 
технологій, визначаючи тим самим і самі потреби. Освіта, з одного 
богу, впливає на ринок праці, з іншого – значною мірою залежить від 
нього.  

Для того, щоб економіка України була конкурентоспроможною, 
все працююче населення слід постійно вчити та перенавчати, адже 
виробничі технології змінюються й оновлюються дуже швидко, і тому 
лише принцип безперервної освіти – освіти протягом усього життя – 
дасть змогу успішно вирішувати цю проблему. Для реалізації 
принципів безперервності, випереджаючого характеру та власної 
професійної освіти необхідне їх послідовне проведення впродовж всіх 
етапів професійної кар'єри людини.  
 

Дослідження виконано при підтримці НАН України в рамках НДР Розвиток 
соціально-трудової сфери: пріоритети, детермінанти і вектори модернізації» 
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ЕНЕРГЕТИЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ 
НА НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

 
ЛЕВКІНА Р.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті удосконалено методичні підходи енергетичної оцінки витрат на 

вирощування овочевих культур, а саме тих, що стосуються технологічної операції посіву 
насіння. 

In the article methodical approaches of power estimation of charges are improved on 
growing of vegetable cultures, namely those, that touch technological operation of sowing of seed. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Перехід 
аграрного виробництва до ринкової економіки і необхідність 
формування ринку овочевої продукції потребує визначення напрямку 
розвитку галузі в нових умовах, організаційно-економічних і 
технологічних проблем її функціонування, обґрунтування заходів 
виходу з кризи. Для цього велике значення має об’єктивність оцінки 
витрат на виробництво продукції. На нашу думку, саме оцінка витрат в 
енергетичних одиницях надає переваги  в умовах нестабільної 
економіки та інфляції. Навіть використання розрахунків у резервній 
валюті залежить від політичних факторів. Саме витрати в 
енергетичних одиницях вільні від упередженості поглядів та 
диспропорції цін на продукцію промисловості і сільського 
господарства. 

Енергетичний аналіз витрат вперше був застосований у 
розвинутих країнах на початку 80-х рр. Тепер мають місце 
впровадження розробок енергетичних моделей агропромислових 
комплексів у масштабах країн. В країнах СНД перші спроби 
енергетичного аналізу у рослинництві здійснювалися на окремих 
технологічних процесах: механізація праці, внесення добрив та 
пестицидів, зрошення і т.д. Кількість розробок, присвячених 
енергетичній оцінці цілісних технологій виробництва продукції 
незначна. Попередні методичні підходи не відповідають вимогам 
овочівництва в силу особливостей галузі. Тому є необхідність 
вдосконалення окремих її методичних підходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню 
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енергетичної проблеми присвячені роботи Є.І.Базарова [1], 
В.С.Краснова, Н.С.Балаур [2], В.К.Буги [3], В.П.Мартьянова [4], 
О.К.Медведовського та П.І.Іваненка [5], О.В.Мороза, В.М.Рабштини 
[6], Є.А.Бузовського, В.І.Перебийніса, М.М.Севернєва [7] та ін. Дані 
роботи присвячені проблемам енергозбереження переважно в 
тваринництві та при вирощуванні зернових та кормових культур. 
Необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
овочевої продукції вимагає конструктивних рішень та свідомого 
управління процесом зниження енергоємності продукції та 
підвищення ефективності галузі. 

Формулювання цілі статті. Мета статті полягає в 
удосконаленні методичних підходів енергетичної оцінки витрат на 
вирощування овочевих культур, а саме тих, що стосуються 
технологічної операції посіву насіння. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При визначенні 
витрат енергії на виконання операції посіву поза увагою дослідників 
залишилося питання визначення енергетичних еквівалентів посівного 
матеріалу. В наукових працях опубліковані різні підходи щодо такого 
важливого елементу методики. Вони стосуються використання як 
методу мокрого зпалювання органічної речовини насіння, так і 
енергетичного вмісту насіння, а саме: білків, жирів та вуглеводів. 
Науковці ВНДІСНОК пропонували розраховувати енергетичні 
еквіваленти шляхом визначення частки насіння в умовній овочевій 
продукції через усереднений енергетичний еквівалент грошових 
витрат.  

Ми вважаємо за необхідне використання найбільш доцільного в 
таких умовах та простого у впровадженні на практиці . 

Враховуючи, що насіння сільськогосподарських культур є 
оборотним засобом виробництва і його енергоємність протягом року 
повністю переноситься на новостворену продукцію, вважаємо, що 
енергетичні еквіваленти повинні бути визначеними через добуток їх 
енергетичної ємності та витрат енергії на виробництво.  

За допомогою довідкових даних щодо хімічного складу насіння 
овочевих культур та враховуючи енергоємність білків, жирів та 
вуглеводнів розраховано енергетичний вміст насіння конкретних 
культур, що представлений в табл. 1.  

Нами було визначено розмір енергетичних витрат на 
виробництво насіння для однорічних овочевих культур та посадкового 
матеріалу та насіння для дворічних культур (табл. 2).  



 

178

Таблиця 1 
Енергетичний вміст та хімічний склад насіння овочевих культур 

Вміст, %,  
Культура білка крохмалю та 

цукрів 
олії води 

Енергоємність 
100 г насіння, Дж 

Цибуля 26,5 14,0 22,1 7,6 1,54 
Буряк столовий 22,3 13,3 30,5 9,0 1,73 
Морква столова 28,0 11,0 22,3 8,0 1,52 
Капуста пізня 24,2 13,3 34,2 9,1 1,94 

Кавун 22,1 7,5 27,8 6,8 1,57 
 

Одержані дані свідчать про високий рівень енергоємності 
виробництва продукції, що становить від 57,83 ГДж на 1 га (для 
кавуна) до 98,18 (для цибулі) на першому році та від 108,49 ГДж (для 
буряка) до 128,41 (для капусти) – на другому році вирощування. 

Серед технологічних процесів для першого року для всіх культур 
наочно виділяється збирання врожаю, яке займає: для цибулі 44,4 % 
від загальної кількості енергії, для моркви – 46,6, буряка – 43,5, капусти 
– 37,8 %. Для другого року загальні витрати більші, від 18,0 % (для 
цибулі) до 36,3 % (для капусти пізньої). Ситуація змінюється в бік 
передпосівного обробітку ґрунту, який тепер займає 44,5, 46,0, 45,7, 
55,5 % енергії відповідно по культурах.  

Таблиця 2 
Витрати енергії на виробництво насіння та посадкового 

матеріалу овочів, ГДж на 1 га 
Технологічний процес  

Овочева 
культура 

 
 

Рік основний 
обробіток 

ґрунту 

передпосів-
ний обро-

біток ґрунту 

догляд за 
рослинами 

Збиран-
ня 

врожаю 

Загальні 
витрати 
енергії 

1  21,21 4,15 20,21 43,61 98,18  
Цибуля 2  20,31 53,26 24,29 21,85 119,71 

1  15,02 4,01 23,70 37,36 80,09 Морква 
столова 2  20,31 54,30 19,73 23,79 118,13 

1  4,80 4,12 21,18 30,85 70,95 Буряк 
столовий 2  20,12 49,60 18,41 20,36 108,49 

1  19,90 10,14 20,84 30,96 81,81 Капуста 
пізня 2  27,54 71,32 12,28 17,27 128,41 
Кавун 1 13,78 9,09 13,27 21,69 57,83 

 

Така ситуація обумовлення об’єктивними причинами, бо саме 
в цей час відбувається вибраковування хворого посадкового матеріалу, 
сортування та садіння переважно ручним способом. Найбільш 
енергоємким технологічним процесом для кавуна визначено збирання 
врожаю, витрати енергії на якому становлять 21,69 ГДж або 37,5 % від 
загальної її кількості. 
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На табл. 3 представлені розраховані нами енергетичні 
еквіваленти на насіння для найбільш поширених овочевих культур з 
використанням проміжних розрахункових даних, представлених на 
попередніх таблицях.  

Таблиця 3 
Енергетичні еквіваленти на насіння овочевих культур 

 

Овочева 
культура 

Енерговитрати 
на виробництво, 

ГДж/га 
Врожайність 
насіння, ц/га 

Енергоємність 
насіння, 
МДж/кг 

Енергетичний 
еквівалент, 

МДж/кг 
Цибуля 119,71 4 15,4 312,1 

Буряк столовий 108,49 10 17,3 125,8 
Морква столова 118,13 6 15,2 214,9 
Капуста пізня 128,41 4 19,4 335,2 

Кавун 57,83 0,9 15,7 652,5 
 

Одержані результати свідчать про суттєвий вплив енергетичних 
витрат на вирощування культур порівняно до розміру енерговмісту 
насіння. Так ми визначили, що для цибулі енергетичний еквівалент 1 
кг насіння повинен становити 312,1 МДж, для моркви – 214,9, буряка – 
125,8, капусти пізньої – 335,2, кавуна – 652,5 МДж. 

Висновки. Таким чином, нами визначено енергетичні 
еквіваленти на насіння овочевих культур через добуток розміру витрат 
сукупної енергії на одиницю площі виробництва насіння для цибулі-
ріпки, моркви столової, буряка столового, капусти пізньої та кавуна та 
хімічного складу насіння. 
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УДК 338.22.01 
 

ПОЛІЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АНТИЦИКЛІЧНУ ПОЛІТИКУ 

 
ЛЕЛЮК Ю.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

В статті розглядаються основні напрямки впливу поліциклічності економічної 
динаміки на антициклічну державну політику. 

In the article the main polycyclic economic dynamics influence directions to the state 
anticyclic policy are considered.  
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Загальною 
закономірністю соціально-економічного розвитку є циклічність 
динаміки процесу, яка притаманна як суспільству в цілому, так і його 
складовим елементам [7, с.729-730]. Інтерес економічної науки до 
проблем циклічного розвитку економіки зазвичай посилюється в 
період криз. Сучасна світова фінансова криза загострила проблему 
пошуку ефективних форм та методів антициклічного державного 
регулювання, оскільки традиційні інструменти та механізми 
антициклічної політики не тільки не призводять до очікуваних 
результатів, а, навпаки, самі стають фактором посилення 
макроекономічної нестабільності. В цій ситуації виникає необхідність 
ретельного аналізу самих циклічних процесів у їхньому взаємозв’язку, 
тобто аналізу поліциклічності економічної динаміки. Такий аналіз 
необхідно проводити з позицій розуміння економіки як складної 
системи, що діє в умовах невизначеності. Якщо кожна підсистема 
складної системи має специфічний цикл власної динаміки, то 
резонансний результат спільної поліциклічної дії може  бути значно 
більшим, ніж сума результатів циклічних коливань складових системи. 
Звідси випливає об’єктивна необхідність здійснення сучасної 
антициклічної політики на принципово нових методологічних 
засадах. Тісний взаємний вплив циклів різної тривалості та 
просторового спрямування суттєво деформує процес «класичного» 
прояву циклічності, що необхідно враховувати при виборі 
релевантних інструментів антициклічної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
функціонування складних систем досліджуються такими зарубіжними 
економістами як Anderson P.W., Arrow K., Dines D.,    Barabasi A.-L., 
Macy M.W., Willer R ., Rothschild M., а також російськими вченими - 
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Петровим О.А.,  Поспеловим І.Г.,  Пугачовою О.Г. та іншими. Сучасні 
погляди на природу циклу та основні напрямки антициклічної 
політики розглядаються в роботах таких українських вчених  як 
Ю.Бажал, В. Гейць, І. Лукінов, С.Мочерний,  Ю. Пахомов, В. Савчук, 
А.Чухно та інші. Серед російських економістів-дослідників, які в своїх 
роботах розглядають дану проблематику - Є. Балацький, С. Глазьєв, В. 
Іноземцев, С. Меньшиков, Ю. Яковець та багато інших. Ю.Яковець 
також аналізував результативну взаємодію економічних та 
неекономічних циклів різної тривалості, тобто загальну 
поліциклічність динаміки середовища в цілому [2, с.160]. На жаль, у 
вітчизняній економічній науці проблемам урахування поліциклічності 
розвитку економіки як складної системи в процесі формування 
ефективної антициклічної політики приділяється недостатня увага. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є виявлення 
основних напрямків впливу поліциклічності економічної динаміки на 
державну антициклічну політику. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна наука 
розглядає поліциклічність соціально-економічної динаміки в двох 
площинах: горизонтальній і вертикальній [див., наприклад: 7, с.731-
732]. При цьому горизонтальна площина аналізу охоплює процеси 
«накладання» один на одного циклів різної тривалості, визначення 
траєкторії «економічної пульсації», резонансної взаємодії і деформацій. 
Вертикальна площина фокусується на взаємодії циклів в різних 
підсистемах суспільства та у суміжних природних системах – йдеться, 
зокрема, про демографічні та екологічні цикли тощо. 

Не ставлячи під сумнів теоретико-методологічне значення 
подібного розмежування сфер поліциклічності  соціально-економічної 
динаміки, ми вважаємо за доцільне (саме з позицій впливу процесів 
поліциклічності на антициклічну політику) запропонувати дещо 
інший підхід до сфер поліциклічної взаємодії. 

Поліциклічність економічного розвитку  розглядається нами 
також в горизонтальному та вертикальному розрізі. Вертикальний 
розріз означає взаємодію циклів різної тривалості з позицій їхньої 
ієрархічної взаємозалежності. Горизонтальний розріз враховує 
особливості циклічної динаміки різних галузей та різних регіонів 
національної економіки. Строго кажучи, такий розподіл є досить 
умовним, але він дозволяє на простому рівні абстрагування визначити 
суттєві особливості впливу процесу поліциклічності економічної 
динаміки на форми та методи антициклічної політики. 
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Так, вертикальний аналіз поліциклічності, заснований на 
ієрархії циклів, дозволяє пояснити виникнення та особливості 
протікання сучасної світової фінансової кризи ефектом поєднання 
кризових фаз та взаємним впливом циклу Жюгляра (фаза кризи 2008-
2012 рр.), циклу Кондратьєва (спадна фаза довгої хвилі 2008-2040 рр.), 
циклу Дж.Форрестера (2020-2080 рр. – 2120-2180 рр.) та циклу 
Г.Д.Снукса (фаза кризи 2000-2080 рр.) [2, с.161]. Антициклічна 
політика при цьому повинна, як на наш погляд, враховувати якісні 
зміни, що відбуваються в ієрархії циклів [4]. 

Горизонтальний аналіз поліциклічності охоплює, на нашу 
думку, принаймні дві сфери. Перша з них стосується взаємодії 
циклічного розвитку різних регіонів країни. Зрозуміло, що регіональні 
цикли формуються і проявляються на загальному тлі 
макроекономічної динаміки економіки в цілому. В той же час низька 
швидкість обороту капіталу, притаманна периферійним регіонам, 
певний консерватизм галузевої структури тощо дозволяють менш 
розвиненим регіонам уникнути стрімкого падіння в умовах загального 
погіршення економічної кон’юнктури, але тією ж мірою ускладнюють 
їхній вихід з кризи в умовах загального покращення ринкової 
кон’юнктури [5, с.37]. Напевно, чим більша диференціація регіонів 
країни за ступенем економічного розвитку, тим більш резонансними 
будуть поліциклічні коливання. Вітчизняна економічна система 
демонструє суттєві розбіжності в рівні розвитку регіонів. Так, зокрема, 
неоднорідність розвитку регіонів характеризується розподілом 
капітальних інвестицій – за 2009 рік коефіцієнт варіації по 
середньоквадратичному відхиленню складає 150%; розбіжності у 
валовому регіональному продукті на душу населення за той же рік 
характеризуються коефіцієнтом варіації на рівні 56% [6, с.89]. 
Зрозуміло, що одні і ті самі інструменти та механізми антициклічного 
регулювання за таких умов можуть дати протилежні результати в 
регіонах із різним економічним потенціалом; крім того, поліциклічна 
взаємодія регіональної динаміки може стати фактором, що посилює 
або суттєво послаблює ефективність антициклічних заходів держави. 

Наступна сфера горизонтального аналізу поліциклічності 
охоплює взаємодію різних галузей, так званий мезорівень економічної 
системи. Галузі по-різному реагують на ендогенні та екзогенні шоки і 
мають свою циклічну пульсацію. Яскравим прикладом цього є той 
факт, що на тлі загальної кризової динаміки вітчизняне сільське 
господарство в минулому році продемонструвало значні темпи 
зростання. З позицій антициклічного регулювання важливим є 
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визначення галузі (групи галузей), що здатні ініціювати «інноваційний 
прорив» і стати ядром формування нового технологічного укладу. 
Підтримка з боку держави таких галузей є вкрай необхідною, оскільки, 
за Й.Шумпетером, нове ніколи не виникає із старого, а виростає поруч 
із старим і намагається вибороти для себе необхідний життєвий 
простір; без необхідної підтримки така боротьба може закінчитися не 
на користь нового. 

Зрозуміло, що вплив поліциклічності  на макроекономічну 
динаміку і, відповідно, на формування ефективної антициклічної 
політики, не може обмежуватися тільки розглянутими вище 
напрямками. На національну економіку впливає також «пульсація» 
економіки регіону та глобальної економіки в цілому. Неабияке 
значення мають культурні та політичні процеси. Не випадково в 
економічній науці останнім часом з’явилося поняття «Олімпійський 
цикл» (тобто цикл, пов'язаний із проведенням Олімпійських ігор); по 
аналогії для наших реалій можна виділити певні циклічні фази, 
пов’язані із проведенням Євро-2012. Складна взаємодія різноманітних 
циклів, на перший погляд, створює ситуацію хаосу, непідвладну 
державному антициклічному регулюванню. Насправді таке 
регулювання може і повинно бути дієвим, але воно потребує переходу 
на якісно новий рівень. 

Цей якісно новий рівень, як на наш погляд, повинен 
формуватися на розумінні економіки як складної системи, якій 
притаманна нелінійність розвитку [3]. Однією з ознак складної 
системи є те, що ціле, зазвичай, є більшим, ніж сума частин. Для 
поліциклічності  це означає можливість отримати резонансні 
коливання набагато більшої амплітуди, ніж звичайна механічна сума 
загальних амплітуд коливання структурних елементів системи. Тому 
антициклічна політика повинна включати постійний моніторинг 
поліциклічної динаміки і бути здатною, у разі необхідності, 
застосувати більш потужні інструменти впливу, ніж планувалося. 
Варто зазначити, що у дезорганізованої системи ціле є меншим за 
суму частин. Вітчизняну економічну систему, напевно, можна віднести 
саме до дезорганізованих систем – через дезорганізуючий вплив на 
економічну динаміку таких факторів, як внутрішня боротьба за 
політичну владу, існування інституту корупції, значна питома вага 
тіньової економіки тощо. З позицій поліциклічності така 
дезорганізація означає кволість та нечіткість зміни фаз циклу в 
підсистемах; отже, для антициклічної політики унеможливлюється 
адекватне визначення моменту використання відповідних форм та 
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методів впливу на економічну динаміку. Це призводить до того, що 
інструменти антициклічного регулювання, які використовуються для 
запобігання перегріву економіки в фазі піднесення, помилково 
використовуються в фазі рецесії, і навпаки, що збільшує 
макроекономічну нестабільність і погіршує економічну ситуацію в 
країні. 

Складна система розвивається через розвиток підсистем, але її 
старіння також відбувається через вичерпання парадигми розвитку 
підсистем [1, с.33]. Якщо розглядати підприємство (фірму) як 
підсистему економічної системи, то існуюча в Україні відсутність 
мотивації підприємств до здійснення інновацій може розглядатися як 
загрозлива ознака  старіння існуючої системи. Для антициклічної 
політики це означає необхідність пошуку механізму стимулювання 
інноваційної діяльності підприємств з метою «виштовхування» 
вітчизняної економіки з «технологічної пастки», в якій вона опинилася. 
Інакше формування нового технологічного укладу на знижувальній 
фазі довгої хвилі унеможливлюється, що в довгостроковій перспективі 
означає технологічну відсталість, втрату конкурентоспроможності і 
критичне зниження рівня економічної безпеки держави. 

Невизначеність розвитку складної системи в умовах 
поліциклічної динаміки її підсистем вимагає сценарного підходу до 
формування антициклічної політики. Розробка декількох сценаріїв, 
реалізація яких залежить від того чи іншого набору можливих змін 
ключових факторів, приходить на зміну лінійним методам 
прогнозування економічної динаміки та відповідним інструментам 
антициклічної політики. Така зміна вимагає від суб’єктів ринкової 
взаємодії іншого типу мислення, формування якого неможливо 
здійснити миттєво. Свою роль тут повинна зіграти і економічна наука, 
і економічна освіта. 

Висновки. Поліциклічність економічної динаміки повинна 
враховуватися при формуванні сучасної антициклічної політики. При 
цьому важливе значення має урахування взаємодії циклів різної 
тривалості в процесі їхньої ієрархічної взаємозалежності з метою 
виявлення як резонансного посилення фаз циклу, так і «гасіння» 
прояву характерних рис відповідних фаз. Антициклічна політика 
повинна пристосовувати «силу впливу» своїх інструментів до подібних 
наслідків поліциклічної динаміки. Не менш важливим для 
антициклічної політики є  урахування взаємодії циклічних коливань у 
розвитку окремих галузей та регіонів країни. В цьому плані необхідно 
усвідомлювати, що одні і ті самі форми та методи антициклічного 
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регулювання можуть мати принципово різні наслідки для різних 
регіонів та різних галузей, оскільки «попадатимуть» на різні фази 
відповідних мікроциклів. Взагалі, усвідомлення сутності економічної 
системи як складної системи, динаміка якої формується в тому числі і 
за рахунок поліциклічної динаміки її підсистем, вимагає переходу до 
сценарних методів проведення антициклічної політики, що 
відповідають умовам невизначеності, в яких здійснюється 
економічний розвиток. Все це ставить перед вітчизняною 
економічною наукою проблему пошуку релевантних форм, методів та 
механізмів антициклічної державної політики, здатної забезпечити 
розвиток національної економіки із урахуванням поліциклічної 
взаємодії її складових елементів. 
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УДК 338.5: 339.1 
 

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 
УКРАЇНИ, ТРЕНДИ, ВОЛАТИЛЬНІСТЬ 

ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ПІКИ ЦІН 
 

ЛОБАС В.С., К.Е.Н., ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті дана оцінка рівня волатильності цін на ринку насіння соняшнику, 

виявлено фактори, що на неї впливають. 
In the article this estimation of standard of prices at the market of seed of sunflower, it is 

found out factors, that on her influence. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Ціни на 
продукцію сільського господарства останні роки зростають. Однак, 
окрім довгострокового тренду на збільшення ціни є короткострокові 
короткочасні стрибки цін вгору чи вниз, волатильність. 
Сільськогосподарські підприємства, переробні підприємства та 
трейдери мають в своїй роботі орієнтуватися на короткострокові ціни. 
Бізнес не цікавить зростання ціни на насіння соняшнику через два 
роки, його потрібно продати за термін до півроку та компенсувати 
витрати і отримати прибуток. Отже, для підприємств волатильність і 
стрибки цін може мати більш важливе значення, ніж довгострокова 
тенденція. Так, стрімке падіння ціни в час збору врожаю та його 
реалізації до рівня нижче собівартості може призвести до банкрутства 
виробника: ніяке зростання ціни через півроку вже не компенсує 
збитки виробника тому, що вже не буде продукції на складі, щоб 
реалізувати за вищою ціною. Перепади цін створюють 
непередбачуване середовище для виробника, тим самим стримуючи 
розвиток галузі та зменшуючи обсяг інвестицій в галузь. За 
прогнозами ФАО, високі рівні волатильності цін збережуться у зв’язку 
зі зростанням населення у світі, зростанням обсягів виробництва 
біопалива, і, як наслідок, збільшення рівня пов’язаності ринків 
енергоносіїв та продовольства. Також збільшує волатильність 
продовольчих ринків зростання кількості випадків екстремальних 
несприятливих погодних умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
ціноутворення та волатильності цін на ринках аграрної продукції 
приділяється чимало уваги як вітчизняними так і закордонними 
науковцями, отже існує чимала наукова база. Серед вітчизняних 
розробників цієї теми можна виділити П.Т. Саблука, С.М. Квашу, 
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В.П. Кодацького. Закордонними економістами питання волатильності 
та пікових перепадів цін є більш вивченим. Наприклад, М.Х. Кассіді 
визначає виробництво біопалива серед головних чинників зростання 
волатильності цін, аналізує вплив зростання обсягів виробництва 
біопалива на ціни продовольства, вплив піків цін на 
домогосподарства. Й. фон Браун та Г. Таддес в дослідженні 2012 року, 
вивчаючи нестабільність цін, називають її фундаментальними 
чинниками три фактори: несприятливі погодні умови, спекуляції на 
ринках, та використання продовольства на виробництво біопалива. 
Однак, ґрунтовному аналізу волатильності цін на внутрішньому ринку 
насіння соняшнику України в літературі не приділено достатньої 
уваги. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є оцінка рівня 
волатильності цін на  ринку насіння соняшнику, виявлення факторів, 
що на неї впливають. Підготовка рекомендацій щодо прогнозування 
змін цін та управління ціновими шоками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом 2007-
2008 років ціни на сільгосппродукцію у світі зростали такими ж 
темпами, як і у 1974 році, в час світової продовольчої кризи. У другому 
кварталі 2008 року індекс цін був в три рази більшим ніж на початку 
двотисячних. У 2008 році, під час фінансової кризи, яка спричинила 
падіння платоспроможного попиту на продовольство, ціни впали, 
однак залишилися високими порівняно з цінами 5-ти річної давнини. 
Та вже в серпні 2010 року стався черговий стрибок цін, згідно з 
індексом Світової організації продовольства ООН ціни перевищили 
рівень 2008 року. Висока волатильність на ринках 
сільськогосподарської продукції не є новиною. Так, згідно 
дослідження фон Брауна, перепади цін під час серії продовольчих 
криз у 70 роки були більшими, ніж у 2007-2008 роках. Він же наводить 
такі визначення видів руху цін. Тренд – довгостроковий, вирівняний 
рух ціни, який показує довгострокову тенденцію. Пік ціни – різка зміна 
ціни протягом короткого періоду часу. Волатильність – 
розпорошеність показників цін відносно середнього тренду. 
Волатильність показує тільки відхилення вверх чи вниз від середнього 
значення та не має тренду. 

В Україні насіння соняшнику є однією з основних 
сільськогосподарських культур, під її вирощування у 2011 р. було 
відведено 4,7 млн. га. Економічне благополуччя багатьох підприємств 
аграрного комплексу тримається на вирощуванні цієї культури. За 
роки незалежності соняшник - це єдина культура, яка була 
прибутковою кожного року, і залишається високоприбутковою і по 
теперішній час. Однак, ціни реалізації протягом року зазнають 
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суттєвих коливань. Як зазначено вище, довгостроковий тренд до 
збільшення ціни є вигідними для виробників і сприяє збільшенню 
інвестицій в виробництво, збільшенню обсягів виробництва і 
призводять в перспективі до задоволення попиту на продукції. В 
результаті цього тренд на збільшення ціни змінюється на 
довгостроковий тренд на зменшення ціни. Короткострокові ривки 
ціни вгору з подальшим короткостроковим стрімким зниженням не 
сприяє вкладенню коштів в галузь, однак встигає нанести шкоду 
споживачам. Тобто, однією з задач державної політики в аграрній 
галузі має бути вирівнювання цін, пом’якшення піків. 

В таблиці 1 наведено показники коливань цін. 
Таблиця 1 

Оцінка коливання помісячних цін на насіння соняшнику 
протягом року 

Рік 

Середнє 
відхилення ціни 

місяця від 
середньої 

річної ціни 

Відхилення 
максимуму ціни 

від мінімуму ціни 
протягом року 

Врожайність 
соняшнику, 

ц./га. 

Вироб-
ництво, 
тис.т. 

2004 5,3% 38,2% 8,9 3050 
2005 14,1% 55,4% 12,8 4706 
2006 3,3% 10,6% 13,6 5324 
2007 22,8% 93,0% 12,2 4174 
2008 26,4% 168,4% 15,3 6526 
2009 8,1% 54,9% 15,2 6364 
2010 4,6% 19,2% 15 6772 
2011 5,4% 18,9% 18,4 8671 
 

Власні розрахунки за даними державної служби статистики 
України. 

Згідно наведених даних найбільший рівень нестабільності цін 
зафіксовано у 2008 році, коли був отриманий добрий врожай      6,5 
млн.т. при врожайності 15,3 ц./Га. Перепад цін склав 168,4%. Отже 
джерелом нестабільності були не виробники, не несприятливі погодні 
умови, а у зовнішні фактори. Як то вплив світової фінансової кризи на 
світові ціни, на кредитні установи України, спекулятивні дії трейдерів. 
Останні роки є тенденція до зменшення коливань ціни по мірі 
збільшення обсягів виробництва. Коливання ціни протягом року є 
нормальним для сільськогосподарської продукції. Ціна є найнижчою 
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під час збору врожаю, тому що на ринку забагато пропозиції.  
Найвища ціна досягається перед збором врожаю в липні-серпні тому, 
що продукції на ринку мало і в її собівартість включені витрати на 
зберігання. Для врахування сезонного тренду в оцінці 
непередбачуваності ринку насіння соняшнику виведемо середню зміну 
ціни протягом року по місяцях (Рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Середня ціна протягом року 

на насіння соняшнику протягом 2004-2011р. 
 

Як бачимо, на практиці, рух ціни протягом року відповідає 
теоретичним міркуванням, ціна максимальна в червні та мінімальна в 
листопаді. Отримана лінія тренду з високою достовірністю описує рух 
ціни на насіння соняшнику протягом року. Таким чином, якщо 
розрахувати середнє відхилення ціни по рокам ( Рис.2.) отримаємо 
максимальне значення відхилення від тренду в 2007 році – 27%, що 
пов’язано з порівняно низьким врожаєм 4174 тис. т., при врожайності 
12,2 ц. /га. 

Максимальна волатильність зафіксована в 2007-2008 роки. 
Зафіксована тенденція до зниження непередбачуваності цін останні 
роки. 

Останній час держава приймає заходи, щоб завадити 
збільшенню обсягів площ, відведених під виробництво соняшнику. 
Не запропонувавши в замін нічого, встановлено граничну межу площ, 
що підприємства можуть відвести під посів цієї культури. Це може 
бути додатковим чинником непередбачуваності цін. Невідомо, чи 
виконають вимоги держави підприємства, як від цього зміниться обсяг 
виробництва. Олія - продукт переробки насіння соняшнику - 
виробляється в обсязі більшому, ніж необхідно для внутрішнього 
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споживання, реалізується на експорт. Тому верхня межа ціни 
зафіксована міжнародними цінами, зменшення обсягів виробництва 
соняшнику не призведе до зростання цін вище рівня світових цін. 
Недоотримання прибутку від зменшення обсягів виробництва 
соняшнику підприємці не зможуть компенсувати вищими цінами. 

 

 
 

Рис.2. Відношення середнього відхилення ціни місяця 
розрахованої з урахуванням сезонного тренду від ціни місяця до 

середньої ціни року. 
 

Висновки. Коливання цін на ринку насіння соняшнику останні 
роки зменшуються, ціни стають більш прогнозованими. При умові 
стало високого рівня виробництва ця тенденція збережеться. Однак 
при перепадах світової ціни або неврожаї коливання цін посиляться. 

Зважаючи на негативні наслідки високої волатильності цін 
держава має утримуватись від дій по розгойдуванню цін, як то 
непередбачувані, непрозорі зміни експортних мит, введення 
додаткових обмежень на виробництво та ін. 
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УДК 338.484 
 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 
ЛОЗОВА О.А., К.Е.Н., 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Проаналізовано вплив туризму на світову економіку та сучасний стан 
міжнародного туризму. Розглянуто перспективи його розвитку. Визначено чинники, які 
впливають на розвиток туризму. 

The influence of tourism on the global economy and the current state of international 
tourism have been analyzed. Considered the prospects of its development. Factors affecting the 
development of tourism have been defined. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сьогодні туризм 
є однією з найбільших та динамічних галузей економіки. На його 
частку припадає 5% світового ВВП, 6% від загального обсягу експорту. 
За даними World Travel & Tourism Council світовий туристичний 
ринок в 2011 р. збільшиться на 3,9 %, і в найближчі 10 років буде 
зростати на 4,6 % щорічно [6]. За прогнозом UNWTO, до кінця 2011 
р. число міжнародних туристичних поїздок складе більше 1 млрд., а 
надходження від туризму досягнуть 1,2 трлн. дол. США [6]. Туризм 
робить величезний вплив на такі сектори господарства, як транспорт, 
зв’язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво 
товарів народного споживання і багато інших. Туризм сприяє 
збільшенню надходжень до бюджету, створенню нових робочих 
місць. За даними UNWTO, сьогодні у сфері туристських послуг 
зайнято понад 260 млн. осіб [6]. Туризм надає всі можливості для 
ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і 
релігійними цінностями даної країни і її народу, є одним з могутніх 
факторів посилення престижу і значення країни, її регіонів в очах всієї 
спільноти. Тому досить актуальним є вивчення сучасних тенденцій 
розвитку міжнародного туризму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
розвитку міжнародного туризму займалися провідні українські та 
зарубіжні вчені, а саме: М.П. Мальська, О.О. Любімцева, В.В. Худо, 
Н.В. Чорненька, В.Ф. Кифяк, Г.М. Долматов, В.С. Сєнін, О.М. Ільїна 
та ін. Але, незважаючі на велику кількість публікацій, в науковій 
літературі відсутні дослідження, що дають достатньо глибокий аналіз 
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міжнародному туризму та характеристику сучасних тенденцій його 
розвитку.  

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати 
сучасний стан міжнародного туризму та перспективи його розвитку. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Основними 
критеріями виміру світового туризму є міжнародні туристські прибуття 
і прибутки, що їх отримують країни. Прибутки від міжнародного 
туризму у 2010 році дорівнювали 919 млрд. доларів США (693 млрд. 
євро), що на 68 млрд. доларів США (83 млрд. євро) більше, ніж у 2009 
році [6]. Лідером з цього показника є США, де туризм визнаний 
другою найбільшою сферою використання праці після медичного 
обслуговування – 103,5 млрд. дол. США (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Провідні країни світу за прибутками від туризму [6] 

 

Надходження від 
міжнародного туризму 

(млрд. дол. США) Країна 

2009 2010 

Зміни в % 
2010/2009 

США 94,2 103,5 9,9 
Іспанія 53,2 52,5 -1,2 
Франція 49,4 46,3 -6,2 
Китай 39,7 45,8 15,5 
Італія 40,2 38,8 -3,6 
Німеччина 34,6 34,7 0,1 
Великобританія 30,1 30,4 0,8 
Австралія 25,4 30,1 18,6 
Гонконг (Китай) 16,4 23,0 39,5 
Туреччина 21,3 20,8 -2,1 

 
Беручи до уваги, що майже 10 млн. американців працюють на 

підприємствах, безпосередньо або опосередковано пов'язаних зі 
сферою туризму, туризм в цій країні є другим за розміром бізнесом у 
частині роздрібних продаж після послуг харчування, випереджаючи 
навіть автомобільний сектор економіки. Він є найбільшим джерелом 
залучення іноземної валюти, третім за розміром після енергетики, 
транспорту і хімічної промисловості [2]. За доходами від міжнародного 
туризму Гонконг (Китай) піднявся з 14-го місця на 9-е – 23 млрд. дол. 
США [6].  
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У 2011 р. серед 10 провідних країн світу особливо істотно 
доходи зросли в США на 12%, Іспанії на 10%, Гонконгу (Китай) на 
23% і Великобританії на 7% [7]. Таким чином, туристична індустрія є 
однією з провідних галузей світового господарства і вагомим 
джерелом доходу. 

Франція у 2009 – 2010 рр. займає перше місце по кількості 
міжнародних туристських прибуттів – 76,8 млн. туристів ( табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Провідні країни світу по кількості 

міжнародних туристських прибуттів [6] 
 

Кількість прибулих (млн. 
осіб) Країна 

2009 2010 

Зміни в % 
2010/2009 

Франція 76,8 76,8 0,0 
США 55,0 59,7 8,7 
Китай 50,9 55,7 9,4 
Іспанія 52,2 52,7 1,0 
Італія 43,2 43,6 0,9 
Великобританія 28,2 28,1 -0,2 
Туреччина 25,5 27,0 5,9 
Німеччина 24,2 26,9 10,9 
Малайзія 23,6 24,6 3,9 
Мексика 21,5 22,4 4,4 
 

Китай у 2010 р. піднявся на одну позицію вище в порівнянні з 
2009 р. за обсягом міжнародних туристських прибуттів і доходів. За 
кількістю прибуттів (55,7 млн. туристів) він обігнав Іспанію і займає 
третє місце після Франції і США, а за обсягом надходжень (45,8 млрд. 
дол. США) – четверте місце після Італії.  

У 2010 р. число міжнародних туристських прибуттів становило 
940 млн. осіб, а в 2011 р. – зросло на 4,4% (до 981 млн. осіб) [7]. В цей 
період часу відбулися політичні зміни на Близькому Сході і Північній 
Африці, а також трагічні події в Японії, які негативно впливають на 
туристичні потоки в ці регіони. 

Найкращих результатів досягла Європа – 503 млн. туристів, або 
на  6% більше чим в 2010 р. В Азії та узбережжі Тихого океану число 
міжнародних туристських прибуттів зросло на 5% (11 млн. осіб) і 
загальна кількість склала 216 млн. осіб. В Американському регіоні 
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число прибуттів зросло на 6 млн. осіб (+4%) і загальний показник 
склав 156 млн. туристів. В Африці число міжнародних туристських 
прибуттів залишилося на рівні 50 млн. осіб, а на Близькому Сході – 
56 млн. осіб (-8%) [7]. 

Аналізуючи стан сучасного туризму слід підкреслити, що 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон поступово нарощує темпи і його 
частка в міжнародному туризмі з кожним роком збільшується. Це 
пояснюється темпами та швидкою динамікою економічного розвитку, 
ступенем концентрації демографічного потенціалу та зростанням 
населення в найбільших країнах (Китай, Індія, Індонезія та ін.), а також 
активною туристською політикою, яку стали проводити країни 
регіону, таким чином залучаючи значні маси туристів. За прогнозами 
ЮНВТО, в 2012 р. число прибуттів зросте в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні та Африці на 4% – 6%, за ними будуть 
слідувати Американський регіон і Європа (2% – 4%). 

На підставі досліджень динаміки розвитку сучасного 
міжнародного туризму слід очікувати, що туризм в ХХІ столітті стане 
двигуном світової економіки. 

Відповідно опублікованому ЮНВТО довгостроковому прогнозу 
«Туризм: перспектива 2030», в 2030 р. число міжнародних туристських 
прибуттів досягне 1,8 млрд. Це означає, що через два десятиліття 5 
млн. чол. кожен день будуть перетинати міжнародні кордони з метою 
дозвілля, бізнесу або інших цілей, таких як відвідування друзів і 
родичів. На країни Азії, Латинської Америки, Центральної та Східної 
Європи, Східно-середземноморської Європи, Близького Сходу і 
Африки припадатиме в середньому 30 млн. прибуттів на рік. Їх частка, 
як очікується, досягне 58%. На світовому ринку зросте частка 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону (з 22% у 2010 р. до 30% у 2030 р.), 
Близького Сходу (з 6% до 8%), і Африки (з 5% до 7%). Відбудеться 
подальше скорочення частки Європи (з 51% до 41%) і 
Американського регіону (з 16% до 14%), головним чином через більш 
повільних темпів зростання Північної Америки [8].  

У наступні два десятиліття значна частка прибуттів буде 
забезпечуватися країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що 
мають темпи зростання 5% на рік і генеруючих в середньому 
17 мільйонів додаткових міжнародних прибуттів щороку, на другому 
місці Європа (дає в середньому 16 мільйонів додаткових міжнародних 
прибуттів на рік при темпах зростання + 2,5% на рік) [8]. 

Провідні українські та зарубіжні вчені вважають, що в основі 
розвитку туризму лежить економічний та соціальний прогрес. 
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Аналізуючі стан та перспективи розвитку сучасного міжнародного 
туризму можна виділити довготривалі чинники, що впливають на 
нього. А саме: економічні, науково-технічний прогрес, демографічні, 
соціальні, культурні, міжнародні. Ці постійно діючі чинники в певний 
період можуть посилюватися або послаблюватися різноманітними 
менш масштабними і короткочасними кон'юнктурними змінами. При 
цьому розвиток світового туризму показує, що для сучасного етапу 
характерно швидке відновлення його обсягів в несприятливій 
обстановці. 

Висновки. Аналіз стану сучасного міжнародного туризму дав 
можливість встановити, що сьогодні туризм є однією з найбільших та 
динамічних галузей економіки, яка активно розвивається, має 
позитивну динаміку. Але для свого подальшого розвитку потребує 
державної підтримки, спрощення туристських формальностей, 
здійснення комплексних робіт по поліпшенню матеріальної бази 
туризму, підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери туризму, 
максимального використовування інформаційних та комунікаційних 
технологій, проведення великомасштабних рекламних кампаній.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
НІЦЕНКО В.С., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
   

Розглянуто динаміку, сучасний стан і перспективи розвитку ринку продукції 
птахівництва в Україні. Виділено найбільші компанії з виробництва продукції 
птахівництва та її переробки.  

The dynamics, current state and prospects of development of the poultry market in 
Ukraine were considered. The largest companies of poultry production and processing were 
allocated. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Агропромисловий комплекс України складна система 
взаємопов’язаних і доповнюючи одна одну галузь економіки. В 
скрутних умовах господарювання, особливо при фінансовій кризі, 
важливим є визначення вектору розвитку вітчизняного 
сільгосптоваровиробництва. В зв’язку з подорожчанням основних 
видів продукції тваринництва (свинини, яловичини), перехід 
населення нашої країни на більш дешеві її види є цілком 
закономірним (курятину, гусятину, індичатину, тощо), що й зумовлює 
розвиток галузі птахівництва в ринкових умовах та її подальше 
зростання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових працях 
вітчизняних науковців та спеціалістів знайшли свої відображення 
питання, пов’язані з продовольчою безпекою та забезпеченістю 
населення м’ясом (О.І. Гойчук, О.В. Мазуренко, В.Я. Месель-Веселяк 
та ін.), теоретичними та практичними аспектами виробництва м’яса та 
формування його ринку (В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, П.С. 
Березівський, М.Я. Дем’яненко, М.В. Зубець, М.Г. Лобас, В.Я. Месель-
Веселяк, С.І. Михайлов, О.М. Оніщенко, М.М. Рудий, П.Т. Саблук, 
О.В. Шкільов та ін.). Відповідні проблеми розкриваються в працях 
наведених авторів. 

Формулювання цілей статті. Дати оцінку розвитку ринку 
продукції птахівництва, проаналізувати діяльність найбільших 
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операторів даного ринку – агрохолдингів, та надати пропозиції з 
подальшого розвитку ринку продукції птахівництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Птахівництво – 
скоростигла галузь, що дає можливість протягом операційного року 
чотири і більше разів обертати оборотні кошти.  

Зі зростанням населення планети постає проблема забезпечення 
його відповідними екологічними видами продукції сільського 
господарства, в тому числі продукцією тваринництва і птахівництва 
зокрема. Найбільшими виробниками м’яса птиці (у забійній вазі) у 
2009 р. – понад 10000 тис. т, – є США (18952,8 тис. т), Китай (16437) та 
Бразилія (10385,3 тис. т). На країни Євросоюзу приходиться 11914,4 
тис. т, при чому більше 1000 тис. т виробили такі країни, як: 
Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина, Польща і Франція. В 
середньому на одну країни Єврозони припадає 441,2 тис. т. В Україні 
за цей же період вироблено 1167,8 тис. т у живій вазі і 894,2 тис. т у 
забійній вазі (дані табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка розвитку галузі птахівництва в Україні за 1990-2010рр.*  

Виробництво Середні ціни 
реалізації  

Рентабельність 
виробництва,% 

Роки Поголів’я, 
млн. гол. 

м’яса (у 
живій 
масі), 
тис. т 

яєць, 
млн. 
шт. 

м’яса, 
грн./т 

яєць, 
грн./тис. 

шт. 
м’яса** яєць 

1990 255,1 944,2 16286,7 2148,0 99,3 17,0 27,2 
2003 147,4 432,4 11477,1 4803,0 193,2 11,0 18,5 
2004 142,4 502,6 11955,0 4907,0 238,3 12,6 15,2 
2005 152,8 657,8 13045,9 5079,0 251,8 37,3 23,5 
2006 162,0 781,6 14234,6 4480,0 192,7 27,8 -6,8 
2007 166,5 903,3 14062,5 7315,0 274,4 42,1 9,1 
2008 169,3 1030,6 14956,5 8774,0 377,4 58,6 13,0 
2009 177,6 1167,8 15907,5 10888,0 403,9 15,4 13,1 
2010 191,4 1224,8 17052,3 10494,5 470,6 -4,4 18,6 

2010 р. у % до: 2010 р. (+,-) до: 
1990 р. 75,0 129,7 104,7 488,6 473,9 -21,4 -8,6 
2005 р. 125,3 186,2 130,7 206,6 186,9 -41,7 -4,9 
2009 р. 107,8 104,9 107,2 96,4 116,5 -19,8 5,5 

* Джерело: Розраховано за даними [1, 2] 
** З урахуванням дотацій 
 
Беззаперечним лідером у виробництві яєць являється Китай – 

539423 млн. шт. США виробило всього 16,7%, Індія – 10,3% і Японія – 
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7,7% порівняно з Китаєм. Країни об’єднаної Європи виробили 
113693 млн. шт., що майже у 5 разів менше, ніж світовий лідер. В 
Україні – 15857 млн. шт., що є не високим показником, хоча й вищим 
за найбільшого виробника Європи – Францію на 3,6%. 

Найбільшими виробниками м’яса птиці в України являються 
зони Степу і Лісостепу, де зосереджено найбільша частка 
птахофабрик. На їх частку приходиться 39,5% і 49,4% відповідно. При 
чому, якщо у 1960 р. на господарства населення приходилося біля 75% 
всього поголів’я птахів, 1990 р. – 46%, 2000 р. – 78%, то в 2009 р. – 
19%. Як бачимо виробництво переходить на промислову основу, 
виробниками якого є сільськогосподарські підприємства, частка яких у 
2009 р. становила – 81%. Подібна ситуація спостерігається і з 
вирощуванням птиці у живій вазі. 

До п’ятірки областей-лідерів за виробництвом м’яса 
сільськогосподарської птиці в спеціалізованих птахівницьких 
підприємствах у 2010 році були: Черкаська (35,4%), Дніпропетровська 
(17,3%), Київська (15%) області, АР Крим (9,1%) та Львівська область з 
часткою виробництва 5% від загального об’єму. 

Виробництво продукції птахівництва економічно ефективне, 
про що свідчать дані таблиці 1. Оскільки приведена інформація 
характеризує кінцеві результати виробництва з урахуванням дотацій, 
то без останніх – збитковість ведення даної галузі. Так, за 2009 р. без 
дотацій збитковість виробництва склала 22,5%, з дотаціями – +15,4%. 
Отримані дотації дають можливість вийти на рівень простого, але не 
розширеного відтворення. 

На даний момент виробництвом яєць в Україні, більшою 
мірою, займаються великі аграрні холдинги. Так званих «домашніх» 
яєць на ринку сьогодні не більше 30%. Тоді як ще 5 років тому хорошу 
конкуренцію птахофабрикам, а точніше 50% на 50%, складали саме 
господарства населення. Крупних гравців на яєчному ринку в 2010-му 
можна перерахувати по пальцях, говорять експерти. Саме великі 
підприємства і диктують цінову політику в Україні [6]. 

Підвищення ціни реалізації продукції птахівництва, на нашу 
думку, зумовлено декількома причинами: по-перше, зняттям дотацій, 
по-друге, зростанням витрат на матеріально-технічні ресурси і по-
третє, зниженням рентабельності виробництва. 
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Найбільшу питому вагу в виробництві м’яса птахів займає м’ясо 
бройлерів. Основні показники ринку останнього наведено нижче 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основні показники ринку м’яса бройлерів 
в Україні в 2009-2010 рр.* 

*За даними асоціації «Союз птахівників України» та оцінками операторів 
 

За підрахунками науковців ННЦ ІАЕ основна ставка 
забезпеченості населення України м’ясом птиці робиться на розвиток 
великотоварного виробництва у сільськогосподарських підприємствах, 
де вже в 2015 р. та 2020 р. передбачено їх збільшення відповідно в 1,5-
1,7 раза [2, с. 262]. У 2015 р. за даними М.В. Зубця та ін. виробництво 
м’яса птиці зросте до 1606 тис. т [3, с. 558]. 

Ситуація, що склалася, потребує створення замкненого циклу 
виробництва продукції птахівництва, що стає можливим при інтеграції 
сільськогосподарських, переробних, збутових та ін. підприємств в 
єдиний вертикально-інтегрований комплекс. До таких підприємств 
відносяться агрохолдинги. Серед останніх найбільшими виробниками 
курятини і яєць курячих є Міронівський хлібопродукт, Авангард, Пан 
Курчак та ін. 

Характерною рисою ринку виробництва м’яса і м’ясопродуктів є 
домінуюче становище за обсягом і вартості випущеної продукції 
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виробників м’яса і субпродуктів птиці в умовах високої конкуренції між 
ними.  

Так, найбільших виробників курятини за результатами  2009 р. є 
5 агрокомпаній (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура найбільших 
виробників курятини по результатам 2009 р.* 

*Дослідження автора 
 

Провідними виробниками як у 2009 р., так само і в 2010 р., є 
ВАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Комплекс» Агромарс», ЗАТ 
«Птахокомбінат «Дніпровський», ТОВ «Агро-Овен», ТОВ «Рубі Роз 
Агрікол Ко., ЛТД». 

Характеристика найбільших виробників продукції птахівництва 
в Україні представлена в табл. 2. 

Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» виробляє близько 26% 
від загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (43% від 
загального обсягу яєць, вироблених промисловим шляхом) і 79% від 
загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні в 2010 
році. Виробничі об’єкти компанії «Аграрний Холдинг Авангард» 
розташовані в 14 з 24 регіонів України, а також в Автономній 
Республіці Крим (дані табл. 2).  

На виробничих підприємствах Компанії «Аграрний Холдинг 
Авангард» міститься найбільше поголів’я курей-несучок в Україні. На 
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кінець 2010 року загальна чисельність поголів’я Компанії «Аграрний 
Холдинг Авангард» склала 24 253 тис. голів. Компанія Авангард 
експортує свою продукцію в Казахстан, Грузію, Ірак, Сірію, 
Туреччину та Молдову. Частка експорту яєць в Україні складає 52%. 

Афільована з найбільшим на Україні виробником яєць і яєчних 
продуктів агрохолдингом Авангард компанія Omtron домовилася про 
придбання за 24,9 млн дол. частини активів одного з найбільших в 
США переробників домашньої птиці Townsends Inc, повідомила 
американська компанія. 

Таблиця 2 
Характеристика найбільших виробників 

продукції птахівництва в Україні (вибіркові дані)* 
 

Підприємство Виробнича 
спеціалізація Структурні підрозділи Регіон (область 

функціонування) Види продукції 
Торгові 
марки 

(бренди) 
19 фабрик для кур-

несучек 
6 комбікормових заводів 
Завод по переробці яєць

3 репродуктори 
9 зон дорощування 

молодняка 
Проекти (Авіс і 
Чернобаївське) 

Авангард 

Виробництво 
яєць та 
яєчних 

продуктів 

3 склади тривалого 
зберігання яєць 

Івано-Франківська, 
Хмельницька, 

Черкаська, 
АР Крим, 

Миколаївська, 
Херсонська, 
Донецька, 

Дніпропетровська, 
Луганська, 
Київська, 

Харківська, 
Кіровоградська, 

Чернівецька 

Яйця курячі (білі 
та коричневі). 
Сухі продукти: 
сухий яєчний 

порошок, сухий 
яєчний жовток, 
альбумін, сухий 

знецукрений білок 
зі здатністю до 

збивання 
 

Квочка, 
Organic 

Eggs 

3 птахофабрики з 
розведення курчат-

бройлерів 
3 птахоферми 

2 фабрики 
напівфабрикатів 

швидкого приготування 

ПАТ 
«Миронівсь-

кий 
хлібопродукт» 

Виробництво 
і реалізація 

м’яса 
курятини, 

гусятини та 
продуктів їх 
переробки 6 комбікормових 

підприємств 

Івано-Франківська, 
Черкаська, АР 

Крим, Херсонська, 
Дніпропетровська, 
Донецька, Київська 

Виробництво 
комбікорму, 

напівфабрикатів, 
інкубаційних яєць, 

охолодженої 
курятини 

Наша 
ряба, Фуа 

Гра, 
Легко!, 

Бащинськ
ий, 

Європроду
кт 

ТзОВ 
«Агропро-

мислова група 
«Пан Курчак» 

Виробництво 
і реалізація 

м’яса 
курятини та 
продуктів її 
переробки 

ПП «ЗАК», 
ТзОВ «Агротехінка», 

ТзОВ «Агідель», 
ТзОВ «Птахокомплекс 
«Губин», ТзОВ «ВМП», 

ТзОВ «Українські 
торгівельні мережі» 

Волинська 

Тушки курчати-
бройлера, 

напівфабрикати і 
субпродукти 

Пан 
Курчак, 
Ковбаса 

Волинська
Агрокорм, 

Волинь 
продукт, 
М’ясна 
точка 

* Джерело: досліджено автором на основі публічної інформації 
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ПАТ «Миронівський хлібопродукт» володіє чотирма 
бройлерними птахофабриками, двома фермами з розведення 
батьківського поголів’я та виробництва інкубаційних яєць, має три 
комбікормових заводи та низку елеваторів для зберігання насіння 
соняшника, зернових та олійних культур. При кожній з птахофабрик 
агрохолдингу працює переробний завод, їх сумарна потужність понад 
3,6 млн голів курчат-бройлерів на тиждень для виробництва 29 тис. 
тонн м’яса на місяць. 

До складу найбільшого в Україні та Європі сучасного комплексу 
«Миронівська птахофабрика» входять інкубатор і переробний завод, 
потужністю переробки близько 220 тис. т курятини на рік. 

Як провідний виробник курятини в Україні, згідно з даними 
Держкомстату України, ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у 2010 
році виробив близько 50% промислової курятини. 

ТзОВ «Агропромислова група «Пан Курчак» спеціалізується на 
вирощуванні зернових та технічних культур (ПП «ЗАК»), виробництві 
і реалізації комбікормів (ТзОВ «Агротехінка»), утриманні батьківського 
стада, інкубації курчат-бройлерів (ТзОВ «Агідель»), вирощуванні 
курчат-бройлерів, виробництві м’яса птиці (ТзОВ «Птахокомплекс 
«Губин»), виробництві ковбасної продукції і копченостей (ТзОВ 
«ВМП») та мережі фірмових магазинів «М’ясна точка» (ТзОВ 
«Українські торгівельні мережі»). 

ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» – найбільший підрозділ 
Агропромгрупи «Пан Курчак», який функціонує в цілому ряді районів 
Волинської області. У складі комплексу діють 5 відгодівельних ферм, 
річна потужність яких в 2010 році склала понад 13 тис. тон м’яса птиці 
в живій вазі. У 2011 році об’єм виробничих приміщень і 
високотехнологічне обладнання дозволяють вирощувати до 6 236 тис. 
голів курчат. 

Підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного 
виробництва в умовах глобалізації української економіки – одне із 
пріоритетних завдань сьогодення. Виконання поставлених завдань 
можливе при великих капітальних вкладеннях в дану галузь АПК. 
Залучення інвестицій дає змогу вести розширене відтворення 
виробництва, впроваджувати новітні досягнення науки і техніки, 
створювати нові робочі місця на селі, забезпечувати зростаючий 
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попит на відповідну продукцію. 
Компанія «Миронівський хлібопродукт» інвестує 350 млн. дол. у 

будівництво птахокомплексу в Ладижині Вінницької області в 2011 
році. Крім того, до кінця року компанія введе в експлуатацію 
зерносховища, які є частиною птахокомплексу. На повну потужність 
перші 2 виробничі лінії птахофабрики вийдуть в 2015 році. 

Велика концентрація земельних угідь, вартість основного і 
оборотного капіталу сприяють виходу агрохолдингів на іноземні 
фондові біржі, отриманню кредитів від міжнародних фінансових 
організацій за ставками, нижчими, ніж на вітчизняному ринку 
грошових капіталів. 

У 2008 році компанія «Миронівський хлібопродукт» продала в 
Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн. дол., 
після чого інвесторам були продані ще близько 3% акцій. У 2010 р. 
компанія залучила ще 165 млн. дол. в ході вторинного публічного 
розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі.  

Агрохолдинг «Авангард» у 2008 р. випустив в обіг безвідкличні 
5-річні облігації на суму 200 млн. грн. (25,974 млн. дол.). В результаті 
IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія 
залучила 208 млн. дол. 29 жовтня 2010 р. компанія розмістила 
єврооблігації на суму 200 млн. дол. з терміном погашення 29 жовтня 
2015 р. 

Список інструментів для інвестування незабаром може бути 
розширений за рахунок українських депозитарних розписок. 

Базовим активом нового для локального фондового ринку 
інструменту стануть цінні папери іноземних емітентів –. Експерти 
вважають, що більш актуальним є випуск депозитарних розписок на 
акції компаній, що мають активи в Україні, таких як Авангард або 
Миронівський хлібопродукт. Але для цього необхідно розробити 
механізм випуску та обігу розписок.  

Локальний фондовий ринок отримає новий інструмент – 
українські депозитарні розписки (UDR), якщо Верховна рада схвалить 
проект № 7462 позафракційного депутата Юрія Полунєєва про 
внесення змін до закону Про цінні папери та фондовий ринок. 
Зареєстрований документ визначає UDR як іменний цінний папір, що 
засвідчує право її власника на користування певною кількістю цінних 
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паперів іноземного емітента, які є базовим активом української 
депозитарної розписки [5]. 

Висновки. Проведені дослідження дають можливість зробити 
наступні висновки: 

— зростання виробництва продукції птахівництва до рівня 1990 р. і 
вище стало можливим за рахунок будівництва в Україні технологічно 
нових, забезпечених сучасною технікою і обладнанням птахофабрик, 
птахокомплексів; 

— надходження інвестицій та інноваційний розвиток галузі став 
можливим завдяки розбудові інфраструктури ринку агрохолдингами; 

— будівництво нових птахофабрик, птахокомплексів на селі надає 
нові робочі місця, підвищує матеріальну забезпеченість селян; 

— в рамках розвитку глобалізаційних процесів стає можливим 
вихід вітчизняних агрохолдингів на іноземні ринки, придбання, злиття 
і поглинання вітчизняних і зарубіжних конкурентів. 

Подальший розвиток ринку продукції птахівництва в Україні – 
це передусім створення конкурентоспроможної галузі сільського 
господарства і зміцнення національної економіки зокрема. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ  

 
ПАРХУЦЬ М. Р., ЗДОБУВАЧ*, 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАУ 
 

Висвітлено основні причини низької забезпеченості аграрних підприємств 
технічними засобами. Проаналізовано принципи та важелі впливу держави на 
формування і функціонування ринку сільськогосподарської техніки в Україні. Визначено 
систему організаційних заходів технічної політики, здатних суттєво прискорити 
позитивні зрушення в сфері технічного забезпечення аграрних виробників. 

The basic cause of low availability of agricultural enterprises by technical means. 
Principles and leverage the state of formation and functioning of the market of agricultural 
machinery in Ukraine. The system of institutional arrangements and technology policy, can 
significantly accelerate improvements in technical support farming. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Покращання 
рівня  технічного оснащення  аграрного виробництва потребує 
відповідного забезпечення технічними ресурсами. Для вирішення 
цього завдання  слід створити сприятливі умови для ефективного 
функціонування ринку сільськогосподарської техніки, що в свою чергу 
потребує чітких правил і важелів  його регулювання і удосконалення .  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ринок 
сільськогосподарської техніки в Україні регулюється низкою 
законодавчих актів[3,4,5,6]. Проблема розвитку матеріально-технічного 
забезпечення АПК в Україні була проаналізована у колективному 
виданні за редакцією Г. М. Підлісецького «Ринок 
сільськогосподарської техніки: проблеми становлення». Групою 
авторів була опублікована праця, де був висвітлений стан та 
перспективи забезпечення сільського господарства технічними 
ресурсами, формування і функціонування  їх  ринків,  відносини між 
виробниками і споживачами техніки, а також цінова політика 
відтворення технічної бази аграрного виробництва[1].  

Формулювання цілей статті. Ринок сільськогосподарської 
техніки є одним з ключових важелів розвитку АПК. Ефективність 
функціонування ринку аграрних технічних засобів в значній мірі 
визначає стан сільськогосподарського виробництва. Тому державне 
                                                
* Науковий керівник – Галанець В.Г., д.е.н., професор 
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регулювання цього ринку є надзвичайно актуальним питанням, що 
потребує подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Радикальні 
перетворення у вітчизняному АПК, формування на селі багатоукладної 
економіки з різними формами власності, демонтаж державної 
планово-розподільчої системи матеріально-технічного забезпечення, 
диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та продукцію 
промисловості, різке зниження ролі державного регулювання та 
підтримки аграрного виробництва, невпорядкованість кредитно-
фінансової та податкової сфер стали основними факторами, що 
здійснили останнім десятиліттями визначальний вплив на формування 
ринку продукції виробничо-технічного призначення для АПК. Цей 
ринок є важливою складовою частиною ринкової економіки України, 
оскільки від його стану, в першу чергу, залежить робота сільського 
господарства, що постачає країну продовольством. Загалом же, в 
агропромисловому виробництві цей ринок охоплює взаємовідносини 
галузей АПК, що постачають матеріально-технічні ресурси, з 
безпосередньо сільським господарством і галузями переробної 
промисловості, які ці ресурси споживають.  

 Найменші порушення, збої на ринку агропостачання 
негативно позначаються на АПК в цілому, і, зокрема, на сільському 
господарстві. 

Ринок сільськогосподарської  техніки можна визначити як 
сукупність юридичних і фізичних осіб, які взаємодіють між собою за 
допомогою відповідних правил. Ці правила стосуються купівлі і 
продажу нової, вживаної і відновленої сільгосптехніки, їх складових і 
запасних частин, а також послуг ремонту і технічного її 
обслуговування.  

Але формування платоспроможного ринку техніки можливе в 
першу чергу за умови відновлення фінансової стабільності аграрних 
підприємств. Як підкреслює колектив авторів, формування 
конкурентного середовища, розширення продажу техніки на умовах 
лізингу, створення мережі дилерських підприємств і фірмових 
технічних центрів, функціонування вторинного ринку  машин та 
інших структур у нинішніх умовах  неможливі без відчутної  і 
постійної допомоги держави: виділення цільових коштів,  з 
державного бюджету, неухильного виконання положень прийнятих 
законодавчих актів, розробки та затвердження  відповідних нових 
нормативно-правових актів тощо [1, с.82]. 
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Інтернет-енциклопедія Вікіпедія трактує державне регулювання 
як сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює 
вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і 
неформальні розпорядження і допоміжні правила, що 
встановлюються державою, а також недержавними організаціями або 
організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні 
повноваження; це набір здійснюваних державними структурами 
заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, 
які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і 
допоміжні інструменти, що створюються державою; правила, що 
встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках 
делегованих повноважень [2]. 

Державне регулювання ринку сільськогосподарської техніки діє  
як система нормоутворюючих факторів. Вона формує загальні умови 
для здійснення ринкових процесів при одночасній відмові від прямого 
втручання у формування цін на кількісні показники виробництва та 
фінансові взаємовідносини «продавець-покупець», які вирішуються 
відповідно до законів ринку, у тому числі балансу попиту та 
пропозиції. Регулювання конкурентних відносин має  ґрунтуватися на 
антимонопольній політиці держави, що включає розробку 
антимонопольного законодавства та контроль за його здійсненням. 
Тобто держава стежить за тим, щоб конкурентні відносини не 
призвели до виникнення соціальних конфліктів і запобігає 
формуванню  неадекватних ринковим законам умов роботи ринку 
сільськогосподарської техніки. 

У 2002 р. було прийнято Закон України «Про стимулювання 
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового 
комплексу», який передбачав часткові компенсації вартості техніки 
вітчизняного виробництва і здешевлення кредитів, а також виділення 
бюджетних асигнувань на пріоритетний його розвиток [3, с. 167]. 
Іншим напрямком державної підтримки і регулювання стала часткова 
компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки, яка 
здійснюється згідно з порядком, встановленим постановами Кабінету 
Міністрів України. 

При цьому основним  фактором у збільшенні закупівлі техніки 
стали часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської 
техніки (до 30%) і фінансовий лізинг.  Порядок використання 
бюджетних коштів на 30% компенсацію застосовується лише за умови 
передоплати (70% вартості техніки).  
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У 2007 році було затверджено Державну цільову програму 
реалізації  технічної політики в агропромисловому комплексі на період 
до 2011 року, термін дії якої надалі був продовжений до 2015 року.  
Обсяг фінансування Програми на 2007-2011 роки становив 62814,4 
млн. гривень, з них кошти державного бюджету 4790,31 млн. гривень, 
що передбачалися для  формування та розвитку ринку матеріально-
технічних і енергетичних ресурсів, розроблення та впровадження 
ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного 
розвитку агропромислового комплексу.  

Метою цієї Програми стало формування та підтримка 
функціонування системи інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового комплексу для збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції, зниження матеріало- і енергоємності 
технологічних процесів, підвищення продуктивності праці, 
поліпшення матеріального стану сільськогосподарських 
товаровиробників [4]. 

Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських 
машин» регулює відносини між покупцями сільськогосподарських 
машин та їх виробниками, продавцями, виконавцями робіт і послуг з 
технічного сервісу, встановлює права та обов`язки покупців, визначає 
механізм реалізації державного захисту покупців, обов`язки та 
відповідальність виробників, продавців, виконавців робіт та послуг[5].  

Для нормативно-правового забезпечення і регулювання ринків 
техніки та інших матеріальних ресурсів було розроблено Закон 
України «Про систему інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового комплексу України». Цей Закон встановлює 
правові, економічні та організаційні засади формування і 
функціонування системи інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового комплексу, регулює відносини у сфері технічного і 
технологічного обслуговування агропромислового комплексу, сприяє 
розвитку економічних умов для створення, випробування, 
виробництва, реалізації, використання і обслуговування технічних 
засобів для галузей агропромислового виробництва [6]. 

Внаслідок  реформування підприємств  АПК відбулася  їх 
диференціація  за формами власності,  фінансовим станом і 
економічними можливостями. Від того, наскільки підприємство є 
платоспроможним, залежить спосіб придбання чи використання 
сільськогосподарської техніки. Саме тому доцільно застосовувати нові 
методи оновлення технічної бази аграрних підприємств, її 
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модернізації, з метою забезпечення розширеного відтворення і 
пожвавлення підприємницької діяльності  в АПК. 

Висновки. Регулювання ринку сільськогосподарських 
технічних засобів має ґрунтуватися на науково обґрунтованих методах. 
Державне регулювання не повинне зводитися до заходів 
адміністративного характеру; слід дотримуватися рівноваги між 
застосуванням адміністративних і економічних методів. Державна 
політика регулювання ринку технічних засобів АПК повинна бути 
спрямована на удосконалення податкової і кредитної системи, 
підтримки вітчизняних виробників сільгосптехніки, розвитку 
сільськогосподарського виробництва. Посилення державного 
регулювання ринку сільськогосподарської техніки слід здійснювати 
раціонально і виважено. Доцільно ввести диференційований податок 
на імпорт техніки: пільговий податок на машини і обладнання, які не 
виробляються в Україні, або ж виробляються, але мають низький 
технічний рівень; і підвищений податок на машини низького 
технічного рівня, аналоги яких випускаються в Україні. Ефективність 
функціонування ринку технічних засобів аграрного виробництва має 
значний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських виробників, 
тому й надалі актуальним залишається державне регулювання у сфері 
розвитку ринкових відносин. 
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УДК 339.16.12.23:339.175 
 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗДРІБНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ 
РИНКІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТА ІНФРАСТРУКТУРИ 

АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 
   

ПАСКА І.М., К.Е.Н., 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Розглядається процес функціонування роздрібних продовольчих ринків, як 

елемента інфраструктури агропродовольчого ринку. Обґрунтовано нормативно-правову 
базу функціонування роздрібних продовольчих ринків. 

The process of operation of retail food markets, as part of agri infrastructure market. 
Proved the legal base of the retail food markets. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Характерною 
рисою функціонування економіки України на сучасному етапі є 
здійснення істотних трансформаційних процесів, які не завершені до 
цього часу. Перехідний період супроводжується різкими негативними 
наслідками, що спричинили зниження рівня життя населення. 

З'явилося багато типових процесів деформації у розвитку 
торгівлі, серед яких слід виділити зниження рівня забезпеченості 
населення мережею роздрібних торговельних підприємств, 
погіршення її технічного і технологічного рівня, зростання роздрібних 
цін на товари та послуги. Це призвело до розширення не 
альтернативної, відносно культури обслуговування й технології 
торгівлі, роздрібної мережі. За таких умов почали активно розвиватися 
торгові ринки, які стали серйозним конкурентом роздрібній 
торговельній мережі й витісняють її з товарного обігу. Це, насамперед,  
пов'язано зі соціальною значущістю даних підприємств торгівлі, яка 
виявляється в наданні додаткових робочих місць за умов зростаючого 
безробіття, а також реалізації товарів за більш низькими цінами, 
відносно цін на товари роздрібних торговельних підприємств, в 
умовах інфляції та зниження реальних доходів населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі теоретичні та 
практичні аспекти функціонування роздрібних продовольчих ринків 
висвітлено у наукових працях вітчизняних економістів: І.О.Бланка, 
Р.С.Крутія,  Д.З. Коряковського, М.Д. Виноградського, О.В. Березіна, 
Т.П., Мартиняка, Н.Л. Золотової, М.В. Чехунова. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – розкрити роль 
роздрібних продовольчих ринків в товарорусі сільськогосподарської 
продукції від виробника до кінцевого споживача. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За офіційними 
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даними, в Україні на початок 2011 р. налічувалося 2715 ринків, з яких 
67,7 % – колективної форми власності, 17,8 – державної та 14,3% – 
приватної. За спеціалізацією переважають змішані ринки – 54,4 %. 

Динаміка збільшення кількості ринків у регіонах України 
ілюструє тенденцію до поширення їх у промислово розвинених 
регіонах з найбільшою густотою населення (у Дніпропетровській – 
195 осіб, Донецькій – 256, Одеській – 159, Харківській – 126, м. Києві – 
95 осіб.). 

В умовах перехідної економіки ринки стали важливою 
складовою внутрішнього споживчого ринку. Процес активізації 
розвитку ринків відбувався під впливом явищ, характерних для цього 
етапу: 

— занепад вітчизняного виробництва; 
— бартеризація та натуралізація доходів населення; 
— гіперінфляція; 
— наслідки процесу малої приватизації; 
— створення пільгових умов для розвитку дрібного бізнесу; 
— реформування бюджетної політики; 
— необхідність вирішення питань зайнятості, перерозподілу 

трудового потенціалу та інших соціальних проблем. 
При торгівлі продукцією на оптових та роздрібних 

продовольчих ринках продавці повинні дотримуватися вимог 
законодавства, зокрема Законом України «Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції», Ветеринарно-санітарних правил для 
ринків, Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом 
МЗЕЗ України від 28.12.94 № 237, зареєстрованим у Мін'юсті України 
17.01.95 за № 9/545, Правил продажу непродовольчих товарів, 
затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 27.05.96 № 294, 
зареєстрованим у Мін’юсті України 13.06.96 за № 298/1323, Правил 
роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом 
МЗЕЗторгу України від 08.07.96 № 369, зареєстрованим у Мін’юсті 
України 23.07.96 за № 372/1397, Правил торгівлі на ринках, 
затверджених спільним наказом Мінекономіки, МВС України, ДПА 
України, Держстандарту України від 26.02.2002 № 57/188/84/105, 
зареєстрованим у Мінюсті України 22.03.2002 за № 288/6576,  а також 
чинних правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері 
торгівлі, громадського харчування та надання послуг, правил 
протипожежної безпеки, безпеки руху.  

Правилами торгівлі на ринках чітко визначено перелік 
обов’язків адміністрації ринку. Це, зокрема, справляння ринкового 
збору, забезпечення продавців торговельними місцями за профілем 
торгівлі, спеціальним одягом, засобами вимірювальної техніки, 
торговельним інвентарем; забезпечення зберігання харчової продукції 
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на складах і в холодильниках; надання в користування лабораторіям 
ветеринарно-санітарної експертизи необхідних приміщень; 
недопущення продажу товарів, які заборонено реалізовувати на 
ринках, тощо. Установлено перелік послуг, які надаються продавцям 
за окрему плату, та порядок надання торговельних місць на тривалий 
термін.  

Проте, жоден нормативний документ не регламенту норми та 
правила торгівлі живими сільськогосподарськими тваринами. За 
даними органів статистики в Україні функціонує 20 обласних і 398 
районних дрібнооптових ринків живої худоби. В правилах торгівлі на 
ринках зазначено, що для здійснення торгівлі на змішаному ринку 
повинна бути виділена окрема секція. Крім того Ветеринарно-
санітарні правила для ринків регламентують лише площу, яка 
необхідна для утримання 1 голови птиці чи сільськогосподарської 
худоби, яка запропонована для продажу.  

Вважаємо, що для торгівлі живою сільськогосподарською 
худобою та птицею повинні бути розроблені окремі правила, в яких 
зазначенні розміри ринку по торгівлі живою худобою в цілому  та 
його складових, наявність контролюючих органів, система 
документування процесу торгівлі і т.п. 

В даний час існує  неузгодженість між Правилами торгівлі 
продовольчими товарами із реальною дійсністю щодо торгівлі 
м’ясопродуктами на роздрібних продовольчих ринках. Так, на основі 
вищеназваних правил м'ясо перед реалізацією необхідно 
охолоджувати до температури не вище ніж  +8 град. C. Але  при 
реалізації на роздрібних продовольчих ринках передпродажне 
охолодження м’ясопродуктів ніхто не здійснює, що є значним 
порушення Правил торгівлі продовольчими товарами в першу чергу 
через додаткові грошові витрати, зростання тривалості реалізації 
продуктів забою. Крім того, реалізація продуктів забою 
сільськогосподарських тварин поза холодильними вітринами є 
порушенням цивілізованих норм торгівлі м’ясопродуктами, оскільки 
вони мають безпосередній контакт з навколишнім середовищем і 
може перетворитися в джерело небезпеки для споживача.  

Необхідно звернути увагу щодо забою сільськогосподарських 
тварин, продукти забою яких будуть реалізовуватися на роздрібних 
продовольчих ринках. М’ясопродукти, які були отриманні від забою 
сільськогосподарських тварин в необладнаних місцях з точки зору 
санітарних норм і правил є вже джерелом небезпеки для споживача. 
Так в  Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 
заборонено реалізувати продукти забою сільськогосподарських тварин 
забій, яких був здійснений безпосередньо в сільському 
домогосподарстві. Починаючи з 2010 року забій 
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сільськогосподарських тварин на основі розпорядження Державного 
Комітету ветеринарної медицини повинен здійснюватися на 
спеціально обладнаній та сертифікованій бойні. Ми вважаємо що в 
ідеалі воно повинно так і бути. Але до моменту впровадження норм 
вищеназваного законодавчого акту в нашій державі не було створено 
мережу забійних пунктів. При цьому необхідно відзначити, що в 
деяких регіонах нашій країни (Волочиський район Хмельницької 
області) успішно функціонує ланцюг: приватний товаровиробник – 
забійний пункт – роздрібний продовольчий ринок. Як свідчить цей 
досвід, що це є кроком вперед до цивілізованого суспільства, оскільки 
забій здійснюється у відповідності до ветеринарно-санітарних норм 
щодо забою тварини, транспортування до забійного пункту 
здійснюється за бажанням власника тварини спеціально обладнаним 
автомобілем забійного пункту. Мораторій на впровадження в дію норм 
вищеназваного законодавчого акту на наступні 5 років дає час на 
створення цивілізованих умов для забою та реалізації м’ясопродуктів 
через систему роздрібних продовольчих ринків. 

Введення мораторію на продаж молока та молокопродуктів на 
роздрібних продовольчих ринках є вимогою продовольчої безпеки 
країни. Особисті селянські господарства в даний час є основними 
товаровиробниками молока, і реалізували через систему роздрібних 
продовольчих ринків в 2008 році 12,7 % реалізованого молока, та й те 
селянське молоко та молокопродукти, які скупують торгово-
посередницькі структури також реалізується на ринках, а питома вага 
по цьому каналу становить 13,3 %. Крім того необхідно відзначити, 
що вся без виключення молокопродукція, яка призначена до реалізації 
через систему продовольчих ринків без попереднього  лабораторного 
дослідження до продажу не допускається та й необхідно мати 
ветеринарний паспорт на корову з відмітками про здійсненні 
щеплення і з результатами лабораторних досліджень на лейкоз та на 
інші захворювання. У випадку не введення мораторію на  введення в 
дію  положень Закону України «Про якість та безпеку харчових 
продуктів» набрала б обертів стихійна торгівля з непередбачуваними 
наслідками для здоров’я громадян-потенційних споживачів 
молокопродуктів. Це по-перше. По-друге, більшість сільських жителів 
лишилися без єдиного каналу надходження грошових коштів до 
сімейного бюджету. По-третє, Україна стала б повністю залежна від 
імпорту молока та молокопродуктів. 

Ми, вважаємо, що мораторій на заборону продажу молока та 
молокопродуктів тривалістю 5 років в перспективі дасть можливість 
вижити селянам в умовах економічної кризи та безробіття на селі. Це 
по-перше. По-друге,  частково задовольнити потребу в молоці та 
молокопродуктах населення вітчизняним молоком.  
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Висновки. Враховуючи сучасні реалії економічних процесів 
більшість нормативних актів, що регулюють процес торгівлі 
сільськогосподарською продукцією на оптових та роздрібних 
продовольчих ринків  не відповідають вимогам часу. 

Вимагають удосконалення Правила торгівлі продовольчими 
товарами, Правила торгівлі на ринках і розробка Правил торгівлі 
живою худобою та птицею, Типових правил оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією. 

Крім того, необхідно переглянути низку законодавчих актів, які 
регламентують діяльність суб’єктів підприємницької діяльності що 
здійснюють торгово-посередницьку діяльність на оптових та 
роздрібних продовольчих ринках щодо їх оподаткування та 
регламентування їх діяльності. 

Нових підходів до організації оптової та роздрібної торгівлі та 
руху продовольчих товарів і сільськогосподарської сировини вимагає 
проблема продовольчого забезпечення країни. Як свідчить досвід 
країн з ринковою економікою, оптимальною формою такої 
організації є оптові продовольчі ринки та ефективно функціонуюча 
роздрібна торгівельна мережа.  

За сучасного рівня розвитку продуктивних сил і виробничих 
відносин та нинішніх вимог до споживчих якостей товарів 
відбуваються зміни в їх просуванні від виробника до споживача. У 
деяких розвинутих країнах ринки почали відмирати, їх замінили великі 
торговельні центри. Але не всюди. У багатьох державах вони змінили 
форму діяльності: з місць роздрібної торгівлі перепрофілювалися в 
торговельні комплекси, де здійснюється торгівля і в роздріб, і оптом.  

Нині ринки залишаються одним з основних джерел постачання 
населення міст і промислових центрів високоякісною 
сільськогосподарською продукцією.  
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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ПОПОВ О.Є., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ОСТРОВЕРХОВА Г.В., ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

В статті запропоновано авторський підхід до формування організаційного 
забезпечення інноваційної діяльності фірми в залежності від стратегії її розвитку. 

The article contains the original approach to forming of organizational provision of 
company’s innovation activity in depends on its strategy. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах 
глобалізації інноваційна діяльність є однією з найважливіших 
складових успіху більшості вітчизняних підприємств. Саме 
інноваційний підхід дозволяє успішно конкурувати на ринку та 
отримувати стабільний прибуток. Організаційне забезпечення 
інноваційної діяльності є важливим джерелом економії обмежених 
фінансових ресурсів та створення додаткових конкурентних переваг, 
що особливо актуально для вітчизняних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
організації інноваційної діяльності присвячено численні публікації 
вітчизняних та зарубіжних авторів, таких як І. Глущенко [1], 
А. Гриньов [2], В. Гриньова, В. Власенко [4], С. Ілляшенко [5], 
Р. Фатхутдінов [6] та ін., але більшість з них вважає інноваційну 
діяльність підприємства деяким типовим процесом і не враховує 
особливості інноваційних процесів на різних підприємствах в 
залежності від форми власності, розміру, стратегій розвитку, ринків 
збуту тощо. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є 
обґрунтування необхідності диференційованого підходу до 
організаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства в 
залежності від обраної стратегії розвитку та розробка оптимальних 
наборів організаційних параметрів для різних типів стратегій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організаційне 
забезпечення інноваційної діяльності (ОЗІД) - це комплекс структур і 
правил, які створюють умови для нормального протікання 
інноваційних процесів, реалізації планів, підтримки функціонування 
системи на необхідному рівні за рахунок забезпечення необхідними 
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ресурсами, організації взаємозв’язків між окремими елементами та 
ліквідації відхилень, що можуть виникати у системі. ОЗІД має складну 
структуру, кожен з параметрів якої може виступати в різних видах 
(табл.1). За певних умов різні комбінації цих параметрів можуть бути 
оптимальними або достатніми для успішного здійснення інноваційної 
діяльності. У той же час недостатній або надмірний розвиток того чи 
іншого параметру може стати припоною на шляху підприємства до 
комерційного успіху. Визначним фактором інноваційної діяльності 
підприємства є комплекс його довгострокових цілей, що знаходить 
відображення у стратегії розвитку. 

На рис. 1 наведено основні типи стратегічних альтернатив 
підприємств та форми, в яких може здійснюватися трансформація. 
Кожна з цих форм має свої особливості щодо інноваційної діяльності, 
а відповідно і до її організації (табл.2). 

Диверсифікація виробництва означає розширення асортименту 
продукції або збільшення кількості видів діяльності. Вона може бути 
реалізована через економічну інтеграцію або за допомогою створення 
окремого проекту (проектно-інноваційна диверсифікація). Останній 
варіант є найбільш вимогливим до організації інноваційної діяльності 
підприємства, оскільки саме інновації і складають суть розвитку у 
цьому випадку. Однак рівень новизни при цьому також може бути 
різним. 

1. Проект виробництва нового товару для нового ринку 
передбачає найбільш високий ступінь інноваційності, що потребує 
включення в роботу над проектом фахівців всіх напрямків для 
забезпечення комплексного підходу до реалізації проекту. 

2. Проект виробництва нового товару для старого ринку. У 
цьому проекті фірма повинна зосередити увагу на розробці нового 
продукту та його впровадженні у виробництво, маркетингова стратегія 
може бути розроблена на основі досвіду, що вже напрацьовано на 
цьому ринку. Крім того, розробка товару полегшується за рахунок 
знання потенційного споживача. 

3. Проект інноваційної адаптації передбачає зміщення 
інноваційних акцентів в напрямку маркетингової складової – старий 
товар позиціонується на новому ринку. У такому проекті провідна 
роль належить маркетологам, а фахівці інших підрозділів залучаються 
для консультацій, тому що у науково-технічній та виробничій 
діяльності зміни не передбачаються. Основою проекту має стати 
маркетингове дослідження нового ринку, тому що досвід виведення 
товару на інші ринки зазвичай можна використати лише частково. 
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Рис. 1. Стратегічні альтернативи розвитку підприємств [3] 

 
В усіх випадках проектно-інноваційної диверсифікації доцільно 

організовувати інноваційний процес за допомогою робочої групи в 
рамках проектної структури. Якщо проектів декілька і (або) їх 
існування є характерною рисою функціонування фірми, то виникає 
необхідність у створенні матричної організаційної структури. 

Іншим варіантом диверсифікації виробництва є економічна 
інтеграція, тобто об’єднання з іншими компаніями за умов, що 
діяльність, якою ці компанії займаються, не представлена в рамках 
корпорації. Така інтеграція може носити комерційний характер – коли 
підприємство об’єднується з фірмами, що забезпечували її зв'язок з 
ринками (ресурсів та готової продукції). Інноваційний характер для 
фірми в такому випадку носить сам вид діяльності, тому найбільш 
доцільним буде, особливо на початкових етапах, використання 
департаменталізації – організація роботи за цим видом діяльності в 
рамках окремого підрозділу. 
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Таблиця 1 
 Варіанти побудови параметрів системи ОЗІД 

Параметри Варіанти побудови системи організаційного забезпечення 
Принципи 
побудови 
системи 
планування (P1) 

поетапне (P11) змінне (P12) 

Організаційна 
структура (P2) 

лінійно-
функціо-
нальна 
(P21) 

дивізіо-
нальна 
(P22) 

проектна 
(P23) 

матрична 
(P24) 

департамента-
лізація (P25) 
 

Принципи 
побудови 
системи 
мотивації (P3) 

за виконання 
плану (P31) 

за перевиконання 
плану (P32) 

за спрямованість на 
розвиток (P33) 

Механізм 
контролю (P4) 

за впливом на 
прибуток (P41) 

за впливом на 
собівартість (P42) 

за впливом на обсяг 
продажу (P43) 

Механізм 
координації (P5) 

регламентована 
(P51) 

неформалізована 
(P52) 

в робочих групах (P53) 

Рівень 
інноваційності 
організаційної 
культури (P6) 

підтримує 
створення і 
впроваджен-
ня інновацій 
(P61) 

підтримує 
створення 
інновацій 
(P62) 

підтримує 
впровадження 
інновацій (P63) 

консервативна 
культура (P64) 

 
Найважливішим у цій ситуації стає організація формальних та 

неформальних зв’язків нового департаменту з основною структурою 
та іншими підрозділами компанії. 

Іще одним варіантом диверсифікації є операційна економічна 
інтеграція, тобто об’єднання (поглинання) підприємств, взаємодія яких 
призводить до утворення завершеного виробничого циклу, або 
займаються іншим, не пов’язаним з функціонуванням основного 
підприємства видом діяльності. В останньому випадку, як і при 
комерційній інтеграції, необхідно виділити вид діяльності, що 
інтегрується, в окремий департамент, а взаємодія з основною 
структурою буде здійснюватися лише на рівні фінансів (реципієнт 
ресурсів – джерело прибутку). 

Інноваційна діяльність в останніх двох випадках може 
здійснюватись майже незалежно від інших частин фірми, якщо вона 
стосується процесу виробництва чи збуту. Щодо вдосконалення 
системи управління, то частина інновацій також може бути втілена в 
межах департаменту, а в загальнокорпоративних питаннях 
департамент виступає як сторона, що сприймає інновацію. 
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Таблиця 2 
 Оптимальні варіанти побудови ОЗІД підприємства в залежності 

від стратегії розвитку 
Параметри ОЗІД Страте-

гічні 
альтерна-
тиви 
розвитку 

Форми 
здійсне
ння 
трансф
ормацій 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

S11 P11 P23 P33 P41 P53 P61 

S12 P11 P23 P33 P41 P53 P61 

S13 P11 P23 P33 P43 P53 P63 

S22 P12 P24 P32 P42 P52 P63 

A1 

S21 P12 P24 P32 P42 P52 P63 

S22 P12 P21 P31 P42 P52 P63 A2 
S21 P12 P23 P32 P41 P52 P63 

A3 P12 P24 P32 P43 P52 P63 

A4 P11 P23 P31 P41 P51 P61 
 

У випадку з вертикальною операційною інтеграцією 
найбільшою інновацією є необхідність реорганізації компанії для 
вбудови нового підприємства у виробничу та управлінську структури. 
При цьому перш за все необхідно враховувати ступінь забезпечення 
потреб фірми цим підприємством і його конкурентоспроможність. 
Неконкурентоспроможне підприємство може потребувати додаткових 
інноваційних зусиль. 

Другою альтернативою розвитку підприємства є концентрація 
виробництва, яка можлива шляхом економічної інтеграції також двох 
рівнів. Якщо реалізується варіант комерційної інтеграції, тобто участь у 
пулах, картелях, стратегічних альянсах, асоціаціях, то це призводить до 
нівелювання низки функцій фірми (науково-дослідної, маркетингової 
тощо) і відповідної економії ресурсів за рахунок спільної реалізації цих 
функцій у межах інтеграційного об’єднання. Фактично, 
підконтрольними підприємству залишаються лише виробничі змінні, 
тому інноваційні зусилля концентруються на розробці та виробництві  
нових товарів, а також на вдосконаленні самого процесу виробництва. 

За умов, що інтеграція носить операційний характер найбільш 
важливим з точки зору інноваційної діяльності стає уніфікація 
стандартів виробництва та управління в корпорації та синхронізація 
інноваційних процесів в різних її частинах. 

Третьою стратегічною альтернативою підприємства є 
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спеціалізація, тобто концентрація уваги на досить вузькому 
асортименті та ринку збуту. При цьому ключове значення має глибина 
проникнення компанії на ринок (частка ринку), тому інноваційна 
діяльність спрямована на гнучке і максимально повне задоволення 
потреб цільової аудиторії за рахунок унікального товару та сервісу. 

Четвертою з альтернатив розвитку підприємства є ліквідація 
виробництва (чи виду діяльності). Такий проект є інноваційним за 
своєю суттю, тому що передбачає радикальні зміни у структурі 
компанії. Основна мета цих змін, як правило, підвищення 
ефективності всієї фірми. Основна мета ліквідації як проекту – 
мінімізація видатків, пов’язаних з цим процесом, за умов отримання 
всіх можливих доходів. Такі зміни доцільно проводити в межах 
проектної структури та згідно з попередньо розробленим детальним 
планом заходів. 

Висновки. Таким чином, стратегія розвитку підприємства є 
базою для розробки цілей, напрямків та форм інноваційної діяльності. 
Крім того обрана стратегія впливає на формування ОЗІД. Наведені в 
статті орієнтири для різних організаційних параметрів дозволяють 
оптимізувати роботу щодо формування ОЗІД та зробити її більш 
цілеспрямованою, що, в свою чергу, приводить до підвищення 
ефективності інноваційної діяльності та підприємства в цілому. 

Подальші дослідження мають бути пов’язані з детальною 
розробкою методик формування ОЗІД підприємств з різними 
стратегіями розвитку. 
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РИНКОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПОЗИТИВНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
ПРОХВАТІЛОВ Ю.Ф., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
У статті розглядаються результати ринкових трансформацій в аграрній сфері 

України і проблеми збереження позитивних тенденцій розвитку сільського господарства. 
The article discusses the results of market transformation in the agrarian sector in 

Ukraine and the problems of stabilization of positive tendencies of development in the agriculture. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В результаті 
ринкових трансформацій в аграрній сфері України основною 
формою землекористування стала оренда земель 
сільськогосподарського призначення. Вільний ринок цих земель, до 
якого наполегливо просувається влада, призведе до переділу власності 
на землю, порушить існуючі відносини землекористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати 
ринкових перетворень в аграрному секторі економіки за оцінками 
науковців, громадських діячів, представників бізнесу та інших авторів 
можна охарактеризувати наступними висновками. 

1. У процесі земельної реформи всупереч здоровому глузду та 
народній мудрості: сім раз відмір – в Україні великі поля розділили 
майже на сім мільйонів шматочків [6,3]. Великотоварне 
високоінтенсивне концентроване і спеціалізоване 
сільськогосподарське виробництво перетворилось переважно в 
дрібнотоварне. Сьогодні 55% валової продукції сільського 
господарства виробляється в господарствах населення. 

2. Непослідовність і відсутність чіткої стратегії у реформуванні 
аграрного виробництва призвели до економічного занепаду аграрного 
сектора економіки України [5] і села. Із сіл виїхали майже третина 
сільського населення, кількість сіл за останні 10 років скоротилась із 29 
тис. до 27,8 тис., а в тих селах, що залишилися, смертність удвічі 
перевищує народжуваність. Щорічно багато сіл зникають з карти 
України і, на жаль, ця тенденція триває [7], деградація охопила всю 
сільську інфраструктуру більшості адміністративних районів[4]. 

3. Земельна реформа не покращила становище ґрунтів, 
навпаки, родючість їх знизилась. Заброшені проекти протиерозійної 
організації території, не створено жодного зразка упорядкованого 
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агроландшафту, не реконструюються протиерозійні гідротехнічні 
споруди, занедбані лісосмуги. Досягнення бездефіцитного балансу 
гумусу в ґрунтах вимагає внесення 8-9 т гною на 1 га сівозмінної 
площі, тобто 250 млн. т, а реальний вихід сьогодні 20-25 млн. т [1], бо 
поголів’я великої рогатої худоби в порівнянні з 1990 роком у 2010 році 
зменшилось з 24623,4 тис. голів до 4494,4 тис. голів, свиней – з 19426,9 
тис. голів до 7960,4 тис. голів відповідно. 

4. Позитивним результатом земельної реформи можна вважати 
те, що право власності на земельну частку (пай) земель 
сільськогосподарського призначення набули 6,914 млн. громадян, або 
46,9% числа сільського населення. Середній розмір земельного паю 
становить трохи більше 4 га. Це головний виробничий ресурс і 
джерело хоч і невеликого додаткового доходу більшості селян України 
у вигляді орендної плати. 

5. Основною формою ринкового обороту земель 
сільськогосподарського призначення стала оренда, яка виступає як 
засіб реалізації права власності  та руху земель від менш ефективних 
до більш ефективних землекористувачів. Площа земель, переданих в 
оренду за станом 1.10.2009 року становила 15279 тис. га, про що було 
укладено 4598 тис. договорів оренди земельних часток (паїв). Згідно з 
Указом Президента України від 19.08.2008 р. передбачено розмір 
орендної плати за землю визначити не менше 3% нормативної 
грошової оцінки землі. В дійсності він нижче встановленого мінімуму і 
щорічно орендна плата в повному обсязі не виплачується [8]. 

Формулювання цілей статті. Оцінка можливих наслідків 
такого розвитку подій і пошук альтернативних шляхів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Напередодні 
ринкових трансформацій у 1991 році в колгоспах і радгоспах, яких 
було 12421, постійно працювали майже п’ять мільйонів осіб. В цьому 
році сільськогосподарські підприємства одержали 12,2 млрд. 
карбованців прибутку (по 1 млн. крб. на кожне господарство). 
Збиткових підприємств нараховувалось всього 52. Заробітна плата 
працівників з доплатами і преміями становила 361 крб., що було вище 
ніж у промисловості, а доля її в собівартості сільськогосподарської 
продукції складала 32%. Серед 46 країн Європи Україна займала 
перше місце по виробництву цукрових буряків, соняшника, картоплі, 
яєць; друге – по виробництву зерна і молока; третє – овочів та 
м’ясопродуктів. 

Досвід тих небагатьох колективних господарств (колгоспів, а 
потім КСП) України, які завдяки мудрості, стійкості і авторитету своїх 
керівників, єдності і самовідданому труду всіх працівників вистояли і 
всупереч реформаторському законодавству і пресингу місцевих 
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владних структур, зберегли колективні форми господарювання, 
показує, що вони поступово і впевнено вписались в ринкову 
економіку. В цьому немає протиріч, бо кооперування – форма 
об’єднання трудових, матеріальних, фінансових ресурсів для 
задоволення колективних потреб і спільних інтересів робітників, 
службовців, дрібних товаровиробників в різних областях економічної 
діяльності. В умовах капіталізму кооперація – колективне 
капіталістичне підприємство. Такі підприємства базуються на 
капіталістичних виробничих відносинах і тому з економічних причин 
не підлягали реформування. Для їх повної відповідності ринковим 
умовам потрібна була політична воля, щоб передати їм в оренду 
сільськогосподарські угіддя, які знаходились в державній власності. 
Колективні господарства мали всі підстави існувати поряд з іншими 
організаційно-правовими формами. 

Реформування сільського господарства почали з 
роздержавлення і приватизації землі. Сьогодні 30557,7 тис. га або 
73,4% всіх сільськогосподарських угідь знаходяться у приватній 
власності [6]. 

Загальний результат ринкових трансформацій в аграрному 
секторі економіки слід визнати негативним: за двадцять років не 
досягнуто рівня виробництва валової продукції 1990 року, по суті, 
ліквідовано суспільне тваринництво, зруйновано виробничу і 
соціальну інфраструктуру, села деградують, а населення вимирає. 

Разом з тим, в динаміці обсягів і структурі виробництва валової 
продукції сільського господарства в цілому, у тому числі по галузям і 
окремим видам продукції намітилися позитивні тенденції. Як свідчать 
індекси виробництва основних видів сільськогосподарської продукції 
(таблиця 1), після катастрофічного спаду виробництва в кінці 
дев’яностих і на початку 2000-х років має місце поступове зростання 
виробництва зерна, соняшнику, картоплі, овочів, яєць і м’яса птиці. Ці 
процеси мають місце і в господарствах населення, і в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Саме в цих умовах в останні роки піднімається питання про 
введення ринку купівлі-продажу земель сільськогосподарського 
призначення. Меморандумом, укладеним МВФ та Урядом України у 
2008 році, створення ринку земель сільськогосподарського 
призначення визнано однією з умов трансформації економіки 
України. Щорічно робляться спроби скасування мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення, який минулого року 
продовжено ще на рік. 

Дехто з авторів вважають, що мораторій на продаж 
сільськогосподарських земель виступає стримуючим фактором 
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удосконалення кредитного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств. За їх прогнозами обсяги іпотечного кредитування 
сільськогосподарського виробництва могли б скласти 52 млрд. грн. 
Тому землі як основний засіб виробництва неодмінно повинні бути 
залучені до ринкового обігу [2]. Звичайно кредитування сільського 
господарства в певній мірі зросте. 

Але слід мати на увазі, що сьогодні сільське господарство не 
забезпечено так необхідними інвестиціями не тому, що 
сільськогосподарським підприємствам не надають кредитів під заставу 
землі, а тому, що вони дуже дорогі (17-24% річних) і при низькій 
рентабельності діяльності кредити нема чим віддавати. Діє так званий 
ефект фінансового важеля (ЕФВ). 

ВК
ПКСПКРАВПСППЕФВ ))(1(  , 

де СПП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим 
дробом; РАВП – рентабельність активів по валовому прибутку у 
відсотках; СПК  – середня ставка процентів за кредит; ПК – сума 
довгострокового позикового капіталу підприємства; ВК – сума 
власного капіталу. 

Якщо ефект фінансового важеля від’ємний, кредит стає для 
підприємства недоступним. В умовах сучасних показників 
рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств для 
більшості з них потрібні кредити під позичкову ставку 3-5% річних. 
Навіть для високорентабельних сільськогосподарських підприємств 
кредитування під заставу землі несе високий рівень фінансового 
ризику у випадку неврожаю, стихійних лих та ін.: заставлені 
сільськогосподарські угіддя перейдуть у власність кредитора. 

Наміри влади скасувати мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення виникли разом з прийняттям 
нового Земельного кодексу і мали здійснитися з 1 січня 2005 року, але 
з різних причин мораторій продовжувався. Це спровокувало розвиток 
тіньового ринку землі шляхом укладання попередніх договорів купівлі-
продажу, який вже охопив мінімум 30-35% найпродуктивніших земель. 

Існує високий рівень імовірності, що після відміни мораторію 
землі сільськогосподарського призначення за тіньовими схемами 
перейдуть у власність іноземців чи підставних осіб, які вже орендують 
більшість земельних паїв. Дійсні товаровиробники: 
сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті 
селянські господарства не зможуть збільшити розмір свого 
землекористування із-за високої ринкової ціни земель., які орендують. 
За таких умов застосовувати ринкові земельні відносини, які діють у 
Європі чи Америці, на що часто посилаються наші, реформатори «без 
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створення дієвих систем і механізмів захисту національних інтересів є 
не лише шкідливим, але й злочинним» [3,6]. 

Таблиця 1 
Індекси виробництва основних видів сільськогосподарської 

продукції за категоріями господарств (у % до 1990 р.) 
Показники 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Сільськогосподарські підприємства 
Зернові та 
зернобобов
і 

100 62,9 40,3 58,1 46,1 84,9 72,3 60,1 

Цукрові 
буряки 

100 65,3 26,2 27,4 33,4 26,6 20,7 28,6 

Соняшник 100 109,0 120,6 147,9 134,4 210,8 206,3 222,6 

Картопля 100 12,9 5,8 5,0 8,1 9,1 10,8 10,1 

Овочі 100 33,0 20,2 16,0 14,6 22,8 23,0 19,8 

Плоди та 
ягоди 

100 23,1 19,6 14,9 14,7 17,2 15,9 21,3 

М'ясо (у 
забійній 
вазі) 

100 35,7 14,1 19,0 29,6 31,6 33,4 36,6 

Молоко 100 50,7 19,7 13,9 11,7 11,2 12,0 11,9 

Яйця 100 41,2 29,4 63,8 75,1 83,7 91,4 101,2 
Вовна 100 36,8 5,0 2,6 2,8 3,1 3,2 2,7 

Господарства населення 
Зернові та 
зернобобов
і 

100 190,1 311,0 638,3 446,1 774,7 704,8 656,8 

Цукрові 
буряки, 
разів  

1 273,7 573,1 1186,6 790,6 586,5 327,0 387,8 

Соняшник 100 203,9 700,8 1617,2 1300,0 2008,0 1926,3 1925,2 

Картопля 100 118,2 163,8 161,0 156,7 160,1 160,4 152,6 

Овочі 100 238,1 269,5 363,1 341,2 382,1 402,4 398,9 

Плоди та 
ягоди 

100 102,0 76,4 95,8 81,8 81,8 90,3 93,9 

М'ясо (у 
забійній 
вазі) 

100 92,2 97,3 80,1 78,9 73,6 70,2 73,4 

Молоко 100 133,3 153,0 189,5 171,7 164,6 159,6 153,8 

Яйця 100 84,9 94,6 106,9 104,8 105,3 107,9 110,4 

Вовна 100 125,6 62,6 75,0 80,8 88,2 98,0 104,3 
Джерело: Сільське господарство України // Статистичний збірник за 2010 рік. – 

К.: 2011. 
 
Висновки. До створення і законодавчого затвердження таких 

систем і механізмів, необхідно, як мінімум, продовжити мораторій на 
5-10 років, а як максимум, у плані цих механізмів, відмовитись від 
програм введення вільного ринку купівлі-продажу земель 
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сільськогосподарського призначення і обмежитись їх ринковим 
оборотом через оренду землі. 

Інакше, впровадження ринку купівлі-продажу земель 
сільськогосподарського призначення може обернутись новим 
переділом, що принесе спад і руйнацію сільськогосподарського 
виробництва замість тих позитивних тенденцій, які в ньому 
намітились. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БУРЯКОЦУКРОВОГО 
ПІДКОМПЛЕКСУ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО СУБ’ЄКТІВ 
 

РИЖИКОВА Н.І., К.Е.Н., 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

Досліджено, проаналізовано цілі та перспективи реструктуризації 
бурякоцукрового підкомпексу як чинника ефективного функціонування його 
суб’єктів. 

Aims and prospects of sugar-beet subcomplex as a factor of  its subjects efficient operation 
have been researched and analyzed.   
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Існуюча форма 
взаємозв’язків суб’єктів бурякоцукрового підкомплексу не забезпечує 
ефективного його функціонування, не сприяє справедливому 
розподілу отриманої готової продукції як кінцевого результату 
діяльності і потребує розробки шляхів з удосконалення 
взаємовідносин сільськогосподарських, переробних підприємств з 
науковими, освітніми установами, оптовими, роздрібними 
підприємствами торгівлі та іншими учасниками спільної діяльності, а 
також створення нових для підкомплексу організаційних форм 
об’єднання на основі впровадження інноваційних процесів у 
технологічний ланцюг виробництва. 

Для того, щоб успішно працювати в умовах підвищеної 
ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово-промислові 
проекти, мати доступ до системи мобільного обміну знаннями, 
досвідом та інформацією, що дозволить отримати стратегічні 
переваги в доступі до ринків збуту предметів праці, продукції, 
кваліфікованої робочої сили, підприємствам вже недостатньо 
функціонування в рамках окремих розрізнених господарюючих 
суб’єктів. 

Виходячи з розуміння сутності існуючої проблеми, вважаємо, 
що найбільш перспективним шляхом підвищення економічної 
ефективності підприємств бурякоцукрового підкомплексу є 
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проведення реструктуризації виробничо-технічної бази та сировинних 
зон, запровадження нових організаційно-правових форм – кластерів, 
здатних не тільки забезпечити зростання обсягу виробництва 
конкурентоспроможної продукції, поліпшення фінансового стану 
підприємств, а й сприяти впровадженню інноваційних розробок в 
області ресурсо- і енергозбереження, підвищенню інвестиційної 
привабливості галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням 
практичного досвіду створення інтегрованих структур у різних галузях 
певних країн світу, проблем та перспектив розвитку процесів 
кластеризації у нашій країні, а також розробці заходів державної 
підтримки, завдяки яким можна досягнути загальноекономічного 
ефекту, присвячені роботи вчених-економістів С. І. Соколенка, М. Ф. 
Кропивка, Г. К. Броншпака, Д. Ф. Крисанова, Н. Н. Волкової, Т. В. 
Сахно, Г. М. Заболотного, А. В. Іванька та інших.  На їх думку перевага 
кластера проявляється в тому, що всі види виробництв спрямовані в 
ньому на надання взаємної підтримки, а позитивний ефект при цьому 
діє по всіх напрямах зв’язків. Зосередження виробничої діяльності 
багатьох виробників у рамках кластера стимулює його розвиток, 
оскільки ними опрацьовуються різні підходи до впровадження 
наукових розробок, нових стратегій та технологічних новацій 
[1, 2, 3, 4].  

Формулювання цілей статті. Дослідити, проаналізувати цілі, 
завдання та перспективи реструктуризації бурякоцукрового 
підкомпексу як чинника ефективного функціонування його суб’єктів. 

Виклад основного матеріалу. Одним із підходів до 
реструктуризації бурякоцукрового підкомплексу, у рамках якого можна 
досягти узгодженості економічних інтересів його суб’єктів, основаних 
на тісному зв’язку з наукою та освітою, органами влади та 
підприємствами інфраструктури при збереженні збалансованості 
територіального розвитку, є підхід щодо створення регіональних 
бурякоцукрових кластерів (рис.1). Вони є однією з найефективніших 
форм організації інноваційних процесів, форм регіонального 
розвитку, за якої на ринку конкурують вже не окремі підприємства та 
АПО, а цілі підкомплекси, які в змозі скорочувати свої витрати завдяки 
спільній технологічній кооперації підприємств.  
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Рис. 1. Кластерна модель організації виробництва у 
бурякоцукровому підкомплексі Харківської області* 

*Джерело: систематизовано автором 
 

Формування кластерної структури в бурякоцукровому 
підкомплексі – складний процес, він не вступає в конфлікт із 
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завданнями розвитку вертикальних корпорацій, що важливо при 
існуючій структурі аграрного виробництва. Організація холдингових 
компаній у бурякоцукровому підкомплексі дає можливість 
сконцентрувати джерела фінансування інвестиційних проектів на 
основі спільної діяльності, об’єднавши їх потенціали для розробки 
технічної та економічної стратегій, підвищивши ефективність 
використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.  

Необхідною умовою реструктуризації галузі і її 
високоефективного функціонування є оптимізація чисельності 
цукрових заводів, нарощування потужностей перспективних заводів до 
оптимальних, їх модернізація і виведення з експлуатації технічно 
спрацьованих, нерентабельних та малопотужних підприємств, або 
пристосування їх для виробництва інших видів продукції (етилового 
спирту, пектину та ін.), або переробку цукру сирцю на умовах толінгу. 
Це досить відповідальне рішення, що вимагає зваженого підходу з 
урахуванням економічних, соціальних і інших чинників.  

Умовами забезпечення високоефективного функціонування 
бурякоцукрового підкомплексу України у рамках регіонального 
кластера є нарощування потужностей перспективних заводів до 
оптимальних розмірів – 6,0-9,0 тис. т переробки цукрових буряків на 
добу, реконструкція та оснащення їх прогресивним устаткуванням, 
раціоналізація та концентрація сировинних зон заводів, підвищення 
урожайності та цукристості цукрових буряків.  

Слід зазначити, що доцільність реструктуризації 
бурякоцукрового підкомплексу шляхом його кластерізації підтверджує 
закордонний, зокрема французький досвід. Бурякоцукрове 
виробництво цієї країни вважається найефективнішим у світі з 
урожайністю понад 800,0 ц/га. Виходячи з економічної доцільності, у 
Франції ще у 70 – 80-х роках 20 ст. проводилась політика концентрації 
цукрової промисловості, оскільки економічний аналіз показав, що 
рівень концентрації заводів з добовою переробкою 6,0 тис. т цукрових 
буряків і вище забезпечує найменші витрати на переробку 1 т буряків 
[5]. У Франції з метою підвищення рівня концентрації щорічно 
закривалося 1 – 2 цукрові заводи і при цьому збільшувалися обсяги 
виробництва цукрових буряків і цукру. У 2009 році у країні працювало 
30 цукрових заводів і 2 рафінадні заводи (у 1990 році – 50 заводів). 
Середня добова потужність одного заводу – 12,5 тис. т цукрових 
буряків (вчетверо більше, ніж в Україні), тривалість цукроваріння 84 
доби [6]. 
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На початковому етапі реструктуризації необхідно на державному 
рівні визначитись з ємністю внутрішнього ринку та перспективами 
виходу на зовнішні ринку збуту для встановлення необхідних та 
ефективних масштабів реструктуризації підкомплексу. На другому 
етапі для вибору форм і методів реструктуризації необхідно визначити 
економічний стан підприємств переробної промисловості 
проаналізувавши фінансово-економічні показники їх діяльності та 
оцінивши потенціальні можливості щодо розвитку виробництва. 
Одержані результати мають стати визначальними для розробки 
проекту його реструктуризації. Додаткові акції приватизованих 
цукрових заводів необхідно передати зовнішнім інвесторам для 
залучення коштів на реконструкцію підприємств. Цей процес вже 
відбувається на українському ринку цукру. Так, наприклад, третій по 
величині український виробник цукру компанія «Астарта-Київ» 
вийшла на зовнішні ринки запозичення, продавши на Варшавській 
фондовій біржі 20,0 % акцій за 30,96 млн. дол. Після цього відбувся 
цілий ряд операцій на цукровому ринку. Найбільший виробник цукру 
в Україні компанія «Укррос» виручила 42,0 млн. дол. за 20,0 % 
статутного фонду. Компанія «Дакор» продала 24,0 % статутного фонду 
за 21,0 млн. дол., компанія «Синтал» (2 цукрових заводи в Харківській 
області) – 15,0 % за 34,5 млн. дол., агрохолдінг «Мрія» – 20,0 % за 90,1 
млн. дол.  На думку аналітиків, ці компанії мають високі шанси 
зберегти і укріпити свої позиції на ринку цукру [7].  

При виборі об’єктів для реконструкції, на нашу думку, слід 
враховувати не тільки техніко-економічні та фінансові показники 
роботи цукрових заводів. Пріоритетне право на збільшення 
потужностей виробництва повинні отримати підприємства, що 
входять до складу інтегрованих аграрно-промислових структур, що 
мають власну сировинну зону та змогу забезпечення сировиною на 
60,0–80,0 %. Особливої уваги заслуговують інтегровані об’єднання, до 
складу яких входять крупні підприємства – споживачі цукру та 
компанії-виробники, що розвивають напрямок збуту цукру через 
роздрібні мережі, уникаючи посередницьких торговельних структур.  

Ми пропонуємо створити аргопромислове  бурякоцукрове 
об’єднання кластерної структури Харківської області на чолі з 
регіональним координаційним центром – асоціацією «Харківцукор». 
До внутрішньої виробничої сфери такого об’єднання можуть увійти 
ВАТ «Первухінський цукровий завод» Богодухівського району, що 
входить до складу корпорації «Бісквіт-Шоколад», сільськогосподарські 
бурякосійні підприємства, насіннєві господарства області, 
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тваринницькі сільськогосподарські підприємства, Губарівський 
комбікормовий завод, кондитерські та хлібопекарські підприємства 
регіону, виробники засобів виробництва та МТС. До зовнішньої 
сфери можуть увійти науково-дослідні експериментальні господарства 
та лабораторії, навчальні заклади, підприємства інфраструктури 
(лізингові, інвестиційні, страхові компанії, фінансові та банківські 
установи, сервісні підприємства, підприємства оптової та роздрібної 
торгівлі). 

Важливим завданням при формуванні бурякоцукрового 
регіонального кластера та встановленні перспективної потужності 
кожного базового заводу, з огляду на істотну залежність підприємств 
цукрової промисловості від наявності сировини, є доцільність 
визначення перспектив щодо розвитку їх сировинних зон. Оскільки 
для більшості базових цукрових заводів не можна сформувати 
компактні сировинні зони у вигляді теоретичного кола з радіусом 35–
45 км, доставка цукрових буряків автомобільним транспортом 
здійснюється на відстань від 45 до 100 км.  

Розміри сировинної зони цукрового заводу визначаються, з 
одного боку, його планованою потужністю по переробці цукрових 
буряків на добу і планованою тривалістю виробництва, з іншого – 
рівнем спеціалізації району (питомою вагою посівів цукрових буряків в 
загальній площі ріллі), ступенем розораності земель, урожайністю. 
Потрібно брати до уваги той факт, що сировинні зони цукрових 
заводів не залишаються постійними протягом тривалого періоду, вони 
змінюються під впливом різних чинників. При реконструкції 
цукрових заводів, збільшенні (зменшенні) їх потужності, при 
будівництві нових підприємств виникає завдання визначення розмірів 
сировинних зон і середньої дальності доставки сировини на завод.  

Так, наприклад, сумарна середньодобова потужність ВАТ 
«Первухінський цукровий завод» становить 3,0 тис. т переробки 
цукрових буряків. Коефіцієнт використання потужностей – 0,89. 
Перспективи розвитку корпорації передбачають збільшення 
виробництва цукру як для власних виробничих потреб, так і для 
реалізації на внутрішньому ринку.  

З цією метою доцільно провести реконструкцію цього 
цукрового заводу та збільшити його потужність щонайменше до 6,0 
тис. т переробки цукрових буряків на добу. Особливу увагу необхідно 
приділяти визначенню площі сировинної зони і пропорційній ув'язці 
потужностей цукрового заводу з обсягом заготівлі цукрових буряків. 
Оптимальну площу сировинної зони при плановій урожайності 400,0 
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ц/га і необхідну потужність цукрового заводу розраховують так, щоб 
забезпечити переробку сировини за 95 діб при коефіцієнті 
використання виробничих потужностей 0,85 та нормативних втратах 
сировини при зберіганні та переробці – 3,6 %. Питома вага посівів 
цукрових буряків у бурякосійних господарствах в середньому по 
Харківській області у 2009 році становила 10,8 %. 

Виходячи з цього, для розрахунку розміру сировинної зони ВАТ 
«Первухінський цукровій завод» пропонуємо використовувати 
формулу: 

ПОСЦБ

ВВПВПОТ

КУ
КТКСП




 . ,             (1) 

де П  – площа сировинної зони цукрового заводу, га; 
.ПОТС  – середньодобова потужність заводу, т/добу; 

ПВК ,  – коефіцієнт використання виробничих потужностей; 

ВТ  – оптимальна тривалість виробництва, діб; 

ВК  – коефіцієнт втрат при зберіганні та виробництві; 

ЦБУ  – урожайність планова, т/га; 

ПОСК  – питома вага посівів цукрових буряків в господарствах 
сировинної зони, %. 

 
Користуючись формулою (1): 

П= 0,11619
108,00,400

036,19585,06000 


  га 

Таким чином, посівна площа цукрових буряків у сировинній 
зоні ВАТ «Первухінський цукровий завод» при середньодобовій 
потужності заводу на рівні 6,0 тис. т цукрових буряків має дорівнювати 
11,62 тис. га. 

Вважаючи, що конфігурація сировинної зони цукрового заводу 
близька до кола з радіусом R, пропонується визначити радіус 
сировинної зони цукрового заводу по формулі: 


ПR  ,                                                                (2) 

де R – радіус сировинної зони, км;  
П  – площа сировинної зони цукрового заводу, га; 
 – постійне число = 3,14. 

 
Користуючись формулою (2), радіус сировинної зони для 
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реконструйованого підприємства ВАТ «Первухінський цукровий 
завод» буде дорівнювати, км: 

8,60
14,3

0,11619
R

 
При цьому необхідно враховувати, що розрахунки розміру 

сировинної зони цукрового заводу і середнього її радіусу дають 
наближене уявлення про ці показники, оскільки при їх визначенні не 
враховується ряд важливих чинників. У більшості випадків завод 
розташований не в центрі сировинної зони, а ексцентрично по 
відношенню до неї, зона має зазвичай неправильну конфігурацію. До 
того ж пробіг транспортних засобів збільшується в зв’язку з 
необхідністю виходу на дороги з твердим покриттям, що позначається 
на відстані доставки цукрових буряків на цукрові заводи. 

За результатами наших досліджень, сировинною зоною ВАТ 
«Первухінський цукровій завод» є господарства Богодухівського, 
Золочівського, Коломацького, Красноградського, Краснокутського та 
Сахновщинського районів. Бурякосійні господарства цих районів 
Харківської області можуть входити до бурякоцукрового 
агропромислового кластеру Харківської області. Підвищення питомої 
ваги посівів цукрових буряків у господарствах сировинної зони до 
30,0 % призведе не тільки до збільшення валового збору і можливості 
завантаження потужностей цукрового заводу сировиною та до 
підвищення рівня рентабельності виробництва цукрових буряків з 
0,1 % до 7,1 %, а й до зменшення необхідної площі сировинної зони 
заводу до 4182,9 га з теоретичним радіусом 36,5 км.  

Таким чином, враховуючи запропоновані підходи до 
оптимізації структури бурякоцукрового підкомплексу, слід зазначити, 
що для здійснення реструктуризації бурякоцукрового підкомплексу, 
після визначення необхідних та ефективних форм, методів та 
масштабів її проведення, обов’язковою передумовою нарощування 
потужностей перспективних цукрових заводів повинна стати не тільки 
ефективна робота існуючих переробних підприємств за техніко-
економічними та фінансовими показниками, а й наявність чи 
перспективи розвитку сировинних зон цих заводів для забезпечення їх 
сировиною на 90,0–100,0 % при тривалості виробництва 90 – 100 діб. 

Висновки. Реструктуризація бурякоцукрового підкомплексу 
шляхом створення агропромислових кластерів зі збільшенням 
виробничих потужностей цукрових заводів та оптимізацією їх 
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сировинних зон, що входять до таких об’єднань, сприяє не тільки 
посиленню зв’язків між його суб’єктами, створенню передумов для 
більш раціональної організації процесів виробництва сировини, її 
постачання, переробки та збуту готової продукції, а й створює умови 
для прискорення темпів залучення інвестицій в розвиток 
бурякоцукрового виробництва, підвищення плато-, кредито- і 
конкурентоспроможності продукції і підприємств в цілому, 
цивілізованій інтеграції в світовою систему економічних відносин.  

На сьогоднішній день основною проблемою кластерної 
структуризації економічних відносин є недосконалість законодавчої 
бази України і відсутність централізованої стратегічної державної 
програми сприяння формуванню і розвитку кластерів. Тому основним 
напрямом регіональної політики держави по відношенню до розвитку 
кластерних відносин повинна стати розробка законодавчих і 
організаційно-нормативних актів, інфраструктурних, освітніх і 
економічних підходів, що повністю відповідають міжнародному 
досвіду кластоутворення.  
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ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
ЯК ІНСТИТУЦІНА ФОРМА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 
РОГАЧ С.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТБІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ, М.КИЇВ 

 
Розкрито сутність екологічного страхування як категорії економічних відносин. 

Проаналізовано проблеми формування інституціонального середовища впровадження в 
практику господарювання екологічного страхування. Обґрунтовано необхідність 
впровадження системи екологічного страхування та перспективи її розвитку в Україні. 

Environmental insurance as a category of economic relations essenced. The problems of 
formation of the institutional environment in the implementation of management practices of 
ecological insurance analyzed. The necessity of introducing a system of ecological security and 
prospects of its development in Ukraine was grounded. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Забезпечення 
надійних гарантій життєдіяльності людей, досягнення належних норм 
і стандартів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
будь-якого характеру  є в сучасних умовах однією з найбільш 
актуальних проблем національної безпеки країни. Разом з тим, 
недостатня структурованість окремих секторів та сегментів 
господарського механізму,  несформованість інституціональної 
структури економіки, низький рівень розвитку нормативно-правової 
бази щодо створення умов екологічної безпеки обумовлює об’єктивну 
необхідність дослідження системи екологічного страхування як 
важливої її складової.  

Від того, наскільки повноцінним буде інституціональне 
середовище окремих ланок господарської діяльності, й залежить 
реалізація економічних і соціальних пріоритетів підприємницької 
діяльності. Важливим інституціональним елементом підприємницької 
діяльності є екологічне страхування. Саме формування  
інституціонального середовища впровадження у практику  
господарювання екологічного страхування покликане прискорювати 
процеси інтернаціоналізації, комерціалізації, а також демократизації 
окремих сфер життєдіяльності. Одним з важливих завдань, що 
покликані виконувати такі інститути – це забезпечення системи 
противаг між інтересами держави та підприємницькими структурами з 
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метою формування сприятливого базису для ефективного розвитку 
національної економіки та сфери природокористування зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтуванню  
ролі і місця екологічного страхування в системі економічних відносин 
присвячені наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних 
вчених, таких як В.І.Андрейцев, Є.В.Бридун, О.М.Віленчук, 
А.Н.Залєтов, О.В.Козьменко, Д.А.Навроцький, С.С.Осадець, 
В.С.Приходько, Л.І.Рейтман, В.М.Фурман, М.А.Хвесик, О.Царенко, 
О.О.Циганов та інші. В основному в їх роботах викладені теоретико-
методичні засади використання економічних важелів екологічного 
страхування. Менш висвітленими в науковій літературі залишаються 
проблеми застосування інституціонального підходу  щодо розкриття 
сутності екологічного страхування, його економічних, юридичних та 
суспільних аспектів. Поглиблення ринкових перетворень і регулятивні 
перекоси в реалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку 
країни обумовлюють потребу  подальшого проведення 
інституціональних змін і відповідно ґрунтовного дослідження 
формування інституціонального середовища системи екологічного 
страхування. 

Формулювання цілей статті. Відповідно метою даної роботи 
є розкриття сутності екологічного страхування як економічної 
категорії та дослідження проблем формування інституціонального 
середовища його впровадження в практику господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукової 
літератури дає підстави стверджувати, що страхування на сьогодні є 
самостійною економічною категорією, що має властиві специфічні 
функції і завдання. Поширеними підходами щодо трактування цього 
терміну є розуміння його як: системи економічних відносин [9]; 
сукупності особливих замкнутих відносин [4]; сукупності фінансово-
економічних відносин [11]. Відповідно до Закону України «Про 
страхування», його розглядають як вид цивільно-правових відносин 
щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі 
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових 
фондів, які формуються шляхом сплати фізичними та юридичними 
особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів цих 
фондів [7 ].  

Враховуючи напружену екологічну ситуацію, яка склалася  в 
господарському комплексі країни останнім часом та необхідність 
мінімізації наявних ризиків, пов’язаних з цими процесами, особливого 
теоретико-методологічного значення набуває трактування сутності 
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поняття «екологічне страхування». Достатньо ґрунтовним, на нашу 
думку, є розуміння екологічного страхування як страхування 
відповідальності підприємств – джерел підвищеної екологічної 
небезпеки за аварійне (раптове, ненавмисне) забруднення 
навколишнього природного середовища, що забезпечує можливість 
компенсації частини збитків, заподіяних реципієнтам забрудненням 
навколишнього середовища, утворюючи додаткові джерела 
фінансування природоохоронних заходів [6, с.281].  

У широкому розумінні, екологічне страхування являє собою 
механізм захисту майнових і соціальних інтересів юридичних та 
фізичних осіб, спрямований на попередження, подолання або 
зменшення негативного впливу екологічних ризиків [2]. Як форма 
економічних відносин екологічне страхування включає:  

— обов’язкове і добровільне екологічне страхування для покриття 
непередбачуваних витрат, які виникають у результаті аварій; 

— систему екологічного страхування стихійних лих; 
— фонди екологічного страхування і підтримку незалежних 

страхових компаній [7]. 
Оскільки страхування є специфічною галуззю національної 

економіки, то більш обґрунтованим було б трактування екологічного 
страхування як інституційної форми економічних відносин із 
перерозподілу національного доходу з платною системою фінансової 
компенсації фізичним та юридичним особам у ситуаціях, пов’язаних 
із  еколого-економічними збитками, що є водночас дієвим 
інструментом реалізації соціальної політики держави. 

У загальнотеоретичному відношенні екологічне страхування 
пов’язане із внутрішньою нестійкістю будь-якого виробничого 
процесу, і страхові внески, що сплачуються страхувальником, 
становлять необхідну частину поточних витрат виробництва, 
спрямованих в остаточному підсумку на скорочення його валових 
витрат. Видима економія на страхових платежах на практиці 
обертається збільшенням повних витрат. Техногенна аварія 
призводить до росту витрат на суму збитку, заподіяного як самому 
джерелу аварії, так і іншим реципієнтам. Страхування в таких випадках 
набуває форми відшкодування ринкової частини валових витрат 
підприємства [1, с.289]. 

Таким чином, екологічне страхування є важливою умовою 
забезпечення екологічної стійкості процесів виробництва на 
підприємствах та зниження ризиків господарської діяльності.  
Необхідність запровадження екологічного страхування в господарську 
практику підприємств зумовлюють наступні чинники (рис.1.).  
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Аналіз зазначених чинників дає підстави сформулювати  
основну функцію екологічного страхування, як акумулювання 
фінансових ресурсів для надання термінової «екологічної» допомоги 
постраждалим (власникам або користувачам елементів навколишнього 
середовища – державним органам, юридичним і фізичним особам) у 
результаті аварійного забруднення навколишнього середовища у 
вигляді компенсації збитків і ліквідації негативних наслідків. Окрім 
функції акумулювання коштів для проведення природоохоронних 
заходів  та компенсації збитку, важливими функціями екологічного 
страхування є екологічне аудитування та відшкодування ризикової 
екологічної частини валових витрат страхувальника.  

Чинники запровадження екологічного 
страхування 

Посилення негативних впливів господарської діяльності на 
стан екосистем 

Створення господарською діяльністю ситуацій, які 
зумовлюють глобальні зміни в довкіллі 

 

Зростання кількості техногенно-екологічних аварій і 
катастроф 

Загострення проблем зберігання та знешкодження 
екологічно небезпечних відходів та ядерні інциденти 

Наявність об’єктів та видів діяльності, які є джерелами 
підвищеної небезпеки для навколишнього природного 

середовища та життєдіяльності і здоров’я людей 
 

 
Рис. 1. Об’єктивні чинники запровадження екологічного 

страхування в господарську практику підприємств 
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Дослідженням встановлено, що питання екологічного 
страхування залишаються проблематичними для України, оскільки й 
досі не визначено механізми страхування ризиків екологічного 
характеру, не прийнято закону про екологічне страхування. Окремі 
труднощі у сфері екологічного страхування пов’язані з термінами 
виявлення еколого-економічних збитків. Характерні ознаки 
екологічного страхування в Україні відображено на рис. 2. 
 

Ознаки екологічного страхування в Україні 

Екологічне страхування 
залишається малорозробленим 

інструментом економіки  і не має 
багатофункціональної 

спрямованості 

Відсутність у регіонах страхових 
екологічних фондів 

Низькі ставки страхових премій, 
неадекватні ризику небезпеки 

підприємств 

Недосконалість системи 
підготовки, перепідготовки й 

підвищення кваліфікації кадрів у 
сфері страхування від 

надзвичайних ситуацій 

Об’єктивні потреби в 
забезпеченні страхового 
захисту не узгоджені з 

діючими нормами 
оподаткування 

Інформація про підприємства 
не містить характеристики 

економічного ризику 

Відсутність методичної 
(інформативної) бази щодо 

визначення ступеня екологічної 
небезпеки 

Невідповідність принципів 
страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів 
господарювання розміру 

завданої шкоди 
 

 
Рис. 2. Характерні ознаки екологічного страхування в Україні 

 
Аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду в галузі розробки та 

застосування економічних регуляторів зниження антропогенного 
навантаження на природне середовище показав, що екологічне 
страхування серед них має вагоме значення. Актуальним питанням 
щодо впровадження системи екологічного страхування є формування 
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інституціональної вертикалі управління сферою 
природокористування. Існуюча система управління та регулювання 
сферою природокористування  є дворівневою. Вищий рівень 
(регулююча, керуюча система) включає структури державного 
управління – Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища, державні адміністрації, місцеві органи самоврядування. 
Нижчий рівень – це підприємства, які становлять певну загрозу для 
навколишнього середовища. 

Основою запропонованої системи страхування є спеціалізовані 
інституції (компанії) з обов’язкового і добровільного страхування. У 
загальній регіональній системі економічного регулювання 
природокористування аналогічні функції покладаються на 
позабюджетні екологічні фонди. Вони організовуються при місцевих 
органах влади і являють собою багатофункціональну 
інституціональну структуру. Це зумовлено тим, що механізм 
економічного регулювання природокористування передбачає 
створення складної багаторівневої системи фінансових відносин і 
відповідних інституцій (органів, установ, компаній). Власне 
акумулювання коштів, які сплачуються за забруднення, є лише 
незначною частиною того, що покладається на подібні органи. Сюди 
входить весь механізм банківського перерозподілу фінансів, участь у 
розробці і реалізації екологічних програм, моніторинг, накопичення й 
опрацювання інформації. В екологічному страхуванні страхова 
компанія також повинна мати багатофункціональну спрямованість. 

Підпорядкованість інституцій, які займаються страховою 
справою, повинна відповідати вимогам, які висуваються до них. 
Відповідальність за стан справ у галузі природокористування і впливу 
на навколишнє середовище в регіоні несуть регіональні органи 
управління. Цим обґрунтовується правомірність створення саме 
державних інституцій з обов’язкового екологічного страхування. 
Однак, поряд із державним статусом цих інституцій, у нинішніх 
умовах не повинна втрачатися економічна договірна основа 
взаємовідносин між страхувальником і страховиком. Обов’язковість 
такого страхування дозволить охопити першочерговою увагою великі 
й небезпечні в екологічному плані об’єкти.  

Відповідно одним із важливих питань в становленні системи 
екологічного страхування є визначення ступеня екологічної небезпеки 
виробництва. Робота з виділення пріоритетних об’єктів екологічного 
страхування полягає у зборі інформації про кожний об’єкт, що 
становить екологічну небезпеку, а також у визначенні ступеня 
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екологічної небезпеки на кожному з них, групуванні об’єктів залежно  
від імовірності аварій і розміру можливих наслідків та побудові 
пріоритетних рядів об’єктів за рангом для послідовного включення їх 
до сфери екологічного страхування. Інформація про підприємство 
повинна бути максимально об’єктивною, включати в себе 
характеристики екологічного ризику, а також місцеві регіональні 
особливості стану довкілля. 

Водночас при здійсненні екологічного страхування слід 
дотримуватися головного принципу: підприємствам-джерелам 
підвищеної екологічної небезпеки і ризику надається право вільного 
вибору способу резервування коштів на компенсацію збитків від 
екологічних аварій. При цьому в обов’язковому страхуванні слід 
передбачати наявність мінімальних фінансових гарантій 
відшкодування збитку страхувальником, тобто не всю відповідальність 
слід перекладати на плечі страховика. На думку фахівців, це необхідно 
здійснити для того, щоб підприємства хоча б частково знаходилися в 
безпосередній залежності від свого рівня екологічної небезпеки 
[10 с. 116-119]. 

Механізм екологічного страхування має базуватися також на 
принципі взаємовигідних відносин страховика і страхувальника. Крім 
економічної зацікавленості в передачі відповідальності за наслідки при 
можливому аварійному забрудненні страховику, страхувальник 
зацікавлений у підвищенні своєї екологічної безпеки. Пряма 
залежність виявляється в тому, що з ростом імовірності аварії 
зростають і розміри страхових премій. Зацікавленість страховика в 
зниженні ступеня екологічного ризику активізує його діяльність щодо 
проведення попереджувальних заходів, наприклад, екологічного 
аудиту страхувальника. На думку фахівців, екологічний аудит є 
важливою інституційною формою зниження екологічних ризиків та 
забезпечення безпеки як підприємницької діяльності так і умов 
проживання населення. Частину різниці між страховою премією і 
страховим відшкодуванням страховику вигідно витрачати на 
екологічний аудит, поліпшення якості моніторингу навколишнього 
середовища та інші екологічні заходи.  

Фінансовою основою екологічного страхування є система 
екологічних страхових фондів, до якої входять страховий фонд 
підприємства, фонд взаємного страхування підприємств і фонд 
страхування екологічного ризику. Така система фондів змушує 
підприємство самостійно аналізувати ефективність своєї діяльності, 
вибирати оптимальне співвідношення коштів, які йдуть у резерв та на 
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споживання, а головне, що при цьому реалізується принцип вільного 
вибору способу резервування фінансових ресурсів на випадок аварії. 

Функціональна інституціональна структура суб’єкта страхування 
страховика повинна містити набір певних елементів 
(рис. 3). 
 

Основні елементи інституціональної структури суб’єкта 
екологічного страхування 

 

 
Основна діяльність суб’єкта 
екологічного страхування 

Організація фінансування 
превентивних і природоохоронних 

заходів, а також заохочувального 
пільгового фінансування 

 

 
Екологічний аудит підприємств, 

які користуються послугами 
даного суб’єкта 

 
Збирання, накопичення, 

опрацювання й аналіз даних для 
удосконалення  системи 

страхування 
 

 
 

Рис. 3. Інституціональна структура 
суб’єкта екологічного страхування 

 
Основну діяльність, яка полягає в акумулюванні коштів 

страхових платежів, виплаті компенсацій за фактом аварійного 
забруднення та іншій роботі зі страхувальниками має здійснювати 
спеціальний функціональний відділ екологічного страхування. 
Відповідальність за оперативний рух фондів страхових премій 
покладається на фінансовий відділ страховика. Служба екологічного  
аудиту як окрема структура страховика виконує всі роботи, пов’язані з 
оцінкою екологічного стану страхувальників. Збирання, накопичення, 
опрацювання й аналіз даних здійснює спеціальна група, на яку 
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покладається  формування інформаційного банку для успішної роботи 
компанії. 

Таким чином, механізм реалізації екологічного страхування має 
базуватися на використанні системи елементів відповідної 
інституціональної структури, яка відіграє істотну роль у виборі 
стратегічної довгострокової орієнтації відносин страховика і 
страхувальника, оскільки саме від них залежить вирішення багатьох 
організаційних питань.  

Висновки. Вивчення наукової літератури та інформаційних 
ресурсів з даної проблематики дає підстави визначити найбільш 
характерні проблеми та обґрунтувати пріоритетні напрями здійснення 
інституціональних перетворень національної  економіки в напрямку 
стимулювання впровадження системи екологічного страхування. 

До факторів, які сповільнюють розвиток ринку екологічного 
страхування, належать: відсутність чіткої державної політики в галузі 
екологічного страхування; нестабільність фінансово-економічної 
ситуації в країні; недосконалість страхового законодавства; низька 
страхова й екологічна культура населення; слабкість податкових 
стимулів; відсутність надійних схем інвестування. Значною проблемою 
для запровадження та розвитку екологічного страхування є відсутність 
достатніх статистичних даних щодо забруднення підприємствами 
довкілля, збитків, заподіяних навколишньому середовищу та третім 
особам. 

Для  подальшого розвитку системи екологічного страхування 
необхідно розробити ефективний правовий механізм, який дасть 
змогу забезпечити інтенсифікацію екологічної трансформації в країні. 
Важливою передумовою зменшення техногенно-екологічного тиску 
на населення і природне середовище є прийняття Закону України 
«Про екологічне страхування». 

Інституціональні перетворення мають забезпечити 
формування нових інститутів економічних відносин, що 
каталізують процес раціоналізації сфери природокористування. 
Саме перманентне вдосконалення інституціонального 
середовища впровадження в практику господарювання екологічного 
страхування є основою його адаптації до змін макроекономічної 
кон’юнктури, мобілізації зусиль по підвищенню економічної 
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ефективності залучення природних ресурсів у відтворювальний 
процес та запровадженню прогресивних форм господарської 
діяльності.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
РУДЕНКО О.Є., АСПІРАНТКА*, КАФЕДРИ ФІНАНСІВ СНАУ 

 
Автором досліджено зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій в 

економіку України, визначено межу між прямими і портфельними іноземними 
інвестиціями, встановлено мотиви та проблеми залучення іноземних інвестицій. 
Ключові слова: інвестиції, портфельні інвестиції, інвестиційна діяльність, іноземний 
капітал. 

The author has studied international experience of attracting foreign investments into 
economy of Ukraine, defined the boundaries between direct and portfolio foreign investments, 
established motives and problems of attracting foreign investment. Keywords: investment, portfolio 
investment, investment foreign capital. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання 
інвестування є вирішальними для розвитку економіки будь-якої країни. 
Сьогодні, від їх рішення значною мірою залежить подолання 
кризового стану економіки, відновлення та зростання виробничого 
капіталу, підвищення рівня виробництва та конкурентоспроможності 
продукції.  

В Україну надзвичайно повільно надходять прямі іноземні 
інвестиції, їх сучасний обсяг аж ніяк не відповідає ні потребам 
вітчизняної економіки, ні потенціалу іноземних інвесторів. Звичайно, 
економіка України може виходити з кризового стану і структурно 
перебудовуватись за рахунок власних резервів, але за оцінкою деяких 
спеціалістів термін такого виходу може становити близько двадцяти 
років. Було б нерозважливо не враховувати багатий світовий досвід і 
не використовувати прямі іноземні інвестиції для підтримки життєво 
важливих господарських структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке коло 
питань, пов'язаних з дослідженнями в галузі розвитку інвестиційної 
діяльності та залучення іноземних інвестицій, знайшли відображення в 
роботах вітчизняних і закордонних учених-економістів, зокрема: 
О. Барановського, І.Бланка, М. Дем’яненка, Л. Довгань, І. Дьяконова, 
Г. Грицюка, В. Гейця, І. Іваньонківа, Т.Майорової, В.Новака, 
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А. Пересади, С. Реверчука, С. Федоренко, А. Чупіса та інших. Однак 
деякі теоретичні та практичні аспекти залучення іноземних інвестицій 
в національну економіки розроблені недостатньо повно та 
потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
зарубіжного досвіду залучення іноземних інвестицій в економіку 
України, встановлення межі між прямими і портфельними іноземними 
інвестиціями, визначення мотиваторів та демотиваторів залучення 
іноземних інвестицій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема 
інвестицій є визначальною для української економіки. У цьому зв'язку 
питання про розмежування прямих і портфельних іноземних 
інвестицій має дуже істотне практичне значення.  

Під поняттям прямі закордонні інвестиції (ПЗІ), як правило, 
мають на увазі, що резиденти даної країни володіють активами інших 
країн з метою одержання контролю над використанням цих активів. 
Однак тривалий час зміст поняття «ПЗІ» постійно змінювався. Якщо 
раніше прямі закордонні інвестиції пов'язувались здебільшого із 
можливістю одержання контролю інвестором над придбаними 
активами, то зараз набуло поширення більш широке розуміння цього 
поняття що означає і довгостроковий інтерес інвестора, і його великий 
вплив на управління компанією, у яку вкладено капітал. 

Межа між прямими й портфельними інвестиціями багато в 
чому умовна, тому в різних країнах її кількісні параметри 
встановлюється по-різному. Звичайно, до прямих інвестицій відносять 
володіння більше ніж 10-20% акцій іноземної компанії. У США, 
наприклад, до прямих інвестицій формально відносять такі вкладення, 
коли інвестор має 10% і більше власності фірми. 

У платіжному балансі ПЗІ трактуються як придбання 10% і 
більше статутного капіталу фірми. У цілому, зміст поняття ПЗІ 
останнім часом значно змінився. Основними характеристиками 
прямих інвестицій є: [6] 

— контроль над ними; 
— високий рівень зобов’язань по відношенню до вкладеного 

капіталу, персоналу і технології; 
— доступ до зовнішніх ринків; 
— переважання продажів від виробництва за кордоном над 

експортом вітчизняної продукції (як правило); 
— часткове право власності. 
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Основні вихідні теоретичні положення поняття прямих 
іноземних інвестицій можна згрупувати в наступні пункти. 

1. Прямі інвестиції справляють безпосередній і довгостроковий 
вплив на капіталовкладення в економіку (пайова участь у будівництві й 
організації господарських об'єктів, повне або часткове їх придбання з 
метою більш ефективного використання). 

2. Прямі інвестиції мають на меті одержання не тільки прибутку 
на капітал, але і повного підприємницького прибутку або основної 
його частини, а також безпосередніх або непрямих вигод від 
контролю над фірмою, що включає визначення її виробничої, 
закупівельно-збутової, інвестиційної, коопераційної, науково-технічної 
і фінансової політики. 

3. Прямі інвестиції припускають більш високу рентабельність, 
ніж портфельні, і з часом ведуть до помітного відтоку прибутків 
материнської компанії за кордон або викликають нові 
капіталовкладення за рахунок реінвестиції прибутків. 

4. Прямі інвестиції більшою мірою впливають на зайнятість, 
стан внутрішнього ринку, ніж портфельні. 

5. Прямі інвестиції значніше, ніж портфельні, сприяють зміні 
місця країни в міжнародному поділі праці, впливають на національну 
конкурентоздатність. 

6. Прямі інвестиції, на відміну від портфельних, впливають на 
зміну в країні відносин національної власності, викликають її 
відчуженість на користь іноземців. 

7. Прямі інвестиції відчутніше впливають на стан конкуренції в 
країні, посилюючи її або призводячи до зміцнення на внутрішньому 
ринку позицій іноземних фірм. На сучасному етапі, прямі іноземні 
інвестиції являють собою одну з найважливіших і найбільш 
динамічних складових частин світового руху капіталу. 

Прямі інвестиції вигідні тим, що не створюють зовнішньої 
заборгованості, генерують ріст кількості робочих місць, звичайно 
тягнуть за собою приплив нових технологій і модернізацію 
національного виробництва, сприяють встановленню міцних 
розгалужених каналів господарського співробітництва національних 
фірм з іноземними партнерами. 

Починаючи із середини 80-х років минулого століття, темп 
приросту прямих інвестицій у світовій економіці в 4 рази 
перевищували темп приросту світового ВВП. До початку 90-х років 
обсяг ПЗІ зріс до 1,5 трлн дол., та збільшується щорічно майже на 200 
млрд дол. На початку ХХІ століття частка ПЗІ у загальній структурі 
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руху капіталу становила 30%. Пріоритетними у прямому іноземному 
інвестування є Південно-Східна Азія - 47,1% від загальної кількості 
ПЗІ, та Латинська Америка - 34,4%. Інвестиції спрямовуються, перш 
за все, в країни, що мають високі темпи економічного зростання 
(Бразилія, Малайзія, Сінгапур тощо). Протягом останніх п'яти років 
найбільш привабливими для вкладання інвестицій, за оцінками 
провідних світових фінансових організацій, стали країни БРІК 
(Бразилія, Росія, Індія та Китай). [5] 

Провідні позиції як в експорті, так і в імпорті 
підприємницького капіталу посідають індустріально розвинені країни, 
на частку яких припадає 97-98% загальносвітового обсягу прямих 
закордонних інвестицій. Серед них особливо виділяються три центри 
світового господарства: США, Західна Європа і Японія. 

Портфельні інвестиції здійснюються заради одержання 
прибутку й зниження ризику завдяки портфельній диверсифікованості 
капіталу (в основному це активи, у деяких випадках - зобов'язання). З 
точки зору приймаючої країни, портфельне інвестування не тягне за 
собою втрату місцевого контролю над власністю компанії, яка може 
повністю належати місцевим фірмам, а також бути спільним 
підприємством або дочірньою компанією ТНК. Портфельні інвестиції 
- є чисто фінансовими і не передбачають передачі нематеріальних 
активів (ліцензій, управлінських навичок, ноу-хау). 

Особливо зросли обсяги міжнародних портфельних 
інвестицій протягом останніх двадцять років. Якщо в середині 80-х 
років міжнародні операції із цінними паперами становили не більше 
10% від ВНП у найбільш розвинених країнах світу, то до середини 90-
х їхні обсяги зросли до 100% і більше від ВНП цих країн. Відзначимо 
при цьому, що понад 90% портфельних закордонних інвестицій 
мають місце між розвиненими країнами, а темпи їхнього зростання 
зазвичай випереджають прямі інвестиції. 

Кожна з наведених форм інвестицій має свої особливості 
функціонування. Але для їх створення або навпаки, припинення, 
існують відповідно мотиватори та демотиватори. 

До основних мотивів залучення іноземних інвестицій у країну 
ми вважаємо доцільним відносити наступні: [5] 

— дешеву, але кваліфіковану робочу силу; 
— довгостроковий потенціал ринку; 
— наявність багатих природних ресурсів; 
— наближеність до ринку Європейського Союзу. 
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Потенціал українського внутрішнього ринку та вигідне 
географічне розташування України, як чинник інвестиційної 
привабливості нині використовується не в повному обсязі, про що 
свідчить різке скорочення частки провідного європейського інвестора 
– Німеччини. Інша проблема, яка перешкоджає динамічному 
надходженню в Україну європейських інвестицій – конкуренція за 
залучення інвестицій з боку центральноєвропейських країн (Польщі, 
Угорщини, Чехії, Словаччини, країн Балтії). Усі вони розташовані 
ближче до Європейського Союзу, визначаються «географічним і 
культурним спорідненням». Очевидно, що ці переваги 
центральноєвропейських країн над Україною є факторними, і їхня 
нейтралізація можлива лише за умови створення більш сприятливого 
інвестиційного клімату. 

Поліпшити інвестиційний клімат в Україні можна завдяки 
наступним заходам: 

— концентрації наявних ресурсів у пріоритетних галузях економіки 
з наступною їхньою трансформацією в інвестиції і, завдяки цьому, 
створити умови для економічного зростання; 

— інвестуванню в людський капітал, підвищенню ступеня 
кваліфікації працівників, що є основою для впровадження нових 
технологій на підприємствах; 

— зростанню інвестицій в акціонерний капітал і надання 
кредитного фінансування на більший термін, що сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності приватного сектору економіки; 

— забезпеченню прозорості прийняття інвестиційних проектів у 
сфері місцевого виробництва, сервісу, нерухомості й сільського 
господарства; 

— створенню системи стимулів, спрямованих на залучення 
інвестицій, які включають податкові пільги, передачу новим 
підприємствам держзамовлень, надання послуг за митним 
оформленням, консультування, спрощення процедур реєстрації та 
ліцензування, фінансова підтримка; 

— поліпшення ділового клімату (оздоровлення довкілля, створення 
відповідної інфраструктури ринку). 

З іншого боку, те ж географічне і культурне споріднення є 
факторною перевагою України в залученні інвестицій з Російської 
Федерації – як у виробництво експортної продукції, так і продукції для 
її внутрішнього споживання. Але скорочення питомої ваги російських 
інвестицій свідчить про недостатнє використання Україною і цих 
стратегічних переваг. 
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Отже, найважливішими чинниками, що впливають на 
здійснення ПІІ, є економічні мотиви. Під час інвестування в економіку 
іншої країни економічні чинники можна поділити на такі групи: 

— пошук ресурсів; 
— пошук ринків; 
— пошук способів ефективного виробництва. 

Досвід залучення іноземних інвестицій у країни Центральної та 
Східної Європи та Україну дозволяє виявити низку системних вад 
економіко-правового середовища, які заважають їх надходженню. 
Експерти, спираючись на власні дослідження та результати опитувань 
іноземних інвесторів, виокремлюють такі: [7] 

1) недосконалість правового середовища; 
2) політична нестабільність 
3) непередбачуваність і непрозорість державної політики; 
4) неврегульованість законодавчого забезпечення процесу 

інвестування - йдеться про часті зміни умов залучення іноземних 
інвестицій, необхідність вирішення низки питань. Зокрема, це 
стосується регулювання інвестицій у СЕЗ (спеціальних економічних 
зонах) і ТПР (територіях пріоритетного розвитку); 

5) надмірна фіскальна активність держави; 
6) вузькість та неструктурованість внутрішнього ринку; 
7) обтяжлива митна політика; 
8) недосконалість галузей інфраструктури; 
9) нерозвиненість інституційної інфраструктури ринку; 
10) «клановість» економіки, нераціональність економічної 

поведінки; 
11) низька якість життя.  

Наведені вище перешкоди (демотиватори) характерні для 
економіки сучасної України. Про це свідчать наступні статистичні 
дані. Інвестиційна активність в Україні в останні роки має 
уповільнений характер. У 2006–2008 рр. щорічний приріст іноземних 
капіталовкладень становив 900–950 млн. дол., державних інвестицій в 
економіку – 900 млн. дол. (в основному субсидій і дотацій), 
довгострокового кредитування комерційними банками – 50 млн. дол. 
При цьому на частку позичок підприємствам на термін більше ніж 
один рік припадало лише 10–11% кредитних портфелів банків. Така 
ситуація вкрай несприятлива в умовах неефективної структури 
української економіки. [2] 

У зв’язку з тим, що існують різні форми стимулювання 
іноземної інвестиційної діяльності, до них слід віднести фінансово-
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кредитне стимулювання, яке представлене безпроцентними 
кредитами, пільговими кредитами, інвестиційними гарантіями 
(таблиця 1) [4]. 
 

Таблиця 
Форми стимулювання іноземної інвестиційної діяльності 

 

Форми Інструменти 
1. Фінансово-кредитне 
стимулювання 

1. Безпроцентні кредити 
2. Пільгові кредити 
3. Інвестиційні гарантії 

2. Податкове 
стимулювання 

1. Зниження ставки податку 
2. Податкові угоди з іншими країнами 
3. Зняття податків на реінвестиції 
4. Безмитний імпорт обладнання та/або 

сировини 
5. Прискорена амортизація 
6. Податкові кредити 

3. Стимулювання 
інфраструктурного 
забезпечення 

1. Надання землі у безкоштовне 
користування або за пільговими цінами 

2. Надання будівель і споруд у безкоштовне 
користування або за пільговими цінами 

3. Субсидії на користування енергією 
4. Транспортні гранти 
5. Пільги щодо фрахту 

4. Стимулювання 
конкретних 
інвестиційних 
проектів 

1. Гранти (цільове фінансування) ресурсо- і 
природозберігаючого обладнання 

2. Гранти проектів, орієнтованих на 
підвищення кваліфікації і перепідготовку 
кадрів, поліпшення умов праці 

3. Сприяння в проведенні техніко-
економічних обґрунтувань проектів 

4. Гранти на проведення науково-дослідних 
та проектно-конструкторських робіт 

5. Протекціоністські 
заходи 

1. Тарифи та нетарифні інструменти 

 
Заслуговує на увагу податкове стимулювання. Це, зокрема, 

зниження ставки податку, податкових угод з іншими країнами, зняття 
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податків на реінвестиції, безмитний імпорт сировини, прискорена 
амортизація, податкові кредити. [3] 

Важливо окремо виділити стимулювання інфраструктурного 
забезпечення. Це перш за все надання землі в безкоштовне 
користування або за пільговими цінами, надання будівель і споруд у 
безоплатне користування або за пільговими цінами, субсидії на 
користування енергією, транспортні гранти, пільги щодо фрахту.  

Самостійним напрямом сприяння іноземним інвестиціям є 
стимулювання конкретних інвестиційних проектів. Це є гранти 
проектів, орієнтованих на підвищення кваліфікації і перепідготовку 
кадрів, поліпшення умов праці, сприяння в проведенні техніко-
економічних обґрунтувань проектів, гранти на проведення науково-
дослідних та проектно-конструкторських робіт.  

Ще можна виділити протекціоністські заходи, включаючи мита, 
держсубсидії, фонди допомоги, різні нетарифні обмеження, що 
надають більшої впевненості інвесторові. Окремим фактором 
мотивації інвестиційної діяльності необхідно розглядати надійну 
безпеку на тривалий період. 

Під безпекою інвестиційного проекту в кризовий період 
розуміють ступінь захисту його найважливіших показників (період 
окупності, чиста поточна вартість, внутрішня ставка прибутку) від 
впливу змін у навколишньому економічному середовищі. 

Всі заходи для запобігання впливу кризи на проект найкраще 
передбачити на стадії концептуальної проробки, коли ідея знаходить 
загальні обриси, документально оформлюється і одержує джерела 
ресурсів, у тому числі фінансових. Інвестиційна стадія - найбільш 
критична.  

Ризики залежать також від розміру проекту. Проект, який 
потребує незначного залучення іноземних інвестицій має приблизно 
однаковий рівень ризику з дуже великим. Насамперед це пов'язано з 
життєздатністю проектів. Проект з незначним розміром іноземних 
інвестицій здатний легко одержати додаткову підтримку в силу 
невисокої вимогливості до об'ємів ресурсів, необхідних для успішного 
завершення. 

Учасники ж проекту, що потребує великого залучення 
іноземних інвестицій можуть розраховувати на додаткову підтримку 
ззовні як фінансовими, так і матеріальними ресурсами через його 
важливість для компанії або держави. Крім того, проекти із невеликим 
залученням іноземних інвестицій надзвичайно мобільні і легко 
перебудовуються під зовнішні умови, що змінюються, а великі 
зазвичай застраховані. 
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Що стосується проектів із помірним залученням іноземних 
інвестицій, то вони не настільки мобільні як малі, і часто їх засновники 
не в змозі застрахуватися від фінансових втрат. Відповідно і вплив 
кризи на них більший, однак за рахунок спеціальних заходів рівень 
ризику можна згладити. [1] 

Таким чином, у країнах із перехідною економікою прямі 
іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічних процесах, 
що відбуваються в цих країнах. Водночас під урядовим контролем 
потрібно постійно тримати всі чинники, які можуть стримувати 
залучення і використання прямих іноземних інвестицій. Крім того, 
необхідно стежити за тим, щоб податкова система не стримувала 
інвестиції. 

1. Насамперед потрібно створити стійку законодавчу структуру 
оподаткування відповідно до міжнародних норм. 

2. Податкові канікули в перехідній економіці можуть відігравати 
істотну допоміжну роль на даному етапі створення бази ринкової 
діяльності в країні. 

3. Розмір передбачених податкових пільг за інвестований капітал 
і кредити необхідно обмежувати. 

4. Інвестиції, що дають право на стимулювання, мають бути 
чітко визначені, а правила - максимально прості. 

5. Стимули необхідно вводити на обмежений період. 
6. Податкові канікули слід застосовувати тільки на цілі, що 

відповідають їх призначенню. Інакше вони можуть призвести до 
зловживань. 

7. Країни з перехідною економікою будуть імпортувати капітал. 
Тому податкова політика повинна забезпечити країнам-джерелам 
справедливу частку прибутку підприємств, що функціонують на їх 
території. 

8. Податкові угоди є важливою частиною податкової політики, 
спрямованої на залучення іноземних інвестицій. Існують дві категорії 
таких угод, розрахованих на стратегічні перспективи. Перша - угоди 
між країнами регіону й інших країн, друга - угоди між країнами регіону. 

9. Податкова конкуренція - важливий чинник податкового 
стимулювання. 

Висновки. Ефективне реформування економіки будь-якої 
країни, її структурні перетворення, відновлення виробництва, 
створення дієвої та ефективної ринкової та соціальної інфраструктури, 
формування конкурентоспроможного середовища є неможливим без 
відповідних інвестицій.  

Прямі іноземні інвестиції, на відміну від портфельних, мають 
ряд характерних ознак: безпосередній і довгостроковий вплив на 
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капіталовкладення в економіку країни; вони мають на меті одержання 
доходу на капітал, а також великої частки повного підприємницького 
прибутку; передбачають більш високу рентабельність, ніж 
портфельні; впливають на зайнятість, стан внутрішнього ринку; 
сприяють зміні місця країни-реципієнта відносно національної 
власності на користь іноземного інвестора; справляють істотний вплив 
на рівень конкуренції в країні. Основними формами прямих 
іноземних інвестицій є: підприємства зі 100% іноземного капіталу; 
часткове володіння компанією; придбання рухомого і нерухомого 
майна; концесії. 

До основних мотивів залучення іноземних інвестицій у країну 
відносять наступні: дешева, але кваліфікована робоча сила; 
довгостроковий потенціал ринку; наявність багатих природних 
ресурсів; наближеність до ринку Європейського Союзу. Однак, 
існують і проблеми (демотиватори), з якими стикаються іноземні 
інвестори, що уповільнює надходження іноземних інвестицій в 
економіку України. Всі чинники, які можуть стримувати залучення і 
використання прямих іноземних інвестицій необхідно постійно 
тримати під урядовим контролем. Крім того, потрібно стежити за тим, 
щоб податкова система не стримувала інвестиції. 
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УДК 658.56 
 

СУТНІСТЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ 

 
СИСЕНКО Л.М, АСПІРАНТ*, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
Стаття присвячена питанням визначення та формування якості продукції 

виробництва овочів закритого ґрунту. 
Article is devoted to identifying and forming quality of  greenhouse vegetables. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Вітчизняний і 

зарубіжний досвід управління якістю харчових продуктів свідчить, що 
ефективно управляти якістю можна лише на комплексній основі, яка 
базується на аналізі та об’єднанні в цілісну систему безлічі факторів 
формування якості.  

Системний підхід в управлінні якістю полягає в дослідженні 
об’єктів управління як цілісних систем, які складаються із сукупності 
елементів, що мають певні взаємозв’язки та взаємозалежності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
застосування системного підходу в управлінні якістю харчових 
продуктів висвітлено в роботах Є.І. Тавера, Л.В. Альохіна, Н.Р. 
Андреєва, М.С. Куракіна, М.Н. Костюченко, А.М. Дорохович, В.Т. 
Косюри. Науковці розглядають харчовий продукт одночасно як 
цілісну систему та як елемент синтезованої системи «продукція – 
споживач», у якій товар споживається як безпосередньо, так і 
опосередковано.   

З позицій системного підходу виробництво харчових продуктів 
− це комплекс взаємозв’язаних і взаємозалежних елементів певної 
організаційної складності, де кожен елемент розглядається комплексно 
з іншими з обов’язковим визначенням ступеня впливу змін у будь-
якому з елементів на інші складові системи. Оскільки якість харчових 
продуктів формується при проектуванні, забезпечується в процесі 
виробництва та реалізується під час споживання, то це означає, що 
управляти якістю на різних стадіях життєвого циклу продукції слід 
через управління якістю процесів її створення, забезпечення та 
споживання.  
                                                
* Науковий керівник – Онегіна В.М., д.е.н. , професор  
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Формулювання цілей статті. Мета статті є розкриття сутності 
поняття ,,якість продукції виробництва овочів закритого грунту” як 
важливішого об’єкту управління у сільськогосподарських  
підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність будь 
якого економічного суб’єкта характеризується отриманням результату. 
В економіці результат - це створення нових благ.  

Створення нових благ відповідає кардинальним цілям 
суспільства по забезпеченню власної життєдіяльності та подальшого 
розвитку. Блага можуть споживатися власне виробником, 
задовольняючи його певні потреби, а також можуть обмінюватися або 
продаватися - бути товаром, задовольняючи потреби інших 
споживачів. Необхідно відмітити, що процес створення нових благ та 
самі нові блага повинні відповідати певній системі вимог, що 
пред’являє суспільство до їх здатності задовольняти ті чи інші 
потреби. Дана відповідність знаходить своє відображення у категорії 
якості. 

У Міжнародному стандарті ІСО 8402 наводиться таке 
визначення якості: "Якість - сукупність характеристик об'єкту, що 
стосуються його здатності задовольняти встановлені та передбачувані 
потреби"[1]. Відомий американський фахівець в області якості 
продукції А. Фейгенбаум в своїй книзі «Контроль якості продукції» 
розуміє під якістю виробу або послуги як загальну сукупність 
технічних, технологічних, та експлуатаційних характеристик виробу та 
послуги, за допомогою яких виріб або послуга будуть відповідати 
вимогам споживача при їх експлуатації [2]. 

Інші вчені [3] вважають,що якість продукції - це сукупність 
якостей, які обумовлюють ступінь задоволення певних потреб у 
вигляді економічного результату у споживача з урахуванням суспільно-
необхідних затрат. 

Міжнародна організація з питань стандартизації визначає якість 
як сукупність властивостей і характеристик продукції (або послуг), яка 
забезпечує задоволення встановлених або передбачуваних потреб.  

У процесному підході до розроблених та впроваджених систем 
управління якістю передбачено визначення таких рівнів якості 
продукції [1] :  

— абсолютний; 
— відносний; 
— перспективний; 
— оптимальний. 
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Абсолютний рівень якості виробу знаходять шляхом 
обчислення обраних для його вимірювання показників без їх 
порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. 

Відносний рівень якості продукції передбачає порівняння її 
показників з абсолютними показниками якості кращих аналогічних 
вітчизняних та зарубіжних зразків виробів. 

Перспективний рівень передбачає оцінку якості виробів з 
урахуванням пріоритетних напрямів і темпів розвитку науки й техніки. 

Оптимальний рівень якості визначається за новими видами 
продукції і, перш за все, знарядь праці. Це такий рівень, за якого 
загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання 
(експлуатацію) продукції в певних умовах її споживання була б 
мінімальною. 

Для визначення рівня якості застосовують такі методи  [4, c.54]: 
Об'єктивний метод: означає оцінку рівня якості продукції на 

підставі стендових випробувань та вимірювань за допомогою 
приладів, лабораторних аналізів . 

Органолептичний метод: ґрунтується на наслідках аналізу 
сприймання органами відчуттів людини (зором, слухом, смаком, 
нюхом, дотиком) без застосування технічних вимірювальних та 
реєстраційних засобів. 

Диференційований метод: передбачає порівняння одиничних 
виробів з відповідними показниками виробів-еталонів або ж базовими 
показниками стандартів. 

Комплексний метод: полягає у визначенні узагальнюючого 
показника рівня якості оцінюваного виробу. 

Ці всі визначення поняття ,,якість продукції” характеризують 
якість як сукупність властивостей товару. Можна зробити висновок, 
що за ключову характеристику якості продукції прийняті певні 
властивості продукції. 

На нашу думку, якість продукції є основою для подальшого 
удосконалення продукції і максимального задоволення потреб.  Для 
забезпечення високої якості товару і його конкурентоспроможності 
важливо не стільки виявлення недоброякісності, як її попередження. З 
цією метою необхідні створення й удосконалення єдиної системи 
контролю за якістю товарів. Управління якістю здійснюється з метою 
досягнення рівня якості, що задовольняє вимоги споживачів.  

Вважаємо,  під якістю продукції, слід розуміти сукупність 
властивостей продукції, яка обумовлює її здатність задовольнити 
визначені потреби відповідно до її призначення. Об’єктивною 
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закономірністю має бути підвищення якості виробництва такої 
продукції, яка потрібна суспільству для задоволення потреб. 

Аналіз якості продукції проводиться за її показниками. 
Показник якості продукції - це кількісна характеристика однієї 

або декількох властивостей продукції, що становлять її якість і 
розглядаються стосовно до визначених умов її створення,експлуатації 
чи споживання [5,c.43].   

У різних галузях промисловості для характеристики якості 
використовуються різні показники. Наприклад, у харчовій 
промисловості:  

 фізико-хімічні показники - характеризують склад харчових 
продуктів;  

 органолептичні показники - це зовнішній вигляд, колір, 
смак, запах;  

 естетичні показники - характеризують художнє оформлення 
харчової продукції (упаковка);  

 технологічні показники - питома вага сировини на 
вироблення одиниці продукції; коефіцієнт використання вихідної 
сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів тощо;  

 патентно-правові показники характеризують ступінь 
відновлення технічних рішень, використаних при виробництві 
продукції, їх патентний захист, а також можливість безперешкодної 
реалізації продукції в країні і за рубежем. До них відносяться 
показники патентної чистоти, патентного захисту, територіального 
поширення;  

 показники збереженості - визначають здатність різних видів 
харчової продукції зберігати споживчі властивості протягом термінів, 
передбачених відповідною нормативно-технічною документацією;  

 показники безпеки характеризують особливості продукції, 
які обумовлюють її безпеку для здоров'я людини при її використанні, 
збереженні чи транспортуванні.  

Параметри якості овочів закритого ґрунту передбачають 
врахування таких характеристик  [6, c.35] : 

 органолептичні показники – це зовнішній вигляд овочів, 
розмир, смак, колір, запах, наявність пошкоджень. 

 фізико-хімічні показники – характеризують фізичний та 
хімічний склад овочів (вміст поживних речовин, смакові якості, 
наявність сторонніх домішок ). 

 естетичні показники – характеризуються комплексом 
властивостей, пов’язаних з естетичними відчуттями і поглядами 
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(художнє оформлення упаковки). 
 показники збереженості характеризують здатність овочів 

зберігати споживчі властивості протягом термінів, передбачених 
нормативно-технічною документацією. 

 господарсько-біологічні показники  характеризують 
врожайність та товарність овочів. 

 патентно-правові показники характеризують можливість 
безперешкодної реалізації овочів в країні і за рубежем. 

 показники екологічності  характеризують особливості 
овочів, що гарантують безпеку для здоров’я людини при їх 
споживанні. 

 технологічні показники – питома вага  сировини на 
вироблення    одиниці продукції ; коефіцієнт використання  вихідної 
сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів тощо; 

Висновки : На основі огляду наукових джерел, зазначимо, що 
якість продукції виробництва овочів закритого грунту - це сукупність 
властивостей продукції. Показники якості є кількісною 
характеристикою цих властивостей.   Саме дотримання і забезпечення 
цих властивостей формує об’єкт управління якістю продукції, яка 
включає фізико-хімічні, органолептичні, естетичні, технологічні, 
патентно-правові, господарсько-біологічні, екологічні властивості. 
 

Література. 
1. Процесний підхід при розробленні та впровадженні системи 

управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001: 2001 [М013-2003] ”: Метод. посіб. / 
Ін-т з питань упр. якістю та навколишнім середовищем, ДП УкрНДНЦ; 
[Упоряд.: Топольницький О.Г. та ін.]. — К.: Хімджест, 2003. — 19 с.: 

2.  Ревкова Н. О.  Вплив системи управління якістю на забезпечення 
конкурентоспроможності організації // Збірник наукових праць. — Черкаси, 
2002. — N4 (7). — С.164–168. 

3. Скалецька Л.Ф. Біохімічні зміни продукції рослинництва при її 
зберіганні та переробці: навч. посібник. / Л.Ф.Скалецька, Г.І. Подпрятов. - К.: 
Видавничий центр НАУ, 2008. - 287 с. 

4. Тельнов А. С.  Системний підхід до управління якістю роботи на 
підприємстві // Социально-экономические аспекты промышленной 
политики. — Донецк, 2003. — Т.4, ч.1. — С.290–296. 

5. Технологія виробництва овочів і плодів / За ред. О.Ю.Барабаша. - 
К.: Вища шк., 2004. - 430 с. 

6. Управління якістю продукції: [Навч. посібник для студентів вузів 
України] / [Запунний О.Й., Запунний О.О., Полуда І.В., Савченко С.М.]; 
Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» та ін.; [За ред. В.Д.Нємцова]. — 
К., 1998. - 134 с.  



 

261

УДК [338.43.02:330.111.66] (477.5) 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
ОРГАНІЗАЦІЙ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

НАПРЯМОК ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
СМІГУНОВА О.В., ЗДОБУВАЧ*,  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті йдеться про необхідність впровадження заходів щодо оптимізації 

організаційної структури господарюючих суб’єктів аграрного профілю в інтересах 
трансформації їх моделей інноваційного розвитку в умовах глобалізації. 

In the article the question is about the necessity of introduction of measures on 
optimization of organizational structure of being in charge subjects of agrarian type in interests of 
transformation of their models of innovative development in the conditions of globalization. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтереси 
трансформації моделей інноваційного розвитку господарюючих 
суб’єктів агарного профілю в умовах глобалізації вимагають 
опрацювання їх оптимальної організаційної структури. При цьому,  
цілком зрозуміло, само по собі впровадження підприємницької 
організаційної структури мало що дасть, якщо воно не буде поєднане з 
впровадженням заходів, орієнтованих на адаптацію підприємницьких 
формувань до впливу цілого ряду процесів, які відбуваються в 
сільських агломераціях України протягом періоду їх ринково-
підприємницької трансформації агропромислової сфери її економіки. 
Серед цих процесів найбільш впливовими є урбанізація, депопуляція, 
деаграрізація, парцеляція, деіндустріалізація. 

Негативний вплив перерахованих вище процесів на соціально-
економічний розвиток сільських агломерацій є очевидним, а отже, 
очевидною є і необхідність у формуванні інструментарію для його 
подолання, який має включати  наступні три інструмента – 
концентрацію, кооперування та інтеграцію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як навчає світовий 
досвід [1,2,4], найбільш продуктивною виявилася інтеграція. Інтеграція 

                                                
* Науковий керівник – Турченко М.М.,  к.е.н., професор  
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- це об’єднання в ціле будь-яких елементів. Поняття «інтеграція» у 
спеціальній економічній літературі існує з кінця ХІХ-го століття, але 
воно набуло широкого розповсюдження лише після Другої світової 
війни. У загальному розумінні означає процес об’єднання зусиль 
різних окремих підсистем для досягнення цілей системи до складу якої 
вони входять, а також внесення будь-яких окремих елементів до складу 
системи що розглядається. 

Наука і практика виробили наступні три види інтеграції 
виробництва: горизонтальну, вертикальну і змішану: 

— горизонтальна – це внутрішньогалузеве кооперування, 
об`єднання господарюючих суб`єктів одного й того ж напрямку у 
єдиному технологічному процесі; 

— вертикальна – це об`єднання господарюючих суб`єктів які 
відносяться до взаємозалежних галузей під єдиним управлінням: 
наприклад, виробництво сирої сільськогосподарської продукції, її 
переробка та доведення продуктів промислової переробки до 
споживачів. 

В агропромисловій сфері розвинутих країн широке 
розповсюдження одержав такий продукт інтеграції, як кластер. 
Кластер – це одна з форм локальних горизонтально інтегрованих 
агропромислових систем. Їх створення є одним з виробничих 
напрямків ефективного використання інструментарію для формування 
оптимальної організаційної структури внутрішнього середовища 
сільської агломерації який був започаткований у другій половині 
минулого століття і який одержав назву глобального менеджменту. 
Цей останній орієнтований на формування та забезпечення успішного 
функціонування так званих глобальних корпорацій. 

Не дивлячись на різноманіття форм об`єднань кластерного 
типу, для всіх них є властивою одна важлива риса: виділення із 
спільності організацій-учасників організації-лідера, яка перебирає на 
себе функції системостворюючого ядра локальної інтегрованої 
виробничої агропромислової системи. Всі ж інші організації-учасники 
перебирають на себе статус її сателітів.  

Між організацією-лідером і організаціями сателітами 
встановлюється взаємовигідний обмін діяльністю, метою якого є 
випуск кінцевого продукту організацією-лідером. Організації-сателіти 
забезпечують поставки проміжної продукції та надання об’єктивно 
необхідних послуг згідно із добровільно-встановленими квотами. У 
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здійснені цих поставок організації-сателіти однозначно є 
зацікавленими, адже вони складають гарантований ринковий сегмент 
товарної продукції, виробленої ними. 

Формулювання цілей статті. На прикладі конкретного 
виробничого об’єднання кластерного типу, яке базуватиметься на 
Вільшанську сільську агломерацію (територію) Дворічанського району 
Харківської області, показати ефективність впровадження 
інтеграційних заходів щодо оптимізації організаційної структури 
господарюючих суб’єктів аграрного профілю.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На рис. 
представлена принципова блок-схема запропонованої на перспективу 
стратегічної зони господарювання (СЗГ) , яка базуватиметься на 
Вільшанську сільську агломерацію (територію) Дворічанського району 
Харківської області. Її системостворюючим ядром має бути 
високотехнологічний молочний комплекс.  

Загальна площа ріллі у її товарно-підприємницькому секторі за 
станом на початок 2011 року складала 7650,1 га і вписувалась в межі 
первинної адміністративної одиниці. Потенційними організаціями-
учасниками майбутньої  СГЗ є наступні чотири: ПСП «Вільшанське» - 
5792,97 га, СТОВ «Перемога» - 1758,73 га, Фермерське господарство 1 
– 50,4 га, Фермерське господарство 2 – 48,0  га. 

Для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу  в ґрунті 
згаданих організацій аграрного профілю вони будуть зобов’язані 
утримувати 4590,06 умовних голів, виходячи з нормативу 60 умовних 
голів на 100 га ріллі [3] (7650,1 га*0,6). 

Після визначення загальної потреби у поголів’ї 
сільськогосподарських тварин організацій-учасників Вільшанської СЗГ 
постає питання про його розподіл між ними та про вибір найбільш 
прийнятного в даних умовах способу його утримання та використання 
новітніх (ноосферо-космічних) технологічних процесів.  

В даному випадку була можливість вибору одного з двох 
можливих способів розподілу поголів’я тварин між організаціями 
аграрного профілю в межах Вільшанської СЗГ:  

— європейського, який передбачає утримання 
сільськогосподарських тварин в усіх без винятку організаціях 
аграрного профілю розміщених в межах СЗГ незалежно від їх розміру; 

— американського, який передбачає утримання 
сільськогосподарських тварин лише в організаціях-учасниках СЗГ, які 
є власниками крупних тваринницьких високотехнологічних 
комплексів. 
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Вільшанська сільська агломерація 
Кластерне об’єднання «Вільшанське»  

Організація-лідер ПСП  
 «Вільшанське»  

Л 

Організація-сателіт 
 

Організація-сателіт 
 

7650,1 га 

50,4 га 

5792,97 га 

48,0 га 2 3 

Організація-сателіт 

1 1758,73 га 

 
Рис. Організаційно-правова структура кластерного формування, 

яке має базуватись на Вільшанську сільську агломерацію 
(територію) Дворічанського району Харківської області 

 
Частіш за все в організаціях-власниках крупних 

високотехнологічних тваринницьких комплексів власна сіяна площа є 
недостатньою для виробництва необхідних обсягів кормів і тому вони 
вимушені залучати до їх виробництва сусідні організації аграрного 
профілю, які не утримують сільськогосподарських тварин. Взаємодія 
власників крупних високотехнологічних молочних комплексів із 
сусідніми організаціями, які не утримують сільськогосподарських 
тварин вимагає організаційного оформлення у вигляді виробничих 
об’єднань кластерного типу на основі локальних ринків продукції 
зернофуражних  і кормових культур з одного боку і біоорганічного 
добрива – з іншого боку. Створення саме такого об’єднання в межах 
Вільшанської СЗГ є  всі підстави вважати не лише можливим, але і 
безумовно доцільним. 

Як вже було встановлено в межах Вільшанської СЗГ потрібно 
утримувати 4590,06 умовних голів. У перерахунку на фізичне поголів’я 
воно складатиме:  

— ВРХ 4900 голів, з них корови 3600 голів;  ремонтний молодняк 
1200 голів; 

— Свині  2250 голів. 
Отже постало питання про спосіб розміщення цього поголів’я в 

межах новоствореної СЗГ: 
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— перший варіант розміщення – один господарський центр 
поблизу геометричного центру території СЗГ ; 

— другий варіант розміщення поголів’я – два господарських 
центри. 

За нашими розрахунками, найбільш прийнятним є перший 
варіант розміщення поголів’я сільськогосподарських тварин. Згідно з 
цим варіантом воно матиме наступний вигляд: 

— технологічний тваринницький комплекс (ТТК) молочного 
напрямку: 

— корови 3600 голів з надоєм 6000 кг за рік, 
— ремонтний молодняк 1200 голів (805 в умовному обчисленні); 
— локально допоміжна свинарська ферма – 2250 голів (813 в 

умовному обчисленні). 
Після визначення чисельності поголів’я сільськогосподарських 

тварин на перспективному технологічному тваринницькому комплексі 
молочного напрямку з’явилась можливість визначення розміру сіяної 
кормової площі за нормативом 1,1 га  на одну умовну голову: 

— 5208 (3600+805+813) умовних голів 1,1 га/ум.голова = 5728,8 га  
Сіяна кормова площа 5728,8 га – це 74,9 % ріллі в межах 

перспективної Вільшанської СЗГ. Отже, буде можливість 25,1% ріллі, 
або 1921,3 га зайняти чистими парами,посівами зернових 
продовольчих, технічних та інших культур. 

Оскільки проектом раціональної внутрішньорайонної системи 
спеціалізації і концентрації тваринництва передбачено, що власником 
ТТК молочного напрямку в межах перспективної Вільшанської СЗГ 
має бути ПСП «Вільшанське», то виникло питання про можливість 
розміщення тут сіяної кормової площі розміром 5728,8 га. Розрахунки 
показали наступне. ПСП «Вільшанське» володіє, як видно з 
попереднього викладу, 5792,97 га ріллі. Отже, питома вага сіяної 
кормової площі складатиме 98,9%, що є вкрай небажаним. В даному 
випадку максимально допустимою була б середня по СГЗ питома вага 
74,9 %. Але за цієї умови допустимий ліміт сіяної кормової площі 
складатиме усього 4291 га за її дефіциту 1437,8 га. 

Залучити цю площу є можливість лише у інших організацій 
аграрного профілю, які базуються на Вільшанську сільську 
агломерацію. Вони володіють в даний час 1857,13 га ріллі. Дефіцит 
1437,8 га складатиме по відношенню до цієї площі 77,4 %. Такий шлях 
врегулювання проблеми дефіциту сіяної кормової площі є цілком 
можливим за умови формування в межах перспективної Вільшанської 
СГЗ виробничого об’єднання кластерного типу.   

Висновки. Здійснення стратегічної сегментації внутрішнього 
середовища Дворічанського району неминуче викличе цілий ряд 
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позитивних соціально-економічних зрушень. Розглянемо їх на 
прикладі перспективної Вільшанської СЗГ: 

по-перше, спочатку буде забезпечений бездефіцитний баланс 
гумусу на площі 7650,1 га, а у перспективі буде забезпечене наступне 
нарощування його вмісту, що за інших умов потягне за собою 
зростання врожайності сільськогосподарських культур; 

по-друге, будуть створені нові робочі місця  тваринницьких 
об’єктах і в виробництві продукції зернофуражних та кормових 
культур. Разом з тим будуть створені робочі місця у підрозділах 
промислової переробки сільськогосподарської сировини, у  
підрозділах виробництва будівельної продукції, у підрозділах 
виробничої та соціальної інфраструктури; 

по-третє, у Вільшанській СЗГ буде щорічно вироблятись: 
— молока 3657*6 =21942 тонн; 
— живої ваги вибракуваних тварин 663 тонни; в тому числі 

зверхремонтний молодняк у віці 20 днів, реалізований у м’ясний 
підкомплекс  СГЗ 43,2 тонни; 

— звичайного гною 36000 тонн, або біоорганічного добрива 28800 
тонн за умови впровадження мікробіологічних технологій; 

—  біогазу – 1,44 млн. м. куб. Цієї кількості достатньо для 
виробництва 898 тонн дизельного палива,або близько 8,4 млн. 
кВт.годин електроенергії. 

Цілком зрозуміло, що перераховані вище обсяги продукції 
будуть одержані на виході перероблюючої  підсистеми перспективних 
крупних високотехнологічних тваринницьких комплексів лише за 
умови якісного маркетингу та менеджменту. Все це дозволить 
сформувати повноцінні фонди оплати праці зайнятих на них 
працівників та фонди відрахувань на розвиток соціальної сфери 
Вільшанської сільської агломерації. 
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УДК 658.7 
 

ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФАЗ, ЕТАПІВ І РОБІТ 
ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ФУНКЦІОНУЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

СУМЕЦЬ О.М., К.Т.Н., ДОЦЕНТ,  
АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ 

 
З урахуванням системного підходу запропоновано удосконалений алгоритм 

проектування логістичної системи на  підприємстві. 
Improved algorithm of the logistics system development for the enterprise has been given 

with the help of systematic approach. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Нині економіка 
України переживає тяжкі часи. Це зумовлено великою кількістю 
чинників. Але основним із них є криза, що охопила країну наприкінці 
2008 року й продовжується дотепер. Це призвело до того, що 
організації постійно знаходяться в стані пошуку шляхів подолання 
наслідків кризи й утримання стійкого положення на ринку. А тому, як 
свідчить практика, за останні роки топ-менеджмент підприємств, фірм 
і компаній став приділяти вельми велику увагу питанням створення й 
подальшого розвитку логістичних систем (ЛС). Вчені й практики 
одностайні в думці про те, що для подолання кризи й досягнення 
продуктивної роботи підприємств необхідним є комплексний проект 
покращень, в якому органічно повинні сполучатись всі сучасні новітні 
технології і логістична стратегія розвитку. Для успішної реалізації 
останньої необхідною умовою є створення логістичних систем 
підприємств.  

Створення логістичних систем для реально функціонуючого 
підприємства базується на вирішенні комплексу відповідних завдань. У 
рішенні цієї проблеми першочерговим завданням для дослідників є 
відпрацювання спершу детального алгоритму проектування й 
впровадження ЛС на підприємстві з урахуванням його економічної 
системи, що вже сформувалася.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій 
результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних фахівців [1–11; 13; 14], 
у яких висвітлені рекомендації щодо формування ЛС на підприємствах 
дозволяє вказати на невирішеність проблеми, що досліджується. А саме, 
у публікаціях чітко не прослідковується детальний алгоритм 
проектування ЛС і не прописуються ті роботи, що необхідно 
виконувати за кожним етапом, не вказується послідовність їх виконання. 
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Окрім того, нажаль, не всі автори у своїх публікаціях зазначають для 
якого підприємства може бути застосовано алгоритм – для 
функціонуючого чи для нового, тобто для такого, що тільки 
організовується. Однак дані напрацювання вчених і практиків є вельми 
корисними й мають бути покладені у подальші дослідження вказаної 
проблематики. 

Все вище зазначене свідчить про те, що проблема створення 
методико-методологічного апарату проектування ЛС ще не повністю 
вирішена й потребує подальшого дослідження.  

Формулювання цілей статті. Описати зміст основних фаз, 
етапів і робіт щодо проектування логістичних систем для реально 
функціонуючого підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Виконані дослідження щодо 
існуючих підходів до проектування й впровадження ЛС на підприємствах, 
що описані в публікаціях вітчизняних і зарубіжних фахівців [1–11; 13; 14], 
а також результати досліджень, що проведені особисто автором і 
викладені в публікації [12], надали можливість систематизувати всі 
пропозиції й обрати алгоритм, що складається з трьох фаз: формування 
інформаційного масиву для проектування ЛС на підприємстві, 
проектування ЛС на підприємстві, впровадження проекту ЛС.  

Визначені фази проектування ЛС підприємства в себе 
включають по декілька етапів, які конкретизують спрямованість 
проектних робіт. Їх кількість і назви подані на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні етапи фаз проектування ЛС підприємства  

(Систематизовано на основі особистих досліджень автора [12] ) 
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Зазначені фази й етапи проектування й впровадження ЛС 
відображають системний підхід до досліджуваного процесу. З метою 
подальшої реалізації описаних фаз для реально функціонуючих 
підприємств є необхідність детального опису алгоритму проектування 
й впровадження ЛС, який подано в табл. 1. Послідовність реалізації 
алгоритму проектування ЛС для реально функціонуючого 
підприємства, що наведений в табл. 1, у вигляді евентуальної схеми 
наведена на рис. 2. 

З метою подальшого застосування запропонованого алгоритму 
слід надати  перелік і коротку характеристику робіт, що повинні 
виконуватися в межах кожного етапу визначених фаз проектування й 
впровадження проекту ЛС для підприємства, що функціонує й має вже 
сформовану економічну систему. Для подання опису робіт, що 
заплановані до виконання при проектуванні ЛС, використаємо 
табличну форму, де буде подана інформація наступного характеру: 
шифр роботи, назва роботи, зміст роботи (табл. 2).  

Таблиця 1   
Основні роботи процесу проектування й впровадження ЛС на 

підприємстві (допрацьовано на основі [12]) 
 

Фаза  Етап (номер і 
найменування) 

Зміст основних робіт, що 
виконуються  

Шифр 
роботи 

1 2 3  
1. Аналіз постачальників і споживачів 
та  
встановлення можливостей їх 
зростання. 

Ф1.Е1.Р.1 
 

2. Аналіз конкурентів. Ф1.Е1.Р.2 
3. Формулювання мети створення ЛС. Ф1.Е1.Р.3 

Етап 1. Аналіз 
ринкової ситуації 

4. Аналіз можливостей аутсорсингу. Ф1.Е1.Р.4 
1. Аналіз загальної стратегії 
підприємства. Ф1.Е2.Р.1 
2. Аналіз ресурсного потенціалу 
підприємства. Ф1.Е2.Р.2 

3. Оцінка наявної логістичної 
інфраструктури на підприємстві. 

Ф1.Е2.Р.3 
 

4. Визначення рівня логістичних 
витрат для підпри-ємства й 
обґрунтування доцільності створення 
ЛС. 

Ф1.Е2.Р.4 
 

5. Попередній вибір виду ЛС. Ф1.Е2.Р.5 

Фаза 1 

Етап 2. 
Дослідження 
можливості 
створення ЛС 

6. Визначення основних обмежень 
(детермінант) на функціонування ЛС. 

Ф1.Е2.Р.6 
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Продовження табл. 1 
1. Прогнозування розвитку ЛС. Ф2.Е1.Р.1 
2. Визначення потенційних ринкових 
меж ЛС. Ф2.Е1.Р.2 
3. Визначення витрат на проект й 
інсталяцію ЛС на підприємстві Ф2.Е1.Р.3 
4. Оцінка очікуваного ефекту ЛС. Ф2.Е1.Р.4 

Етап 1. 
Попередня 
оцінка основних 
характеристик 
ЛС, що 
проектується 5. Оцінка доцільності проектування 

ЛС. Ф2.Е1.Р.5 
1. Виокремлення стратегічного набору 
логістичних  
функцій, що є необхідним для 
підтримки конкурентоспроможності 
підприємства. 

Ф2.Е2.Р.1 
 
 Етап 2. 

Функціональне 
проектування ЛС 2. Встановлення (визначення) 

логістичних функцій,  
які можна передати в аутсорсинг і які 
будуть  
виконуватися на підприємстві. 

Ф2.Е2.Р.2 
 

1. Встановлення оптимальної 
структури ЛС  
підприємства: вибір підсистем ЛС 
відповідно до логістичної мети. 

Ф2.Е3.Р.1 
 

2. Формулювання економічних цілей і 
завдань для  
кожної підсистеми ЛС. 

Ф2.Е3.Р.2 
 

3. Визначення достатності техніко-
технологічної  
бази кожної із підсистем ЛС. 

Ф2.Е3.Р.3 
 

4. Встановлення необхідного рівня 
взаємозв’язку між підсистемами й 
ланками ЛС. 

Ф2.Е3.Р.4 

5. Інформаційне ув’язування підсистем 
ЛС Ф2.Е3.Р.5 

Етап 3. 
Елементне 
проектування 
(структуризація) 
ЛС 

6. Формування системи реєстрації, 
обліку, аналізу та контролю 
логістичних витрат ЛС підприємства. 

Ф2.Е3.Р.6 
 

1. Систематизація умов, факторів і 
параметрів,  
що визначають організаційну 
структуру управління  
(ОСУ) ЛС підприємства. 

Ф2.Е4.Р.1 
 
 

2. Вибір типу ОСУ ЛС підприємства. Ф2.Е4.Р.2 
3. Формулювання вимог до ОСУ ЛС 
підприємства. Ф2.Е4.Р.3 
4. Вибір моделі проектування ОСУ ЛС 
підприємства. 

Ф2.Е4.Р.4 
 

Фаза 2 

Етап 4. 
Організаційне 
проектування ЛС 

5. Вибір показників оцінки якості ОСУ 
ЛС підприємства. 

Ф2.Е4.Р.5 
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Продовження табл. 1 
6. Формування системи показників 
оцінки  
ефективності ОСУ ЛС підприємства. 

Ф2.Е4.Р.6 
 

7. Оцінка ефективності ОСУ ЛС 
підприємства. Ф2.Е4.Р.7 
8. Оцінка синергетичного ефекту 
впровадження  
ОСУ ЛС на функціонуючому 
підприємстві. 

Ф2.Е4.Р.8 
 

  

9. Відпрацювання заходів щодо 
забезпечення  
економічної безпеки ЛС підприємства. 

Ф2.Е4.Р.9 
 

1. Визначення показника чутливості 
ЛС Ф3.Е1.Р.1 
2. Визначення ступеня корисності ЛС. Ф3.Е1.Р.2 
3. Визначення показників надійності 
ЛС. Ф3.Е1.Р.3 
4. Оцінка ефективності проекту. Ф3.Е1.Р.4 

Етап 1. 
Визначення 
ключових 
показників 
оцінки проекту 
логістичної 
системи 

5. Оцінка рівня економічної безпеки 
ЛС  
підприємства. 

Ф3.Е1.Р.5 
 

1. Складання бюджету проекту. Ф3.Е2.Р.1 
 

2. Складання плану впровадження 
проекту. Ф3.Е2.Р.2 

Етап 2. 
Планування 
впровадження 
проекту 
логістичної 
системи 

3. Складання графіку впровадження 
проекту. Ф3.Е2.Р.3 

Етап 3. 
Безпосередньо 
впровадження 
проекту 
логістичної 
системи 

1. Запуск проекту. Ф3.Е3.Р.1 

1. Інсталяція логістичної 
інформаційної системи. Ф3.Е4.Р.1 
2. Інсталяція системи реєстрації, 
обліку, аналізу  
та контролю логістичних витрат. 

Ф3.Е4.Р.2 
 

Фаза 3 

Етап 4. Інсталяція 
допоміжних 
підсистем ЛС 
підприємства 3. Інсталяція системи економічної 

безпеки функціонування ЛС 
підприємства. 

Ф3.Е4.Р.3 

 

Висновки. Обґрунтування рішень, що пов'язані з 
використанням описаного алгоритму проектування ЛС, а також з 
вибором найбільш ефективних видів робіт, можуть виконуватися з 
різним ступенем глибини й різним ступенем їх деталізації. Значення 
останнього визначається не тільки вихідною інформацією, якою 
володіє проектувальник, і її вірогідністю, але й обізнаністю фахівців 
підприємства (консультантів) з інструментарієм виконання робіт та 
наявністю джерел фінансування проекту. 
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Описаний нижче алгоритм проектування й впровадження ЛС 
для підприємств не претендує на вичерпність зазначеної наукової 
проблеми, хоча її розгляд може стати певним внеском у формування й 
розвиток методико-методологічного апарату проектування 
логістичних систем. Окрім того, поданий в статті матеріал може бути 
корисним для дослідників у плані подальшого дослідження питання 
удосконалення існуючих або розробки нових алгоритмів і методик 
проектування логістичних систем не тільки для підприємств, що вже 
функціонують, а й для вперше створюваних підприємств. 

 
Рис. 2. Послідовність реалізації алгоритму проектування ЛС 
підприємства, що реально функціонує на ринку (Аркуш 1) 

 

 
Рис. 2. Послідовність реалізації алгоритму проектування ЛС 
підприємства, що реально функціонує на ринку (Аркуш 2) 
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Рис. 2. Послідовність реалізації алгоритму проектування ЛС 
підприємства, що реально функціонує на ринку (Аркуш 3) 

 
 

 
Рис. 2. Послідовність реалізації алгоритму проектування ЛС 
підприємства, що реально функціонує на ринку (Аркуш 4) 
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Таблиця 2 

Опис змісту робіт по проектуванню й впровадженню 
ЛС на підприємстві 

Шифр 
роботи Назва роботи Зміст роботи 

1 2 3 

Ф1.Е1.Р.1 

Аналіз постачальників і 
споживачів та  
встановлення 
можливостей їх 
зростання 

Визначається частка ринку для 
постачальників і споживачів; виконується 
аналіз потенціалу постачальників і 
споживачів; прогнозуються можливості їх 
зростання; встановлюється ступінь їх 
лояльності до підприємства й готовність до 
тривалого співробітництва 

Ф1.Е1.Р.2 Аналіз конкурентів 

Визначається частка ринку для конкурентів; 
оцінюються їх сильні й слабкі сторони та 
визначаються потенційні можливості в 
використанні логістики; аналізуються 
логістичні технології, що реалізуються; 
визначаються логістичні партнери й 
посередники; аналізуються показники 
логістики конкурента (якщо є така 
можливість) 

Ф1.Е1.Р.3 Формулювання мети 
створення ЛС 

Аналізується економічна система 
підприємства; описується логістична 
концепція для підприємства, на основі якої 
формулюється логістична мета створення ЛС 

Ф1.Е1.Р.4 Аналіз можливостей 
аутсорсингу 

Виокремлюються логістичні активності (ЛА), 
що реалізуються на підприємстві; виконується 
аналіз доцільності виконання ЛА 
безпосередньо на підприємстві; виконується 
відбір ЛА, що економічно доцільно 
виконувати силами і ресурсами підприємства; 
встановлюються ЛА, що економічно 
виконувати за рахунок задіяння логістичного 
аутсорсингу; аналізується ринок 
аутсорсингових послуг і встановлюються 
можливості задіяння аутсорсингу для 
виконання попередньо виокремлених ЛА 

Ф1.Е2.Р.1 Аналіз загальної стратегії 
підприємства 

У розрізі загальної стратегії виконується 
аналіз стратегій зростання й підтримки. 
Виокремлюються конкурентні переваги й 
можливості стратегій зростання й підтримки 

Ф1.Е2.Р.2 Аналіз ресурсного 
потенціалу підприємства 

Аналізується ресурсний потенціал 
підприємства, насамперед, фінансові й 
кадрові можливості щодо організації та 
здійснення певних ЛА 

Ф1.Е2.Р.3 
 

Оцінка наявної 
логістичної 
інфраструктури на 
підприємстві 

Виконується детальний аналіз основних 
складових інфраструктури підприємства, а саме 
технічної, технологічної, організаційно-
економічної з метою їх задіяння для виконання 
певних ЛА 
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Ф1.Е2.Р.4 
 

Визначення рівня 
логістичних витрат для 
підприємства й 
обґрунтування 
доцільності створення 
ЛС 

У загальних витратах підприємства 
виокремлюються логістичні витрати.  
Встановлюється їх співвідношення з 
загальними витратами, на основі чого 
виконується обґрунтування доцільності 
створення ЛС на підприємстві. 

Ф1.Е2.Р.5 Попередній вибір виду 
ЛС 

На основі аналізу рівня логістичної інтеграції 
функцій, що виконуються на підприємстві, 
встановлюється відповідний рівень 
логістичної агрегації і попередньо обирається 
для організації ЛС з прямими зв’язками або 
ешелонована, або гнучка. 

Ф1.Е2.Р.6 
 

Визначення основних 
обмежень (детермінант) 
на функціонування ЛС 

Визначаються цінові й нецінові детермінанти 
функціонування ЛС підприємства. 

Ф2.Е1.Р.1 Прогнозування розвитку 
ЛС 

Виконується прогноз виконання конкретного 
обсягу робіт логістичною системою 
підприємства на майбутні періоди 

Ф2.Е1.Р.2 Визначення потенційних 
ринкових меж ЛС 

Встановлюється доцільні розміри 
(географічна територія) логістичного 
полігону, де планується здійснення 
логістичної діяльності підприємства 

Ф2.Е1.Р.3 
Визначення витрат на 
проект й інсталяцію ЛС 
на підприємстві 

Складається кошторис на проектування 
логістичної системи та інсталяцію її на 
підприємстві 

Ф2.Е1.Р.4 Оцінка очікуваного 
ефекту ЛС 

Прогнозно визначається ефект від 
функціонування ЛС на підприємстві. 

Ф2.Е1.Р.5 Оцінка доцільності 
проектування ЛС 

За прогнозованими показниками 
ефективності функціонування ЛС 
встановлюється доцільність її проектування 
на майбутні періоди 

Ф2.Е2.Р.1 
 
 

Виокремлення 
стратегічного набору 
логістичних  
функцій, що є 
необхідним для 
підтримки 
конкурентоспроможност
і підприємства 

Виконується відбір логістичних функцій і 
операцій, що є вкрай необхідними для 
підтримки конкурентоспроможності 
підприємства в обраному сегменті ринку 
 

Ф2.Е2.Р.2 
 

Встановлення 
(визначення) 
логістичних функцій,  
які можна передати в 
аутсорсинг і які будуть  
виконуватися на 
підприємстві 

Визначаються логістичні активності, що 
будуть виконуватися безпосередньо за 
рахунок можливостей підприємства й 
логістичні активності, які можуть бути 
передані на виконання іншим організаціям 

Ф2.Е3.Р.1 
 

Встановлення 
оптимальної структури 
ЛС  
підприємства: вибір 
підсистем ЛС відповідно 
до логістичної мети 

На основі відібраних ЛА, що будуть 
виконуватися підприємством, 
обґрунтовується необхідний перелік 
підсистем ЛС 

Ф2.Е3.Р.2 
 

Формулювання 
економічних цілей і 
завдань для  
кожної підсистеми ЛС 

Формулюються економічні цілі й завдання 
для кожної підсистеми ЛС відповідно до 
логістичної мети підприємства 
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Ф2.Е3.Р.3 
Визначення достатності 
техніко-технологічної  
бази кожної із підсистем 
ЛС 

Аналізується техніко-технологічна база 
підприємства й встановлюється достатність 
засобів для виконання визначених ЛА 
конкретними логістичними підсистемами 

Ф2.Е3.Р.4 

Встановлення 
необхідного рівня 
взаємозв’язку між 
підсистемами й ланками 
ЛС 

Встановлюється рівень взаємозв’язку 
(інформаційного, фінансового, 
організаційного, технологічного) між 
підсистемами й ланками ЛС 

Ф2.Е3.Р.5 Інформаційне 
ув’язування підсистем ЛС 

Формується інформаційне ув’язування 
підсистем ЛС між собою та службами 
підприємства 

Ф2.Е3.Р.6 
Формування системи 
реєстрації, обліку, аналізу 
та контролю логістичних 
витрат ЛС підприємства 

Організовуються центри відповідальності. 
Відпрацьовується система реєстрації, обліку, 
аналізу та контролю логістичних витрат ЛС 
підприємства через центри відповідальності 

Ф2.Е4.Р.1 
 

Систематизація умов, 
факторів і параметрів,  
що визначають 
організаційну структуру 
управління  
(ОСУ) ЛС підприємства 

Складається матриця умов, факторів і 
параметрів, що є визначальними для 
побудови організаційної структури 
управління логістичною системою 
підприємства 

Ф2.Е4.Р.2 Вибір типу ОСУ ЛС 
підприємства 

Обґрунтовується тип ОСУ ЛС для 
підприємства 

Ф2.Е4.Р.3 Формулювання вимог до 
ОСУ ЛС підприємства 

Формулюються вимоги до ОСУ ЛС 
підприємства 

Ф2.Е4.Р.4 
Вибір моделі 
проектування ОСУ ЛС  
підприємства 

Обґрунтовується модель проектування ОСУ 
ЛС підприємства 

Ф2.Е4.Р.5 
Вибір показників оцінки 
якості ОСУ ЛС  
підприємства 

Обґрунтовуються показники оцінки якості 
ОСУ ЛС підприємства 

Ф2.Е4.Р.6 
 

Формування системи 
показників оцінки 
ефективності ОСУ ЛС 
підприємства 

Формується система показників оцінки 
ефективності ОСУ ЛС підприємства 

Ф2.Е4.Р.7 Оцінка ефективності 
ОСУ ЛС підприємства. 

Виконується попередня оцінка ефективності 
ОСУ ЛС підприємства 

Ф2.Е4.Р.8 
Оцінка синергетичного 
ефекту впровадження  
ОСУ ЛС на підприємстві 

Визначається синергетичний ефект 
впровадження ОСУ ЛС на підприємстві 

Ф2.Е4.Р.9 
Відпрацювання заходів 
щодо забезпечення  
економічної безпеки ЛС 
підприємства 

Розробляються заходи щодо забезпечення 
економічної безпеки ЛС підприємства з 
урахуванням зовнішнього оточення й 
положення підприємства на визначеному 
сегменті ринку 

Ф3.Е1.Р.1 
 

Визначення показника 
чутливості ЛС  

Визначається показник чутливості ЛС і 
проводиться його оцінка 

Ф3.Е1.Р.2 Визначення ступеня 
корисності ЛС 

Визначається показник корисності ЛС і 
проводиться його оцінка 

Ф3.Е1.Р.3 Визначення показників 
надійності ЛС 

Визначаються показники надійності ЛС і 
проводиться їх оцінка 

Ф3.Е1.Р.4 Оцінка ефективності 
проекту 

Визначається ефект ЛС 

Ф3.Е1.Р.5 Оцінка рівня економічної 
безпеки ЛС  підприємства 

Визначається рівень економічної безпеки ЛС 
підприємства 

Ф3.Е2.Р.1 Складання бюджету 
проекту 

Складається бюджет для виконання проекту з 
урахуванням рівня забезпечення надійності й 
економічної безпеки ЛС 
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Ф3.Е2.Р.2 Складання плану 

впровадження проекту 
Складається детальний план впровадження 
проекту ЛC 

Ф3.Е2.Р.3 Складання графіку 
впровадження проекту 

Складається графік впровадження проекту 
логістичної системи 

Ф3.Е3.Р.1 Запуск проекту Введення в дію проекту ЛС 

Ф3.Е4.Р.1 
Інсталяція логістичної 
інформаційної системи 
(ЛІС) 

Встановлення ЛІС й підстроювання її під 
організаційну структуру управління 
підприємством 

Ф3.Е4.Р.2 
Інсталяція системи 
реєстрації, обліку, аналізу  
та контролю логістичних 
витрат 

Встановлення системи реєстрації, обліку, 
аналізу та контролю логістичних витрат і 
підстроювання її під загальну систему обліку 
витрат підприємства 

Ф3.Е4.Р.3 
Інсталяція системи 
економічної безпеки 
функціонування ЛС 
підприємства 

Реалізація заходів щодо організування 
системи економічної безпеки ЛС 
підприємства в загальній системі 
підприємства 
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УДК 657 
 
СУЧАСНА ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

ТКАЧЕНКО С.А., К.Е.Н., 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 
Висвітлено сучасну практику організації бухгалтерського обліку на 

машинобудівних підприємствах Миколаївської області України, визначено слабкі місця і 
запропоновано підсилити увагу до облікового забезпечення як з боку розробників систем 
управління, так і із сторони безпосередніх користувачів фактичної інформації для 
подальшого підвищення ефективності функціонуючих на промислових компаніях і в 
об’єднаннях систем управління. 

Deals with the modern practice of accounting for machine-building enterprises of 
Mykolayiv region of Ukraine, identified weaknesses and proposed to strengthen attention to your 
support on the part of developers of systems management, and direct the parties to the actual user 
information to further improve functioning of industrial companies and in places, unity systems. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Бухгалтерський 
облік, виступаючи функцією управління, в умовах широкого 
впровадження і розвитку в об’єднаннях і на підприємствах систем 
управління усе більше привертає до себе увагу як один із факторів 
підвищення конкурентних позицій компаній на теренах сучасного 
ринку. Об’єктивна оцінка існуючої практики організації 
бухгалтерського обліку, характеру і складності питань, які виникають 
при реалізації фактичних розрахунків, на нашу думку, може бути 
зроблена тільки у щільному зв’язку з дослідженням механізму впливу 
на ефективність розвитку систем управління взагалі і виявленням 
наявних в цієї області складностей та невирішених проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на 
той факт, що на цей час наявна велика кількість досліджень пов’язаних 
із проблемами бухгалтерського обліку як іноземних так і вітчизняних 
вчених-економістів, в загальному обсязі яких виділяються такі із них 
як: Аткинсон, А. Энтони, Банкер, Д. Раджив, Каплан, С. Роберт, Янг, 
С. Марк, П. Атрилл, Э. МакЛейни, Ф. Бутинець, С. Голов, З. 
Гуцайлюк, І. Івакіна, В.Э. Керимов, А.А. Епифанов, П.В. Селиванов, 
М.С. Крятов, В.Ф. Палий, Ж. Ришар, Я.В. Соколов, Э.С. Хендриксен, 
М.Ф. Ван Бреда, Т. Чебан, В. Яценко, О. Шатохіна [1-13] та інших, 
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питання пов’язане із висвітленням сучасної практики організації 
бухгалтерського обліку в ринкових умовах на машинобудівних 
підприємствах Миколаївської області України висвітлення не знайшло. 
Отож, велике практичне і теоретичне значення має викладення 
матеріалу, який характеризував би сучасну практику організації 
бухгалтерського обліку в системі управління підприємством та 
підсилив увагу до облікового забезпечення як з боку розробників 
систем управління, так і із сторони безпосередніх користувачів 
фактичної інформації для подальшого підвищення ефективності 
функціонуючих на промислових підприємствах і об’єднаннях галузі 
машинобудування Миколаївської області України систем управління, 
які в науковій літературі, на наш погляд, розглянуті недостатньо. 

Актуальність, недостатня теоретична і методична розробленість 
та суттєва практична значимість вищевказаних питань зумовила вибір 
теми публікації, її мету, завдання і структуру. 

Формулювання цілей статі. Метою дослідження стало 
визначення наукових засад, розробка та обґрунтування теоретичних 
положень, науково-практичних методів і рекомендацій щодо 
подальшого підвищення розвитку промислових підприємств в 
ринкових умовах на основі підсилення уваги до бухгалтерського обліку 
як з боку розробників систем управління, так і із сторони 
безпосередніх користувачів фактичної інформації. 

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені 
наступні завдання: 

— узагальнено погляди вітчизняних та закордонних вчених-
економістів на сучасний стан і роль механізму бухгалтерського обліку 
як управлінської функції в промислових угрупуваннях; 

— досліджена сучасна практика використання методологічно-
інформаційного інструментарію бухгалтерського обліку в здійсненні 
машинобудівними підприємствами Миколаївської області 
господарської діяльності; 

— узагальнено викладений матеріал та запропоновано конкретні 
рішення щодо використання методологічно-інформаційного 
інструментарію бухгалтерського обліку в управлінні господарською 
діяльністю підприємства з метою забезпечення його розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із 
основних функцій управління, яка на цей час виступає об’єктом 
пильної уваги з боку керівного складу промислових підприємств є 
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бухгалтерський облік. Перші кроки у вирішенні завдань 
бухгалтерського обліку на підприємствах нашої країни були зроблені 
вже досить давно. За роки, які минули в цієї області було досягнуто 
певний прогрес, і на цей момент важко віднайти галузь промисловості, 
на підприємствах якої у тієї чи іншої ступені не була б розроблена і 
використовувалася функція бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 
облік став органічною компонентою багатьох функціонуючих систем 
управління підприємствами, який істотно впливає на їх ефективність. 

Найбільш розповсюджена форма використання функції 
бухгалтерського обліку на підприємствах – розосередження облікових 
завдань за окремими функціональними підсистемами системи 
управління підприємством. 

На ВАТ «Завод Фрегат» в якості ознаки поділу системи 
управління підприємством на підсистеми був прийнятий виробничий, 
що відповідає специфіці заводу з його основними технологічними 
процесами. У відповідності з цією ознакою в системі управління 
заводу утворено чотирнадцять підсистем управління: техніко-
економічне, виробництвом і відвантаженням готової продукції, 
виробництвом і розподіленням готової продукції, матеріально-
технічним постачанням, електропостачанням, ремонтом основного і 
допоміжного обладнання і інше. В першу підсистему включені 
завдання бухгалтерського обліку діяльності заводу в цілому. В 
наступних для підсистем системи управління підприємством 
передбачено вирішення завдань бухгалтерського обліку окремих 
напрямів і сторін виробничої діяльності підприємства. 

На АТВТ «Первомайськдизельмаш» із порівняно тривалим 
циклом виробництва, складними матеріальними потоками, 
багаточисельними транспортними операціями виникла особиста 
чіткість і узгодженість в роботі різних внутрішніх підрозділів. В цих 
умовах система управління заводу узяла на себе вирішення ряду 
фактичних завдань в межах підсистем управління основним 
виробництвом, управління матеріально-технічним постачанням, 
управління якістю тощо. 

Система управління ВАТ «Інгул» забезпечила можливість 
вирішення в системі управління комплексу завдань із бухгалтерського 
обліку витрат на виробництво, із використання енергоресурсів і інше. 

В системі управління ВАТ «Конвеєрмаш» задачі бухгалтерського 
обліку включені до складу багатьох підсистем (технічної підготовки 
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виробництва, техніко-економічного планування, матеріально-
технічного забезпечення і інше). Але наявні підсистеми, в яких 
завдання бухгалтерського обліку не вирішуються, наприклад, «кадри» і 
інше. В цілому питома вага облікових задач в системі управління 
заводу складає 14 %. 

Системи управління виробництвом створені на усіх 
промислових підприємствах, наприклад, таких, як АТВТ "Завод 
"Екватор", ВАТ МП "ЕРА" тощо. До складу систем управління 
підприємств входять від п’яти до восьми підсистем, а кількість задач, 
які включаються в одну підсистему, складає від 50 до 180. Задачі 
бухгалтерського обліку розосереджені за усіма підсистемами. Середня 
питома вага облікових завдань у загальної їх кількості, які вирішуються 
системою управління підприємством, за даними дослідження, 
складає 5 %. 

Приблизно таке ж положення і на інших промислових 
підприємствах машинобудівної галузі нашої країни тощо. 

Трохи рідше зустрічається інша форма організації 
бухгалтерського обліку в системі управління підприємством – 
об’єднання облікових завдань із завданнями будь-якої іншої 
функціональної підсистеми. Таку форму, зокрема, застосовують на 
ВАТ «ІВЦ МФО» і інших підприємствах. 

Наприклад, в системі управління ВАТ «ІВЦ МФО» в межах 
функціональної підсистеми «Бухгалтерський облік, звітність і 
бюджетування» технічним проектом передбачено вирішення більше 
60 облікових задач. В їх числі комплекси задач періодичного обліку 
діяльності товариства за обсягом виробництва і реалізації, заробітної 
плати, використанню матеріальних ресурсів, використанню основних 
засобів, собівартості, фінансовому стану і інше. В якості основної 
інформаційної бази вирішення завдань бухгалтерського обліку 
слугують дані вихідних масивів інформації планування, економічного 
аналізу, бухгалтерського обліку і, головним чином, масиву звітності. 

Вивчення функціонуючих на підприємствах підсистем показало, 
що питома вага завдань бухгалтерського обліку значно уступає 
питомої вазі завдань планування і аналізу і, як правило, складає 
приблизно 15-25 % від загальної кількості задач, які вирішуються 
підсистемами. Одна із причин такого положення є в тому, що 
розробники вказаних підсистем вважають завдання бухгалтерського 
обліку другорядними та надають перевагу у своїх розробках 
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профілюючим, з їх точки зору, завданням плану і аналізу. 
В системах управління підприємств і об’єднань усе частіше стала 

зустрічатися третя форма впровадження бухгалтерського обліку – 
виділення самостійних облікових підсистем. Відповідна робота у 
цьому напрямку виконана на ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» і на 
інших підприємствах галузі. 

Проведене порівняння систем управління підприємствами 
дозволяє зробити висновок про те, що із плином часу з боку 
безпосередніх користувачів вихідної управлінської інформації та 
проектувальників систем управління підприємством зростає розуміння 
об’єктивної потреби впровадження і все більш широкого 
використання функції бухгалтерського обліку. Наприклад, у складі 
попередніх систем управління були лише окремі локально вирішені 
облікові задачі. У складі систем, які розробляють на цей час, 
зустрічаються, і доволі часто, підсистеми з яскраво вираженим 
фактичним ухилом. 

Особливо значний крок у цьому відношенні зроблено у 
розробленої на ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» системі управління 
підприємством. У складі цієї системи виділено самостійну 
функціональну підсистему «Бухгалтерський облік», яка включає 
більше 130 облікових задач, які дозволяють забезпечувати управління 
діяльністю внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому. 

Висновки. Узагальнюючи викладений матеріал, можливо 
зробити наступні висновки, які характеризують сучасну практику 
організації бухгалтерського обліку в системі управління 
підприємством. 

1. Розробка і впровадження функції бухгалтерського обліку на 
підприємствах і в об’єднаннях все ще виступає однією із самих 
злободенних проблем сьогодення. Дослідження, проведені на 
промислових підприємствах галузі машинобудування Миколаївської 
області України, показали, що в середньому питома вага облікових 
завдань, які вирішуються системою управління підприємством, не 
перевищує 3-7 % від загальної їх кількості. Існує багато підприємств, 
які приділяють мало уваги завданням облікового забезпечення. Слабке 
охоплення системою управління функції бухгалтерського обліку 
зменшує можливості керівників різних рівнів управління 
підприємством у систематичному отриманні фактичної інформації, 
потрібної для оцінки стану розвитку компанії, складання прогнозів і 



 

283 

інше. В цих умовах навіть досвідчені керівники не завжди в змозі 
запровадити кваліфіковане рішення, яке дозволяє уникнути зривів у 
виробництві непродуктивних витрат тощо. 

2. На практиці відсутній єдиний підхід до визначення місця 
бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Найбільш 
розповсюдженим до цих пір залишається «децентралізований підхід», 
тобто розосередження облікових завдань за різними 
функціональними підсистемами системи управління підприємством, 
що уявляється малоефективним з точки зору досягнення результатів. 
Локальне впровадження окремих задач бухгалтерського обліку в межах 
багатьох підсистем не супроводжується розробленням загальних 
питань, які відносяться до функції бухгалтерського обліку в цілому 
(наприклад, питання створення єдиного банку даних для вирішення 
усіх облікових завдань), і вступає в протиріччя з принципами 
інтегрованої обробки інформації (не передбачається взаємозв’язок 
фактичних завдань різних підсистем, припускається дублювання у 
введенні інформації, в розрахунках і інше). 

3. Вибір завдань бухгалтерського обліку, які належать 
впровадженню не обґрунтовується і, як правило, має випадковий 
характер. В більшості систем управління підприємством у складі тих, 
що належать першочерговому впровадженню відсутні так звані 
«базові» завдання бухгалтерського обліку, які змогли б стати основою 
для вирішення інших облікових завдань. 

4. Організації не забезпечують своєчасного введення і 
наступного широкого впровадження ефективних завдань 
бухгалтерського обліку, які створені окремими підрозділами 
підприємств. Як наслідок розробки із впровадження облікових завдань 
є переважно індивідуальними, що визиває підвищення їх вартості і не 
завжди забезпечує потрібний науковий рівень. 

5. Вивчення систем управління промислових підприємств 
машинобудівної галузі Миколаївської області України в динаміці за ряд 
років надало нам можливість виявити певну тенденцію до збільшення 
ступеня впровадження функції бухгалтерського обліку. Однак темпи 
його недостатні і не задовольняють сьогоденних потреб управління в 
облікової інформації. Подальше підвищення ефективності 
функціонуючих на промислових підприємствах і в об’єднаннях систем 
управління підприємств вимагає підсилення уваги до бухгалтерського 
обліку як з боку розробників систем управління, так і із сторони 
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безпосередніх користувачів облікової інформації. 
Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку 

особливою актуальністю, на наш погляд, відрізняється питання 
пов’язане із визначенням тієї ролі, яку відіграє методика у створенні та 
функціонуванні підсистеми «Бухгалтерський облік». 
 

Література. 
1. Аткинсон. Управленческий учёт / Аткинсон, А. Энтони, Банкер, Д. 

Раджив, Каплан, С. Роберт, Янг, С. Марк; [пер с англ.; 3-е издание]. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2005. – 878 с. 

2. Атрилл П. Управленческий учёт для нефинансовых менеджеров / 
П. Атрилл, Э. МакЛейни; [пер. с англ.; под ред. С.Л. Каныгина]. – 
Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 624 с. 

3. Бутинець Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку / Ф. 
Бутинець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 10. – С. 20-29. 

4. Голов С. Бухгалтерський облік: спогади про майбутнє / С. Голов // 
Бухгалтерія. – 18.07.2005 р. - № 29 (652). – С. 11-12. 

5. Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми 
розвитку теорії бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський 
облік і аудит. – 2006.-№ 2.–С. 14-19. 

6. Івакіна І. Управлінський облік: стисло і доступно / І. Івакіна. – Х.: 
Фактор, 2007. – 320 с. 

7. Керимов В.Э. Управленческий учёт производственной 
деятельности: учебное пособие / В.Э. Керимов, А.А. Епифанов, П.В. 
Селиванов, М.С. Крятов; [под ред. В.Э. Керимова]. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2002. – 160 с. 

8. Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учёта: современные проблемы / 
В.Ф. Палий. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учёт», 2007. – 88 с. 

9. Ришар Ж. Бухгалтерский учёт: теория и практика / Ж. Ришар; [пер. 
с фр.; под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с. 

10. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учёта. / Я.В. Соколов. 
– М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с. 

11. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учёта / Э.С. Хендриксен, 
М.Ф. Ван Бреда; [пер. с англ.; под ред. проф. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и 
статистика, 2000. – 576 с. 

12. Чебан Т., Яценко В. Обліково-аналітична система як інструмент 
антикризового управління / Т. Чебан, В. Яценко // Бухгалтерський облік і 
аудит. – 2004. - № 7. – С. 38-44. 

13. Шатохіна О. Облік та інформаційне забезпечення управління 
господарською діяльністю підприємств / О. Шатохіна // Бухгалтерський 
облік і аудит. – 2004.-№ 3.–С. 28-33. 



 

285 

УДК 631./15/.16; 631.1.016 
 

СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
ХМІЛЬ Н.В., МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК*, 

ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
 

В статті розглянуто сучасний стан сільського господарства. Зосереджено увагу на 
системі державного управління сталим розвитком сільського господарства, зокрема, 
запропоновано стратегічні напрями удосконалення галузевої системи управління в розрізі 
його базових складових 

This article is devoted to the system of government sustainable development of agriculture. 
It describes the present state of agriculture and public administration system its sustainable 
development. Article indicates weaknesses system of government and provides strategic directions 
for improving sectoral management in terms of its basic components. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Перехід 
сільського господарства на засади сталого розвитку, який 
«забезпечуючи потреби нинішнього покоління, водночас не 
позбавляє майбутні покоління можливості забезпечувати власні 
життєво необхідні потреби» [1] є вимогою сьогодення. Тобто, нині, 
перед людством, через уряди держав-учасників Конференції ООН по 
навколишньому середовищу та розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), 
ставиться завдання узгодити потреби суспільства з ресурсними 
можливостями країн. Нехтування задекларованими принципами 
сталого розвитку, прийнятими на Стокгольмській Конференції, та 
небажання їх впровадження, може призвести, до соціальної кризи, 
економічної руйнації та екологічного колапсу, як в регіональних, так і 
в глобальних масштабах. Враховуючи, що сталий розвиток – складна 
система, яка складається, як мінімум (в класичному її значенні), із трьох 
складових – соціальної, економічної та екологічної, то управління 
даною системою повинно враховувати розвиток цих складових, як 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених складових. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Враховуючи 
важливість даного питання, дослідженню проблем сталого розвитку та 
його управління в глобальних вимірах приділяли увагу відомі 
українські вчені, серед яких варто виділити О. Г. Білоруса, 
Ю. М. Мацейка [2]. Що стосується управління сталим розвитком 
аграрної сфери на національному рівні, то найбільш відомими є праці 
                                                
* Науковий керівник – Юшин С.О., д.е.н., професор 
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М. Й. Маліка, М. А. Хвесика [3], О. Л. Попової [4].О. В. Шубравської 
[5] та ін. 

Проте, саме, проблемі державного управління сталим розвитком 
сільського господарства, як передумови переходу галузі на принципи 
сталого розвитку приділено недостатньо уваги, що зумовлює 
актуальність вибраної теми дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
відповідності сучасного стану сільського господарства засадам сталого 
розвитку та обґрунтування необхідності випереджаючого розвитку 
системи державного управління процесом переходу агарної сфери на 
принципи сталого розвитку по відношенню до самого сталого 
розвитку сільського господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нинішній стан 
сільського господарства свідчить про його деструктивний розвиток. 
Якщо економічну складову сталого розвитку можна охарактеризувати 
як таку, що має позитивні тенденції розвитку (з певним переважанням 
розвитку галузі рослинництва над галуззю тваринництва) та в повній 
мірі забезпечує продовольчу безпеку держави майже по всіх видах 
продуктів харчування (за винятком – плодів, ягід та винограду), то 
соціальну та екологічну – як такі, що потребують значного 
поліпшення. 

Так, соціальна сфера сільського господарства характеризується 
перш за все, незначним матеріальним стимулюванням працівників 
аграрного сектору, так і недотриманням санітарно-гігієнічних норм 
праці. За останніми дослідженнями автора, фактична частки 
заробітної плати найманих працівників у структурі ВВП становить 
близько 20-22 % проти 55-60 % у країнах ЄС, що ставить під загрозу 
добробут населення країни. Крім того, розмір середньомісячної 
заробітної плати в сільському господарстві значно поступається іншим 
галузям народного господарства. Значна частка працівників (більше 7 
%) працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним 
нормам. Як наслідок – спостерігається відплив людського капіталу в 
більш привабливі сфери діяльності. 

Що стосується екологічної складової сталого розвитку, то 
агросфера чинить негативний антропогенний вплив на навколишнє 
природне середовище, спричиняючи забруднення поверхневих вод 
(частка сільського господарства за кількістю стоків становить 32 %), 
підземних вод (забруднення землеробством і тваринництвом 
становить близько 38%), ґрунтів (кількість небезпечних хімічних 
речовин, що потрапляє в ґрунти внаслідок сільськогосподарської 
діяльності перевищує таку в промисловості) [6], повітряного басейну 
(обсяг викидів шкідливих речовин одним сільськогосподарським 
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підприємством по Україні в 2010 р. становив 74,3 т [7, с. 514], що 
майже в 6,5 разів більше 2000 р.). Велика розораність 
сільськогосподарських земель, порушує екологічно збалансоване 
землекористування, зокрема призводить до виснаження земельних 
ресурсів та деградації ґрунтів. За останні 25 років у ґрунтах України 
віст гумусу зменшився на 25 %, тобто на 1 % щороку» [8 с. 155]. 

Враховуючи такий стан національного сільського господарства, 
необхідно вжити низку заходів для забезпечення переходу агросфери 
на принципи сталого розвитку, на що і спрямована діюча система 
державного управління.  

Так, державне управління  це «надання державних послуг, а 
саме: діяльність органів центральної та місцевої влади…» [9]. Система 
державного управління має певний набір власних ознак, до яких 
відносяться суб’єкти та об’єкти управління, що складають відповідно 
керуючу і керовану підсистеми, тому під управлінням розуміємо 
цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт, тобто керуючої підсистеми 
на керовану. 

Управління сталим розвитком – це управління складною 
системою, складові якої, в певному сенсі є автономними підсистемами 
(соціальна, економічна, екологічна сфери), адже відрізняються 
процесами, що протікають в середині цих систем так як їх елементи є 
сукупністю динамічних змінних з індивідуальною векторною 
спрямованістю. Враховуючи вище викладене, сталий розвиток 
сільського господарства в даному випадку виступає складною 
керованою системою, а управління ним – не менш складною 
керуючою системою. 

У. Росс Ешбі, досліджуючи проблеми управління та 
регулювання в біологічних системах, як цілеспрямований вплив на 
потік різноманіття, виводить закон необхідного різноманіття, згідно 
якого «тільки різноманіття може знищити різноманіття, іншими 
словами  тільки різноманітність керуючої системи може зменшити 
різноманітність, яке створює керована система [10, с. 294]. Даний 
принцип дає змогу зробити висновок, що система управління 
(керуюча система) має бути більш складною, ніж об’єкти управління 
(керована система). 

Враховуючи складність як системи управління, так і об’єкту 
управління, виникає цілком логічна закономірність – складність 
здійснення процесу управління. Закон необхідного різноманіття дає 
теоретичне обґрунтування ієрархічної структури управління, яка на 
практиці реалізовується через створення підсистем управління. Так, 
галузева система державного управління має трирівневу структуру: 
вертикально орієнтована ієрархічна система органів державного 
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управління охоплює центральний, регіональний та районний рівні. 
Постановою Кабміну України «Про упорядкування структуру апарату 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів 
та місцевих державних адміністрацій» № 179 від 12.03.2005 р. 
визначено, що центральний рівень державного управління 
представлений галузевим міністерством, обласний та районний – його 
територіальними структурними підрозділами (рис.). 

Згідно із теорією управління, розвиток керуючої підсистеми 
повинен розвиватися випереджаючими темпами в порівнянні з 
розвитком керованої підсистеми. Тому, переходу сільського 
господарства на засади сталого розвитку має передувати адекватний 
розвиток системи державного управління зазначеним процесом.  

Сьогодні нормативно-правове забезпечення сталого розвитку 
сільського господарства визначається такими основними документами, 
як Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації 
ООН (2003 р.), План дій «Україна – Європейський Союз» (2005 р.), 
Марракеська угода про заснування СОТ (2008 р.) та ін. 
 

Центральний 
рівень 

Регіональний 
рівень 

Районний 
рівень 

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

Головне управління агропромислового 
розвитку обласної державної адміністрації 

Управління агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації 

 
Рис. Структура системи державного управління 

сталим розвитком сільського господарства 
 

Аграрна політика, як складова державної, спрямована на 
«забезпечення сталого розвитку аграрного сектору національної 
економіки…, системності та комплексності під час здійснення заходів 
з реалізації державної аграрної політики всіма органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування» [12]. Водночас, 
відсутність системності у прийнятті нормативно-правових документів з 
питань забезпечення сталого розвитку гальмує процес переходу до 
такого розвитку. Не зважаючи на це, окремі складові реалізації нової 
парадигми сталого розвитку визначені в Державній цільовій програмі 
розвитку українського села на період до 2015 року. Зокрема, 
переведення сільського господарства України на високі міжнародні 



 

289

стандарти менеджменту офіційно визнано як інноваційний пріоритет, 
проте, управлінські аспекти сталого розвитку галузі потребують 
певного удосконалення. 

Подальше удосконалення галузевої керуючої підсистеми у 
системі управління сталим розвитком має здійснюватися на основі 
узгодження із державною стратегією соціально-економічного 
розвитку, відповідності міжнародним стандартам менеджменту та 
вимогам СОТ і директив ЄС і т.п., що формує як загальні аспекти 
удосконалення системи управління так і соціальні, економічні та 
екологічні (табл.). 

Таблиця 
Стратегічні напрями удосконалення галузевої системи управління 

 

Складові 
сталого 

розвитку 
Положення (заходи) Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015 року 

управління аграрним сектором економіки, що відповідає сучасним 
міжнародним стандартам 
приведення діяльності Мінагрополітики у відповідність з вимогами 
часу, державною стратегією соціально-економічного розвитку 
створення конкурентоспроможної системи управління аграрним 
сектором економіки, яка відповідає міжнародним стандартам 
менеджмент, вимогам СОТ 
запровадження моделі, яка раціонально поєднує державну і 
недержавну форму управління у тісній взаємодії з практичним 
менеджментом на рівні окремих галузей і підприємств 

Загальні 
аспекти 

управління 

унормування структурних і функціональних показників організації 
системи управління: центр-регіон-район 
забезпечення впровадження соціальних стандартів та нормативів у 
сільській місцевості 
забезпечення розвитку підприємництва, розв'язання проблем 
зайнятості на селі Соціальні 

аспекти 
забезпечення розвитку системи економічної освіти для 
агропромислового комплексу як основного фактора розвитку 
підприємництва на селі 
продовольча безпека, продовольча незалежність держави 
забезпечення розвитку рослинництва 
забезпечення розвитку тваринництва 
формування та відтворення матеріально-технічної бази 
надання державної підтримки у кредитуванні підприємств 
агропромислового комплексу 
забезпечення розвитку системи страхування аграрного сектору 

Економічні 
аспекти 

удосконалення системи та механізму оподаткування 
охорона і підвищення родючості ґрунтів, екологізація 
сільськогосподарського виробництва Екологічні 

аспекти гарантування безпечності та якості продовольства 
*Джерело: розроблено автором на основі [11]  
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Висновки. Нинішній стан сільського господарства свідчить про 
його деструктивний розвиток. Сталому розвитку сільського 
господарства, зокрема, його переходу на зазначені принципи, повинен 
передувати адекватної розвиток системи державного управління таким 
розвитком, відповідно цьому, визначені стратегічні напрями 
удосконалення галузевої системи управління в розрізі складових її 
сталого розвитку. 
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УДК 631.1 
 

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
З ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНОГО МЕТОДУ 

УПРАВЛІННЯ 
 

ХОЛОДНИЦЬКА А.В., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ,  
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

   
У статті запропонована модель функціонування сільськогосподарських 

підприємств з використанням бюджетного методу управління в умовах невизначеності 
бізнес-середовища  

In the article the model of agricultural enterprises using the budget method of management 
under uncertainty business environment. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Практика 
показує, що успішна фінансово-господарська діяльність підприємства 
залежить від стратегічної спрямованості менеджменту, ефективності 
оперативного управління та від якості виконання поточних завдань.  

Бюджетний метод управління відповідає всім цим параметрам, 
оскільки він не зважаючи на властиву для нього тактичну 
спрямованість, завжди інтегрується зі стратегічними цілями, 
забезпечуючи оперативне управління всіма напрямками діяльності 
через систему бюджетування, яке поєднує в собі планування, облік та 
контролінг, а також децентралізації системи менеджменту, яка 
дозволяє значно підвищити якість та своєчасність прийняття  і 
виконання управлінських рішень. 

А тому виникає необхідність розробки управлінської моделі 
його використання, яка повинна враховувати всі чинники, які 
впливають на ефективність функціонування підприємства як 
всередині підприємства, так і за його межами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
впровадження у практику господарювання бюджетного методу 
управління присвячені праці О. Кріє [1]. Вітчизняні ж науковці 
розглядають тільки бюджетування, яке є лише його складовою 
частиною.  Серед  них  варто  відмітити  праці  Ковтуна С.   [2],  

Мельник О.Г.[3], Стецюка П.А.[4], Терещенка О.О.[5] та 
інших. 

Формулювання цілей статті.  Розробити модель 
функціонування сільськогосподарських підприємств за умови 
використання ними бюджетного методу управління. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Багато 
дослідників вважають, що головне завдання сучасного бізнесу - 
навчитися існувати в стані невизначеності. Домінуюча традиційна 
система менеджменту вже не призводить до бажаного ефекту.  
Ситуація в бізнесі змінюється занадто швидко, а наша можливість 
аналізувати дані залишається повільною, аби оперативно приймати 
управлінські рішення. 

Для вирішення вказаних проблем повинен здійснюватися 
цілеспрямований менеджмент як мистецтво управління 
підприємством. Одним з методів управління, який допоможе у 
вирішенні вказаних проблем, в сучасних умовах може стати 
бюджетний метод управління. 

Групуючи міркування на користь бюджетного методу 
управління, проведемо класифікацію його переваг відповідно до 
аспектів управління підприємствами, яких вони стосуються: 

1. Сприяє більш економічному використанню засобів 
виробництва, грошових коштів;  

2. Забезпечує постійний контроль доходів та  витрат : 
3. Передбачає розміри надходження коштів і їх 

використання; 
4. Спонукує керівництво займатися плануванням, 

спрямованим на найбільш економічне використання робочої 
сили, матеріальних  та фінансових ресурсів;  

5. Бюджетний метод чітко визначає значення кожної функції, 
здійснюваної на підприємстві, і її місце, забезпечує координацію. 
Змушує всі служби підприємства діяти спільно для досягнення 
результатів, зафіксованих у бюджеті.  

6. Даний метод  є одним із засобів децентралізації 
відповідальності без ризику втрати контролю й дає можливість 
здійснювати певні заходи в рамках встановленого бюджету . 

Також перевагою методу є гнучкість управління й можливість 
швидкого внесення корективів. Це необхідно насамперед для 
галузей із дуже мінливою кон'юнктурою, або при збуті виробленої 
продукції, або при закупівлі сировини та  матеріалів.  

Для уникнення незручностей при використанні бюджетного 
методу управління, необхідно комплексно підійти до його формування 
і мати добре організовану планову і фінансово-аналітичну службу.  

Завдяки децентралізації, що  властива  бюджетному  методу  
управління,  у процесі прийняття управлінських рішень беруть участь 
всі працівники підприємства.  

Основні функції вищої ланки управління полягають у прийнятті 
єдиної стратегії розвитку, обґрунтуванні мети планування, виборі 
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способів її досягнення, визначенні методики і технології розробки 
бюджетів.  

Керівники інших ланок управління та спеціалісти проводять 
аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності 
підприємства, займаються прогнозуванням розвитку виробничих 
підрозділів підприємства, проводять розрахунок потреби підприємства 
у ресурсах та їх оцінку, обчислюють планові показники.  

Керівництво планово-економічної служби виконує загальні, 
наукові, методологічні та інші функції, що стосуються управління 
всією поточною та перспективною діяльністю.  

До основних функцій працівників, що займаються плановою 
роботою можна віднести постановку та збалансування коротко - та 
довгострокових цілей підприємства, а також визначення на їх основі 
пріоритетних напрямів діяльності. 

Бюджетний метод управління сприяє підвищенню 
відповідальності працівників підприємства за результати своєї 
роботи, оскільки кожен бюджет передбачає порівняння планових 
показників з фактичними результатами господарювання.  

Основним об’єктом аналізу в системі бюджетного  методу 
управління є структурні підрозділи підприємства, керівники яких 
несуть відповідальність за виконання свого бюджету. Топ-менеджери 
складають бюджети для всього підприємства, а менеджери середньої 
ланки зазвичай працюють з бюджетами своїх підрозділів.   

Вдалий перехід на бюджетний метод управління неможливо 
здійснити у стислі строки, оскільки він потребує тривалого часу і 
забезпечить своє ефективне функціонування лише через декілька 
бюджетних періодів. 

Це зумовлено тим, що необхідно розробити відповідні 
положення, забезпечити децентралізацію бюджетування, надати 
самостійність структурним підрозділам у розробці  бюджетів,  їх  
виконанні  та внесенні коригувальних заходів.  

Варто враховувати і те, що кожне підприємство може 
ставити свої цілі при використанні даного методу. 

За умов ринкової економіки постає необхідність у  розробці 
управлінської моделі використання бюджетного методу управління. У 
зв’язку з цим автором запропонована така модель, яка включає не 
тільки рівень підприємства, а й регіональний рівень. 

Дана управлінська модель дозволяє забезпечити координацію 
дій усіх учасників, які беруть участь у функціонуванні бюджетного 
методу управління, здійснити оптимальний розподіл праці по 
вертикалі та горизонталі ієрархії управління, забезпечити ефективне 
використання ресурсів. 
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Рис. 1. Модель сільськогосподарського підприємства, що 
функціонує з використанням бюджетного методу управління 

 
Рис. 2. Алгоритм оцінки ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств з використанням 
бюджетного методу управління. 



 

295 

При використання бюджетного методу управління важливо 
вірно оцінити його ефективність, яка в першу чергу, виявляється у 
покращенні результатів господарсько-фінансової діяльності. 

Покращення фінансових результатів підприємства, підвищення 
показників його ліквідності, платоспроможності та 
конкурентоспроможності – є основними індикаторами  ефективності 
системи менеджменту, а тому вони повинні використовуватися і як 
результативні показники оцінки ефективності використання 
бюджетного методу управління. 

Висновки. Розроблений алгоритм оцінки ефективності 
діяльності сільськогосподарських підприємств з використанням 
бюджетного методу управління., який визначає послідовність 
здійснення заходів щодо визначення ефективності даного методу 
менеджменту.  

Запропонована управлінська модель дозволяє комплексно і 
ефективно використовувати даний метод, оскільки визначає місце та 
роль кожного учасника цього процесу а також інших установ, які 
забезпечують функціонування бюджетного методу управління, 
здійснити оптимальний розподіл праці по вертикалі та горизонталі 
управлінської піраміди, забезпечити ефективне використання 
матеріальних та фінансових ресурсів, своєчасно та адекватно реагувати 
на зміни бізнес-середовища. 
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УДК 005.33/. 96 
 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
ХОМУТОВСЬКА Я.М., АСПІРАНТКА*, 

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

У статті розглядаються сучасні проблеми АПК України. Запропоновані нові 
підходи до інвестування та управління персоналом. Розроблені рекомендації щодо 
вирішення проблем. 

The modern problems of agrarian and industrial complex of Ukraine are considered in 
the article. New approaches to investment and human resource management are offered. 
Recommendations are developed concerning a decision of problems. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сфера АПК 
України сьогодні характеризується такою моделлю розвитку, котра не 
забезпечує необхідних кількісних та якісних характеристик трудових 
ресурсів.  Наразі існує тенденція у більш розвинених країнах – до 
розвитку нових технологій,  зростанні витрат на розвиток, підвищення 
кваліфікації персоналу тощо;  у бідних країнах (також і в Україні) – до 
міграції кваліфікованої робочої сили закордон, старіння та бідності 
сільського населення, незадовільних умов праці, відсутності стимулів 
до професійного розвитку в більшості агропідприємств.  

Закріпленню цих негативних явищ сприяють застарілі 
технології виробництва й технічного оснащення, неадаптованість до 
ринкових умов, руйнування соціальної інфраструктури села.  

У таблиці, що розташована нижче, ми бачимо, що чисельність 
сільського населення в працездатному віці постійно зменшується, 
наприклад,  у 2010 в порівнянні з 2009 роком вона знизилася на 41,9 
тис. чол. При цьому збільшується середній вік населення,  в 2010 році 
він склав 41,2 роки [1], тобто система управління персоналом в АПК – 
не є ефективною.  

А головне завдання керування персоналом – поліпшення 
ситуації стосовно формування й розвитку кадрового потенціалу. Тому 
дана тема має потребу в додатковому розгляді і є актуальною. 
 

 

                                                
* Науковий керівник – Родіонов О.В., д.е.н., професор 
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Таблиця 
Дослідження ринку праці АПК (річні дані) 

Роки Показники 2006 2007 2008 2009 2010 
Сільське населення у 
працездатному віці, тис. чол. У 
тому числі: 

8222,9 8210,0 8192,0 8165,7 8123,8 

1.Чоловіки, тис. чол. 4374,0 4374,4 4368,8 4353,3 4331,9 
2. Жінки, тис. чол. 3848,9 3835,6 3823,2 3812,4 3791,9 
Середній вік сільського 
населення, роки _* 40,7 _* 40,9 41,2 

* Не збереглося даних за зазначені роки 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
оцінювання й управління персоналом в АПК займалися такі вчені як 
С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, Б. Данілішин, А. Колотій, 
В. Куценко, В. Машенков, Ф. Шакіров, І. Ушачев та ін.; на 
підприємствах інших галузей – Бовикін В.І., Грачов М.В., 
Єгоршин А,П., Слезингер Г.Е., Струмілін С.Г., Уткін Е.А. Однак, 
більшість із цих робіт носить не теоретичний і прикладний, а 
інформаційний характер. Тобто, накопичено багато матеріалу, що 
вимагає теоретичного узагальнення й систематизації та розробки 
практичних рекомендацій. Крім того, дослідження цих авторів у 
недостатньому ступені врахували нові вимоги нестабільної економіки.  

Формулювання цілей статті. Відповідно до означеної 
проблеми, передбачається формування наступних цілей статті: 

— пошук нових підходів до управління персоналом в 
агроформуваннях України; 

— розробка практичних рекомендацій з управління людськими 
ресурсами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Від ефективності 
управління людськими ресурсами в нестабільних умовах  
трансформаційної економіки  залежить  економічний успіх 
агропідприємства. Для власного успішного розвитку воно повинне 
забезпечити сприятливе середовище, в якому формуються  трудові 
ресурси, розвиваються здібності кожного працівника, персонал 
отримує  моральне задоволення  від роботи і відчуває суспільну 
значимість своїх досягнень.  

У результаті в сфері  управління кадровим потенціалом зростає 
роль менеджера з персоналу. Це  призводить до більш розширеного 
розуміння поняття «управління людськими ресурсами» і вимагає 
зростання функцій HR - менеджера (від простого оперативного 
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рішення проблем до визначення майбутніх потреб у персоналі та 
напрямів стратегічного розвитку організації). Таким чином, менеджери 
з персоналу неминуче все більше й більше втягуються в процес 
загального керування бізнесом і торкаються таких сторін діяльності 
компанії, як мотивація персоналу, управління ефективністю діяльності 
персоналу, наділення робітників повноваженнями, загальний 
менеджмент якості (TQM –  total quality management), організаційні 
зміни й т. ін. 

Ефективне управління людськими ресурсами позитивно 
впливає на загальний розвиток компанії – підвищується 
продуктивність праці, поліпшується якість життя в організації. Рішення 
по людським ресурсам приймаються на найвищих рівнях управління 
агрокомпаніями. 

Проте, деякі підприємства АПК України не можуть 
пристосуватись до швидких змін нестабільного навколишнього 
середовища і продовжують працювати по старинці, застосовуючи 
неефективні методи управління персоналом, застарілі машини та 
устаткування.  У результаті, незважаючи на податкові пільги, більшість 
підприємств АПК – банкрути і відчувають нестачу коштів на власних 
рахунках. 

Для ефективної роботи агроформувань необхідно шукати нові 
підходи до управління персоналом, заохочуючи до творчості і 
ефективної праці робітників. Наприклад, використовуючи таку 
альтернативу стандартному соціальному пакету як система 
компенсацій «кафетерій» (досвід компанії Google). Її суть полягає в 
тому, що «кафетерій» впливає як на матеріальну, так і на нематеріальну 
мотивацію: людина одержує не тільки набір благ на певну кількість 
балів, але й волю вибору, що також можна розглядати як додаткову 
пільгу. Дана система поширюється спочатку для тих, хто 
незадоволений роботою в організації. Основні правила у системі 
«кафетерій»: 1.  пільги не можна «брати грошима»; 2. «обов'язкові 
статті» - це навчання й страхування. Статті розбиваються на категорії – 
відкриті і закриті.  

Перевищення ліміту співробітникові не компенсується. Від цієї 
умови може породжуватися невдоволення, тому необхідне попереднє, 
чітке роз'яснення умов. Необхідно регулярно обновляти «меню», 
інакше буде «Макдоналдс» а не кафетерій. Збільшення ліміту на меню 
залежить від результатів праці. [2]. 

Кількість пільг не повинно бути спочатку великим. Це можуть 
бути: проїзні квитки, безкоштовні обіди, абонемент на заняття у 
спортивному залі тощо. Як показує досвід компанії Google та тих 
компаній, що впровадили цю систему, плинність кадрів там значно 
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зменшилась, як і кількість невдоволених своєю працею.  
Друга проблема, що гальмує розвиток АПК -  нестача коштів на 

розвиток даної галузі та підвищення кваліфікації персоналу. Тому, для 
її вирішення потрібно шукати нові шляхи залучення потенційних 
інвесторів. Залучення інвестицій у агросектор, на наш погляд, можливе 
двома шляхами: 

а) залучення інвестицій на розвиток персоналу шляхом  створення 
всеукраїнської HR-мережі (це використання платного сайту для 
рідкісної професійної інформації, можливість членських внесків за 
доступ до мережі, обмін досвідом серед HR-менеджерів і т. ін.); 

б) або залучення інвестицій в спільностворені агропідприємства 
шляхом побудови  на території України спеціальних «інвестиційних 
магазинів» - посередників (особливо зручно це для залучення значних 
іноземних інвестицій). У випадку успіху такі компанії можуть брати 
невеликий відсоток, який можна направити на фінансування витрат 
для розвитку галузі і персоналу АПК. Крім того, вони можуть надавати 
додаткові послуги за правильність оформлення документації, плану, 
інвестиційного меморандуму та інших необхідних паперів для того, 
щоб залучити інвесторів. А в спільностворених підприємствах можуть 
працювати українці. 

Висновки. В умовах подальшого реформування аграрного 
сектору економіки й становлення нових ринкових відносин 
відбувається зменшення чисельності зайнятих у сільському 
господарстві, зниження їхньої кваліфікації й збільшення віку 
працюючих. А більшість агропідприємств відчувають нестачу коштів 
та професійної інформації. Тому, для вирішення проблем АПК 
України ми рекомендуємо наступне: 

1) проведення HR-аудиту на підприємствах АПК; 
2) застосування нових підходів до управління персоналом для 

залучення та утримання найкращих професіоналів в  агросекторі 
України; 

3) розробка нових шляхів залучення інвестицій; 
4) покращення обміну професійною інформацією між 

агроформуваннями через HR- мережу; 
5) як наслідок пунктів 1 - 4, перегляд  та корегування існуючої 

сільськогосподарської стратегії. 
 

Література. 
1. Сайт Державного комітету статистики України. - Електронний 

ресурс, 2012. - Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua. 
2. VII доклад: “Альтернатива стандартному соцпакету: «система 

кафетерій» (cafeteria plan). - Електронний ресурс, 2012. - Режим доступу до 
сайту: http://hotjob.ru/blog/1019.html.  
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
ЧЕРНЕГА Ю.С., АСПІРАНТ*, 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

В даній статті розглянуто сучасну державну політику зайнятості населення 
України, визначено її роль в формуванні ринкової економіки та запропоновано шляхи 
формування ефективної зайнятості. 

The modern public policy of employment of population of Ukraine is considered in this 
article, certainly its role in forming of market economy and the ways of forming of effective 
employment are offered. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. За умов 
переходу до ринкових відносин, одним з найважливіших завдань 
країни є формування стабільного та ефективного ринку праці, 
запровадження оптимальної політики зайнятості населення. Саме 
зайнятість повинна відігравати одну із найважливіших ролей у 
забезпеченні економічного зростання країни. 

Дослідження проблеми зайнятості населення сьогодні є 
актуальним, тому що збільшення зайнятості та доходів населення, 
підвищення продуктивності його праці створює передумови для 
економічного зростання. Тим паче на сучасному етапі, який 
характеризується активізацією процесів інтеграції України із світовою 
економічною системою, зокрема вступом країни до СОТ, коли все 
більше значущості набувають питання розвитку національного ринку 
праці, пов’язані із забезпеченням належного рівня економічної 
активності і зайнятості населення, формуванням відповідної 
конкурентоспроможності робочої сили, соціального захисту, 
заробітної плати і доходів з метою наближення їх до стандартів 
економічно розвинених країн світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
українській економічній літературі проблема державного регулювання 
ринку праці й зайнятості перебуває під пильною увагою дослідників. 
Різноманітні її аспекти розглядалися українськими економістами С. 
Бандуром, О. Здоровцовим, Е. Лібановою, І. Петровою, Т. Заяць. Але 

                                                
*Науковий керівник – Здоровцов О.І, д.е.н., професор, заслужений працівник вищої школи України  
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ця тема може претендувати на статус невичерпної – існує ще багато 
питань, на які доведеться знайти відповідь. Йдеться, зокрема, про 
закономірності функціонування, методи регулювання, їх зміст, 
взаємозв'язок. Більш глибокого теоретичного аналізу потребує 
механізм забезпечення збалансованості, послідовності застосування 
різноманітних засобів державного регулювання зайнятості, їхнього 
взаємозв'язку.  

Формулювання цілей статті. Метою роботи є аналіз сучасної 
державної політики зайнятості населення України, її ролі в 
формуванні ринкової економіки та визначення шляхів формування 
ефективної зайнятості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зайнятість 
населення являє собою діяльність частини населення щодо створення 
суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому полягає її 
економічна сутність. Зайнятість населення — найбільш узагальнена 
характеристика економіки. Вона відбиває досягнутий рівень 
економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва.  

Визначення зайнятості охоплює великий комплекс проблем, за 
якими стоять структурна, інвестиційна, цінова, грошово-кредитна, 
кадрова, освітянська, міграційна, демографічна, соціальна політика 
держави. Ця сукупність соціально-трудових відносин знаходить свій 
прояв у певних економічних категоріях, таких, наприклад, як 
індивідуальна або колективна трудова діяльність, процес самої праці, 
продуктивність праці, її умови, нормування, мобільність та професійна 
підготовка кадрів, доходи і заробітна плата тощо. Звідси випливає 
важливий висновок: зведення проблеми зайнятості населення лише до 
відсутності безробітних — це невиправдане, помилкове і шкідливе з 
точки зору державної політики зайнятості припущення. Саме такий 
підхід у подальшому породжує недооцінку активних заходів на ринку 
праці, негативні наслідки розвитку нерегламентованої та нелегальної 
зайнятості, інші негаразди і, кінець кінцем, те безробіття, в тому числі і 
приховане, до відсутності якого були зведені проблеми зайнятості. 

На жаль, подібне ставлення до зайнятості іноді існує не тільки на 
побутовому рівні, що приносить шкоду справі. Але це — вади 
перехідного періоду. Лише сучасний підхід до зайнятості у державній 
політиці, і що особливо важливо, на регіональному та місцевому рівні, 
дасть правильний напрям вирішення всіх складних питань зайнятості 
населення і визначить її провідне місце як у макро-, так і в 
мікроекономіці. 
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Таблиця 
Динаміка зайнятості населення по України* 

у віці 15-70 років працездатного віку**  

Роки 
в середньому, 

тис осіб 
у % до 

населення 
відповідної 

вікової групи 

в 
середньому, 

тис осіб 

у % до 
населення 
відповідної 

вікової групи 
2000 20175,0 55,8 18520,7 64,5 
2001 19971,5 55,4 18453,3 64,1 
2002 20091,2 56,0 18540,9 64,4 
2003 20163,3 56,2 18624,1 64,5 
2004 20295,7 56,7 18694,3 64,6 
2005 20680,0 57,7 18886,5 65,4 
2006 20730,4 57,9 19032,2 65,9 
2007 20904,7 58,7 19189,5 66,7 
2008 20972,3 59,3 19251,7 67,3 
2009 20191,5 57,7 18365,0 64,7 
2010 20266,0 58,5 18436,5 65,6 

   * Розраховано на основі даних Державного комітету статистики  України 
**  Жінки віком 15-54 роки, чоловіки – 15-59 років 

 
Наведені дані таблиці свідчать, що зайнятість населення України 

протягом 2000-2010 років у віці 15-70 років підвищилася з 20175 тис 
осіб до 20266 тис осіб, тобто на 91 тис осіб, а у відсотках до населення 
відповідної вікової групи – на 2,7%. Зайнятість населення України 
працездатного віку за період 2000-2010 роки зменшилась з 18520,7 тис 
осіб до 18436,5 тис осіб, тобто на 84,2 тис осіб, а у відсотках до 
населення відповідної вікової групи зменшення відбулось на 1,1%.  

Ринок праці в сфері зайнятості не може бути 
саморегулюючою системою. Більш повна і ефективна зайнятість 
досягається завдяки її державному регулюванню. Зайнятість тут 
повинна розглядатися як один із головних орієнтирів розвитку 
економічної системи, який визначає перегрупування фінансових, 
матеріальних і трудових ресурсів в народному господарстві, 
пріоритетних напрямів НТП, розміщення продуктивних сил, шляху 
підвищення якості і рівня життя. 

Сучасна політика зайнятості включає систему заходів, 
спрямованих на регулювання ринку праці та підвищення якісного 
рівня трудових ресурсів: створення системи професійного навчання та 
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працевлаштування, збір і поширення інформації про стан попиту і 
пропозиції на ринку праці, створення фондів страхування на випадок 
безробіття, розвиток системи соціального забезпечення. Сучасний 
механізм державного впливу на ринок праці проявляється у розвитку 
нових форм зайнятості, стимулюванні росту заробітної плати разом із 
створенням умов для активації політики інвестування та зростання 
зайнятості, зниження віку виходу на пенсію та збільшення терміну 
отримання освіти як до початку, так і в періоді трудової активності. 

У реалізації державної політики зайнятості будь-якої країни 
певне місце займають служби зайнятості. У зарубіжних країнах для 
регулювання ринку праці було створено низку установ, функції яких 
досить схожі. Крім традиційних, однією з важливих їх функцій є 
сприяння у здобутті професій, підвищення кваліфікації і 
перепідготовці безробітних. 

У більшості країн професійне навчання найчастіше ведеться на 
базі різних навчальних закладів та на підприємствах, з якими служби 
зайнятості уклали угоди. Однак, у деяких державах, таких як Фінляндія, 
Німеччина, і Швеція відбувається зворотній процес: змінюються 
зв'язки між службами профорієнтації, профпідготовки і 
працевлаштування і створюються єдині центри зайнятості, які надають 
комплекс послуг. Крім державних служб зайнятості, в багатьох країнах 
є ще й приватні, куди можуть звернутися як безробітні особи, так і 
працюючі [1, с.4]. 

Основними напрямками державної політики зайнятості є: 
— сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно 

функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, 
в установах та організаціях усіх форм власності; 

— сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і 
кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці; 

— підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку 
підприємництва; 

— сприяння підвищенню якості робочої сили, розвитку системи 
професійного навчання кадрів упродовж усього життя з урахуванням 
потреб ринку праці; 

— посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; 
— підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати 

на ринку праці; 
— соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у державній 

службі зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості; 
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— забезпечення соціального захисту громадян України, які 
працюють за кордоном; 

— сприяння розвитку системи колективно-договірного 
забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості [2, c.4]. 

Пріоритети державної політики будуть націлені на розв’язання 
регіональних та галузевих проблем зайнятості населення на 
депресивних територіях, у малих монофункціональних містах, 
вугільних регіонах та у сільській місцевості, а також розв’язанню 
проблем, пов’язаних із соціальним захистом вивільнюваних 
працівників Чорнобильської АЕС у зв’язку з її закриттям, соціальною 
та професійною адаптацією військовослужбовців, звільнених 
внаслідок реформування збройних сил. 

Заходи щодо сприяння зайнятості сільського населення 
здійснюватимуться у процесі реформування аграрного сектора 
економіки і будуть спрямовані, зокрема, на розширення можливостей 
для створення у сільській місцевості додаткових робочих місць, 
сприяння самостійній зайнятості сільського населення, залучення 
безробітних до підприємницької діяльності. Створення нових 
робочих місць для незайнятого сільського населення [3, c.89]. 

Проаналізувавши існуючі проблеми у цій сфері можна 
зробити висновок, що вирішення проблем на ринку праці України по 
регулюванню незайнятості населення мають включати заходи, що 
систематизовані за 7 основними напрямками: 

1. Формування нормативно-правової бази в сфері зайнятості 
населення; 

2. Професійна підготовка кадрів, підвищення якості робочої 
сили; 

3. Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку 
підприємництва та самостійної зайнятості населення; 

4. Розв’язання  проблеми зайнятості населення у сільській 
місцевості; 

5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального 
захисту і нездатні на рівних конкурувати на ринку праці; 

6. Регулювання соціально трудових відносин; 
7. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним 

здійснюватиметься відповідно до законодавства України [4, c.30-31]. 
Висновки. Виходячи із результатів дослідження можна 

запропонувати наступні шляхи формування ефективної зайнятості в 
Україні:  
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1. З одного боку, необхідно зосередити зусилля на підвищенні 
шансів працевлаштування працівників зі старших вікових груп, а з 
іншого боку - стимулювати вихід з робочої сили всіх тих, хто має 
право на будь-який вид пенсії. Друга мета може бути досягнута через 
підвищення розміру пенсій до прожиткового мінімуму й обмеження 
можливості одержання пенсії і повної зарплати одночасно.  

2. Більше уваги потрібно приділяти якості освіти і програм 
професійної підготовки, а не кількості студентів. Політика в області 
освіти повинна надавати особливого значення підготовці 
конкурентноздатних фахівців необхідних професій по універсальних 
програмах навчання, щоб збільшити можливості плавного переходу з 
навчання на роботу.  

3. Варто направити зусилля на усунення бар'єрів до 
добровільної міграції, поширення інформації про вакансії і рівень 
життя по всій країні, поліпшення інфраструктури, транспортної 
системи і ринку житла (включаючи розвиток системи кредитування 
житла). Також уряду варто було б стимулювати створення нових 
робочих місць і відкриття нових фірм на проблемних територіях за 
допомогою пільгових кредитів і податкових пільг, навчання керівних 
кадрів, субсидій на дослідження і розробки, надання доступу до нових 
технологій. Особливу увагу необхідно також приділити заходам для 
боротьбі із сільським хронічним безробіттям.  

4. Необхідно проводити соціально-економічну політику, що 
стимулювала б перехід людей з неефективних робочих місць на більш 
ефективні, з неформальної діяльності у формальний сектор, з 
безробіття в регулярну зайнятість. У той же час необхідно підсилити 
моніторинг пошуків роботи серед зареєстрованих безробітних і 
застосовувати міри до тих з них, хто одержує доход від нерегулярних 
заробітків. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА 
НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
ЧОРНИЙ О.Ю., 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ТОВ «ТД» РОГАНСЬКИЙ» 
 

У статті розглянуто досвід провідних країн світу з питань взаємодії державних 
спецслужб та служб економічної безпеки недержавних компаній та запропоновано шляхи 
удосконалення інформаційного забезпечення діяльності недержавних органів забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання з метою підвищення ефективності системи упередження 
злочинності в економіці України. 

In this article the experience of leading countries in the world in questions of cooperation 
between governmental special services and economic security services of nongovernmental companies 
is examined. And the ways for improving the informational supply of nongovernmental security 
services operation at companies are offered in order to increase the efficiency of crime rate warning 
system in the Ukrainian economy. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В сучасних 
умовах функціонування економіки держави фінансово-економічна 
безпека суб’єктів господарювання розглядається як важлива складова 
національної економічної безпеки. Важливість правового 
урегулювання діяльності служб економічної безпеки приватних 
компаній в Україні  важко переоцінити. З огляду на це, необхідним 
може вважатися удосконалення Законів України з урахуванням 
ефективного інформаційного забезпечення діяльності приватних 
структур забезпечення безпеки суб’єктів господарювання та обміну 
інформацією між останніми та органами правопорядку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
законодавчого урегулювання діяльності приватних структур 
забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання 
присвячені наукові праці багатьох дослідників. Теоретико-
мотодологічні аспекти формування системи економічної безпеки 
розглянуто, зокрема у наукових працях російського вченого 
Л.Абалкіна, та вітчизняних вчених  О.М.Ляшенка,  Ю.С.Погорєлова, 
В.Л.Безбожного, Л.В.Гнилицької, О.І. Захарова, П.Я. Пригунова. 
Водночас, незважаючи на значну кількість публікацій, проблема 
законодавчого врегулювання інформаційного забезпечення служб 
економічної безпеки приватних компаній залишається практично 
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недослідженою. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення 

міжнародного досвіду з питань взаємодії правоохоронних структур с 
приватними охоронними компаніями та висвітлення основних 
проблем, що виникли в Україні на сучасному етапі в сфері діяльності 
служб економічної безпеки, а також можливі шляхи врегулювання 
вказаних питань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом 
провідні країни світу в питаннях забезпечення економічної безпеки та 
правопорядку усе більше орієнтовані не тільки на державні 
спецслужби, а і на приватні розшукові бюро та охоронні агенції, що 
залучаються до слідчо-пошукової діяльності, досліджень різних 
аспектів  боротьби з правопорушеннями, які вже стали невід’ємною 
частиною системи суб’єктів упередження злочинності, необхідним 
елементом багаторівневої системи державних, суспільних заходів і 
мають значний вплив на послаблення, нейтралізацію та протидію 
злочинності. До них висуваються ті ж самі вимоги, що і до інших 
суб’єктів забезпечення безпеки: соціальна переконливість, 
підтвердження правовими актами, економічна ефективність та 
системність.  

Взагалі, недержавна система забезпечення безпеки в Україні 
включає в себе два основні типа суб’єктів: приватні охоронні 
підприємства та служби безпеки суб’єктів господарської діяльності. 
Наряду з цими елементами до цієї системи входить ряд інших 
елементів, взаємозалежність та взаємообумовленість функціонування 
та розвитку яких настільки складна, що вони можуть існувати як 
автономно, так і в тісному зв’язку один з одним.     

До найбільш значимих у цій системі елементів слід віднести: 
— громадські союзи та фонди, що об’єднують приватні охоронні 

структури та громадські об’єднання ветеранів правоохоронних органів; 
— спеціалізовані технічні та технологічні компанії, що орієнтовані 

на постачання, монтаж  та обслуговування технічних систем та 
обладнання, організації, що займаються обслуговуванням недержавної 
сфери безпеки; 

— організації, що пов’язані з проектуванням, виробництвом, 
продажем спеціального обладнання, спеціальних технічних засобів 
для збору, захисту інформації, а також спеціального обладнання; 

— приватний нотаріат, адвокатура, третейські суди, печатні та 
редакційно-видавничі органи, спеціалізовані виставки тощо. 

В різних країнах питання реєстрації, організації, функціонування 
та взаємодії з державними органами правопорядку вирішуються по 
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своєму.  
В США питання реєстрації приватних детективних та 

охоронних фірм віднесено до юрисдикції штатів. В 35 штатах діють 
закони, що регулюють безпосередньо діяльність приватних 
детективних фірм. Головною умовою їх діяльності є реєстрація та 
отримання ліцензій, які видаються спеціальними, обумовленими 
законом органами влади штату, або їх представниками. При цьому 
наявність громадянства США – обов’язкова вимога в 16 штатах. В 22 
штатах США для реєстрації в якості приватного охоронця або 
детектива необхідні характеристика та рекомендований лист.  

Як правило ліцензія видається на термін від 1 до 2 років. Згідно з 
законом Маккіна (штат Нью-Йорк), приватною детективною 
діяльністю можуть займатись як окремі особи, так і окремі групи осіб, 
що об’днані в бюро та фірми. Заздалегідь вказані особи мають 
отримати дозволи на проведення слідчої, охоронної, патрульної, 
детективної діяльності в апараті губернатора штату. 

В даний час в США діє 21 навчальний заклад, що готує кадри 
для недержавних правоохоронних структур. Зростаючі потреби 
приватних служб безпеки в кадрах, що мають спеціальну підготовку, 
призвели до того, що деякі американські коледжі та університети ввели 
до своїх учбових програм курси навчань з різних проблем 
забезпечення безпеки.   

Приватні служби безпеки охоче беруть на роботу відставних 
поліцейських, співробітників ФБР та ЦРУ звільнених без стягнень, я 
також військових, що прходили службу в розвідці, спецвійськах, 
повітряно –десантних військах, морській піхоті. У відповідності до 
закону приватні охоронці, детективи та слідчі в США не мають права 
застосовувати такі заходи, як обшук у особистому помешканні, 
особистий обшук, арешт. Однак їм дозволено затримання осіб, що 
підозрюються в скоєнні злочинів, для передачі в поліцію.    

Діяльність приватного бюро оцінюється за наступними 
критеріями: число виявлених крадіжок, що скоєні співробітниками 
конкретного підприємства, фірми, установи; аналіз співвідношення 
службовців до подібних злочинів; число викритих злочинів; кількість 
випадків упередження злочинних зазіхань. Характерно, що про такі 
злочини, як підпали, вибухи, напади, розбої, зломи керуючі 
підприємствами та банками в основному інформують поліцію. Однак 
коли виникають питання економічних злочинів, керівники фірм 
надають перевагу зверненням до приватних детективних агенцій, а не 
в поліцію або прокуратуру. 

В Канаді діяльність приватних детективних бюро регулюється 
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спеціальними актами, що входять до складу законодавств провінцій. 
Кожною провінцією, виходячи з власних умов та поглядів, 
приймається своє законодавство, що обумовлює умови організації та 
діяльності приватних бюро. Загальною та обов’язковою умовою для 
всіх суб’єктів є порядок реєстрації та отримання дозволу на приватну 
детективну діяльність на території провінції. 

У Великобританії створено велику кількість приватних фірм, що 
спеціалізуються на виробництві та впровадженні систем охоронної 
сигналізації. Крім того, значна частина з них відповідає за охорону 
власності приватних промислових підприємств та дотримання 
порядку в межах займаної ними території. В ряді випадків приватні  
компанії тісно взаємодіють з підрозділами місцевої та 
загальнонаціональної поліції, що відповідають за підтримання 
громадського порядку та додержання законності в країні.    

Крім того, в Британії функціонує значна кількість приватних 
детективних агенцій, послугами яких користуються як окремі 
громадяни, так і промислові компанії. До найбільш відомих 
відносяться: Argen, Kroll Associates Control Risks, Derby Associates-
Security Consultants, Private and Commercial Investigations, Nationwide. 
При цьому, в країні відсутні будь-які законодавчі акти або державні 
приписи, що вимагали б обов’язкову реєстрацію приватних детективів. 
З 2000 детективів лише 300 зареєстровано як члени Інституту 
професійних слідчих, розташованого в м.Блекберні. 

В даний час уряд ввжає за необхідне ввести реєстрацію з 
обов’язковою спеціальною перевіркою детективів органами поліції. 
Це обумовлено тим, що ніде не зареєстрований приватний детектив 
без всякої ліцензії може на власний розсуд користуватися достатньо 
широким арсеналом оперативної техніки та криміналістичних засобів, 
послугами експертів по дактилоскопії, стежити за любою особою, 
фотографувати її на вулиці, робочому місці, в інших громадських 
місцях. Раніше приватні детективи навіть мали можливість 
користуватися даними Національного поліцейського компьютера. 
Однак в зв’язку з тим, що були встановлені факти використання 
подібної інформаці в протиправних цілях, урядом Великобританії 
застосовано ряд обмежуючих заходів направлених на захист 
інформації з бази данних від несанкціонованого проникнення.      

Значна увага в Англії приділяється підготовці кадрів. Так, при 
Люксберзькому університеті було відкрито першу аспірантуру для 
приватних детективів та охоронців. Метою даного навчального 
закладу є підвищення рівня підготовки співробітників недержавних 
служб безпеки. Слухачами аспірантури, як правило, стають особи, що 
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мають досвід роботи в якості детективів та охоронців.   
Приватні служби безпеки в Британії діляться на три види в 

залежності від профілю їх діяльності: 
1.охоронні підприємства; 
2.детективні підприємства; 
3.внутрішні служби безпеки компаній. 
В компетенцію приватних агенцій, в залежності від профілю 

діяльності входить: розробка комплексних заходів безпеки в контакті з 
урядовими органами; виконання завдань клієнтів по стеженню за 
родичами; встановлення наявності прослуховуючих пристроїв; 
охорона клієнтів тощо. Останнім часом до кола питань кримінального 
розслідування, що вирішуються силами приватних агенцій, належить в 
першу чергу розслідування злочинів, пов’язаних з комп’ютерними 
системами.     

Однак більшість приватних детективних та охоронних агенцій, 
як правило, виконують вузьке коло професійних послуг.   

Компанія Kontrol Ricks спеціалізується на контрактах з 
державними органами по організації переговорів з террористами по 
звільненню заручників; компанія Nation Wide – виконує стеження за 
дорученням клієнтів за їх найближчими родичами, а також надає 
консультаційну допомогу; агентство Kroll Assosiates — проводить 
розслідування в компаніях. 

В даний час, до переліку найбільш перспективних напрямків 
діяльності приватних агенцій належить: організація безпеки службових 
та приватних приміщень; виявлення прослуховуючих пристроїв; 
особиста охорона клієнтів, в тому числі і іноземних громадян. 

У Франції діяльність приватних пошукових бюро регулюється 
Законом № 891 від 28.09.1942 р. зі змінами. Він передбачає, що 
власниками приватних розшукових бюро можуть бути особи, що 
мають громадянство Франції або країн Європейського союзу. Особи, 
що вирішили себе присвятити вказаному роду занять не повинні: мати 
судимості за скоєння кримінальних злочинів; мати адміністративні або 
дисциплінарні правопорушення; знаходитися під вартою. 

Колишні співробітники поліції Франції можуть стати 
власниками приватних детективних бюро тільки з письмового дозволу 
міністра внутрішніх справ. 

Відповідно до закону №80-1058 від 23.12.1980 р., будь-яке 
порушення вищезгаданих положень Закону №891 «карається 
позбавленням волі строком  від 1 до 3 років та штрафом». Таку ж 
відповідальність несе і керівник бюро, якщо він вдається до послуг 
приватних агентів, які не задовольняють вимогам закону. До 
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компетенції приватних детективів у Франції в даний час також входить 
промисловий шпіонаж, захист підприємств від несумлінних 
конкурентів, забезпечення безпеки клієнтів. 

В Німеччині приватне бюро повинно бути зареєстроване як 
«установа, що займається промислом», і повинна виконвати всі вимоги 
законодавства  та постанови, що передбачені для подібних 
організацій. Для заснування не потрібно мати спеціальну освіту або 
відповідного стажу роботи. Необхідною умовою заснування є 
наявність мінімального статутного капіталу в сумі еквівалентній  50 тис. 
марок ФРГ. 

Італія ввела в 1989 році новий кримінально-процесуальний 
кодекс, який практично легалізував діяльність приватних розшукових 
агенцій, що стали повноправними учасниками судового процесу і 
мають право  надавати консультації та допомогу захисту в ході збору 
доказів на користь обвинуваченого. При цьому самими детективами 
Італії вважається, що їх стан є неоднозначним, бо до цього часу 
відсутнє законодавство, що регулює діяльність приватних детективних 
агенцій (італійським парламентом відхилено 28 законопроектів), тому 
значна кількість вказаних агенцій в Італії діє взагалі без будь-яких 
дозволів. За деякими оцінками їх кількість сягає 5000(4).  

Початок  недержавної охоронної діяльності в Росії було 
покладено з введенням в дію в 1992 році федерального закону «Про 
приватну детективну та охоронну діяльність в РФ». Раніше 
кооператори та підприємці також мали необхідність в отриманні 
захисту від кримінального середовища, але тоді охоронців 
зараховували до штату фірми сторожом або вахтером.  

Одразу після виходу закону в Росії, за даними МВС, було 
зареєстровано 576 приватних охоронних підприємств, в наступному 
році їх стало 4530, а в 1994 –6600, на 1.01.2007 року в Росії 
зареєстровано 21768 ПОП та 4110 служб безпеки. 

В період кримінального перерозподілу власності після 
перебудови СРСР потреба в озброєних охоронцях була настільки 
високою, що окремі бізнесмени організовували ПОПи для організації 
охорони власного бізнесу в першу чергу. В перші 5 років свого 
існування приватні охоронні підприємства були інструментом 
кримінальних розборок і лише з 1998 року коли запрацював 
адміністративний ресурс, почалось «упорядкування» ринку охоронних 
послуг. На початку основними замовленнями були охорона об’єктів та 
вантажів, пізніше вирішення нових екстрених питань (навіть 
нестандартних) на підставі договорів на абонентське обслуговування 
клієнтів. З’являються замовлення на послуги по забезпеченню 
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економічної безпеки, перевірка контрагентів, їх платоспроможності, 
протидія рейдерським захопленням, перевірка персоналу та інше. 

Значним залишається в цій сфері і вплив державних органів на 
весь приватний охоронний бізнес. Так, відповідно до столичного 
закону «Про ліцензування та декларування роздрібного продажу 
алкогольної продукції» від 2.12.2006 р., московські клієнти охоронних 
підприємств, що займаються реалізацією алкогольних напоїв 
(ресторани, бари, магазини) вимушені були припинити 
співробітництво по раніше укладеним контрактам, бо необхідною 
умовою отримання ліцензії на торгівлю алкоголем стала наявність 
«діючого договору на охоронні послуги з управлінням охорони ГУВС 
м. Москви». В подальшому, на фоні боротьби з тероризмом, можливі 
інші зміни, що можуть бути внесені до порядку охорони освітніх 
закладів, лікарень та дитячих садків та ряду бюджетних установ. 

Відповідно до прогнозів експертів розвиток охоронного бізнесу 
в Росії пов’язують з відмиранням малих підприємств та розвитком 
великих охоронних холдингів, що мають тісні зв’язки з керівництвом 
МВС та адміністрацією президента. 

Радикальні соціально-економічні зміни в Україні, що  були 
здійснені в останньому десятиріччі, визвали значні зміни в суспільних 
відносинах. Центральною фігурою в недержавному секторі економіки 
є приватний власник. Він же виступає головною діючою особою в 
відносинах з державними органами та конкурентним середовищем. 
При цьому ринкові  відносини і процеси поглиблення капіталізації та 
монополізації економіки України диктують необхідність на 
законодавчому рівні забезпечити безпеку організацій та особи в 
бізнесі, підприємницької діяльності взагалі і безпосередньо в 
підприємствах недержавної форми власності. При цьому розвиток 
ділової ініціативи, конкурентного середовища і, нажаль, корупції, 
особливо на стику підприємництва та державних органів, особливо 
актуалізують вирішення цих питань на сучасному інноваційному та 
цивілізованому рівні.  

Сьогодні забезпечення власної безпеки – одне з найважливіших 
побажань засновників любої організації та кожного громадянина. 

Недержавний сектор охоронних послуг в Україні виник на 
початку 90-х років. Правовою основою на той час був закон «Про 
підприємництво». Перша приватна охоронна структура була 
зареєстрована в Києві як дочірнє підприємство московського 
охоронного агентства «Алекс». Керуючись принципом «Що 
дозволено, те не заборонено», перші приватні охоронні структури 
пропонували весь комплекс послуг від охорони особи до розшуку 
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дітей. 
За професійним рівнем співробітники охоронних структур 

складалися, як із співробітників правоохоронних органів минулому, 
так і з кримінального середовища. Першими в Україні збанкрутували 
приватні детективні бюро, робота яких мала протиріччя з Законом 
«Про оперативно розшукову діяльність» - прерогативою державних 
правоохоронних органів. 

В кінці 90-х охоронним фірмам, МВС України взагалі почало 
продовжувати ліцензії «вибірково», тим самим анулюючи діяльність 
ряду структур. Управління Державної служби охорони (ДСО) при 
МВС України будучи комерційною структурою, перевело свої 
охоронні функції в ранг комерційної діяльності. Тим самим громадяни 
України, заплативши податки в бюджет, та по суті один раз 
профінансувавши МВС, розраховуватись за якісну охорону з ДСО при 
МВС повинні були за окрему плату. 

Однак, вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить про те, що 
основна роль в забезпеченні безпеки підприємницької діяльності 
належить безпосередньо підприємствам, а не державним структурам. 
Наявні державні механізми з традиційними методами забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності як правило виявляються 
малоефективними, а часом неприйнятними для організації захисту 
законних інтересів, як українських підприємств, так і зарубіжних 
партнерів. 

В 1995 році було засновано Українську федерацію робітників 
недержавних служб безпеки (УФРНСБ), як всеукраїнську громадську 
організацію, що діє на підставі єдності інтересів та за професійним 
принципом та об’єднує громадян, що займаються на законних 
підставах охоронною, детективною, інформаційною та іншою 
діяльністю, пов’язаною з захистом бізнесу та осіб. Саме заснування 
УФРНСБ надало можливість зібрати та проаналізувати ситуацію на 
ринку послуг по наданню охоронних послуг та забезпечення  безпеки 
бізнесу недержавними установами. До федерації на сьогоднішній день 
входить більше 140 фірм, засновано 20 регіональних відділень. 
Банківськими структурами створено аналогічне об’єднання – Асоціація 
банківської безпеки України. 

ЮЕЗА – недержавна організація, що об’єднує  служби безпеки 
93 країн світу. З 2004 року Україна ввійшла до складу Міжнародної 
поліцейської асоціації, що працює в тісному контакті з Інтерполом. 

Взагалі на початок 2008 року в Україні зареєстровано близько 
2.5 тис приватних структур, що спеціалізуються з питань безпеки. 
Окремі структури, що почали діяльність з середини 90-х років 
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здійснювали охоронну діяльність, а згодом  перекваліфікувалися на 
збір інформації відносно осіб та економічну безпеку. Так, в Україні 
активно розвивається ринок детективних послуг при цьому держава до 
цих пір ігнорує його наявність. При цьому до недержавних 
організацій, що займаються безпекою бізнесу входять служби безпеки 
приватних структур, учбові та консультаційні організації, що 
займаються підготовкою та навчанням працівників для зазначених 
служб, аналітичні центри,  інформаційні служби, науково-
дослідницькі організації, фонди, в сферу інтересів яких входить 
міжнародна співпраця з питань та проблем безпеки, підприємства, що 
займаються розробками програмно-технічних комплексів захисту 
інформаційних систем, фірми по забезпеченню інформаційної, 
комерційної, протипожежної та економічної безпеки.  

При функціонуванні всього переліку вищезазначених структур є 
ряд основних питань, вирішення яких дозволить більш ефективно 
виконувати покладені на них функції. 

Особливо гостро ці проблеми виникають у ситуаціях, 
пов’язаних з постійним підприємницьким ризиком, несумлінною 
конкуренцією, різного роду внутрішніми та зовнішніми загрозами, а 
також правовою незахищеністю  діяльності суб’єктів господарювання. 
Несумлінна конкуренція – надмірне втручання контролюючих органів, 
залежність економіки від поличних процесів, незаконний 
перерозподіл власності, поширення організованої економічної 
злочинності та корупції  і це далеко не вичерпний перелік тих 
негативних явищ соціальної природи, які постійно загрожують 
нормальній діяльності вітчизняних підприємств. З цього випливає 
необхідність визначення і прогнозування можливих загроз і небезпек 
як основи для обґрунтування, вибору і реалізації адекватних заходів 
протидії(2).    

З метою забезпечення економічної безпеки на багатьох 
підприємствах створені служби внутрішнього аудиту, служби 
економічної безпеки підприємства (СЕБ). До їх функцій входять такі 
завдання, як аналіз, контроль, моніторинг, координація дій різних 
підрозділів та прогнозування.  

Враховуючи інтереси держави Міністерство праці і соціальної 
політики України в Класифікатор професій ДК 003-95 у квітні 2002 
року ввело групу професій № 2414 «Професіонал з питань безпеки 
підприємств, організацій», № 2414.2 – «Професіонали з фінансово-
економічної безпеки». В даний час розроблені кваліфікаційні 
характеристики цих категорій, випробування до осіб, які хочуть 
займати ці посади на підприємствах.  
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Аналіз нормативно-правової бази України з безпеки (Закон 
України «Про основи національної безпеки України», Закон України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції», Постанова Верховної 
Ради України «Про Концепцію (основи державної політики) 
Національної безпеки України» та ін.), економічної літератури та 
практики підприємств свідчать про те, що економічна безпека є новим 
напрямком науки, а забезпечення економічної безпеки – особливим 
видом економічної діяльності підприємства. 

Одними з самих важливих і не вирішених до теперішнього часу 
в Україні для нормального функціонування та розвитку служб безпеки 
копаній (підприємств, організацій) залишаються наступні питання: 

— законодавче врегулювання статусу служб економічної безпеки 
приватних структур, СГД; 

— врегулювання порядку інформаційного забезпечення та обміну 
актуальною інформацією між МВС, ДПА та службами безпеки 
юридичних осіб, громадськими організаціями створеними для 
вирішення питань в сфері економічної безпеки; 

— створення єдиного державного інформаційного Інтернет 
ресурсу для вирішення проблем економічної безпеки компаній, що 
проводять діяльність на території України.   

Оскільки в Україні в даний час в сфері виробництва та торгівлі 
спостерігається зростання несумлінних підприємств посередників, 
фізичних осіб боржників та шахраїв, що користуючись недосконалим 
законодавством, відсутністю дієвого впливу правоохоронної системи, 
виконавчих органів та судів, наносять підприємствам значні збитки, 
виникає необхідність в отриманні та аналізі актуальної інформації про 
контрагентів та осіб, що виступають як посадові особи різних в тому 
числі і «фіктивних» СГД. 

Джерела отримання інформації службою економічної безпеки 
СГД в Україні на сучасному етапі можна класифікувати таким чином: 

— офіційні джерела (офіційні видання, звіти та документи 
державних чи інших органів і організацій), що містять відкриту 
офіційну інформацію; 

— неофіційні джерела, що містять більш-менш достовірну усну чи 
іншу нетаємну інформацію, одержувану з неформальних контактів із 
носіями даної інформації; 

— конфіденційна інформація, одержана співробітниками СБ 
шляхом несанкціонованого доступу до цієї інформації; 

— внутрішня інформація підприємства(3). 
При цьому в даний час збір та отримання більшості значимої 

інформації проходить з використанням незаконних, корупційних 
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контактів в органах МВС, ДПА, СБУ, а також з Інтернет-ресурсів, де 
інформація  є застарілою, викривленою та недостатньою для 
прийняття виважених рішень. 

Слід зазначити, що інформаційно-аналітична робота є однією з 
найважливіших складових управлінської діяльності кожного керівника 
служби безпеки і здійснюється з метою отримання та оцінки 
інформації, необхідної для підготовки пропозицій та рекомендацій 
при прийнятті рішень керівництвом підприємства. Пріоритетне 
значення при проведенні інформаційно-аналітичної роботи  має 
якість та достовірність інформації. Якість інформації – це властивості 
інформації, що визначають ступінь її практичної придатності для 
діяльності підприємства  та його системи економічної безпеки. При 
цьому якість інформації залежить від наступних її характеристик: 
актуальності, своєчасності, достовірності, повноти, значимості(1). 

Прикладом функціонування локальної системи обміну якісною 
інформацією серед служб безпеки Українських виробників, 
постачальників, дилерів про несумлінні компанії, посадових осіб та 
працівників шахраїв, що може бути взято за основу є об’єднання служб 
економічної безпеки «Мангуст».  

«Мангуст» з’явився 2003 року після того як ряд Українських 
компаній об’єдналися для обміну інформацією про недобросовісні 
підприємства та шахраїв. Керівництво служб безпеки таких компаний 
як "Столичний стандарт", "Баядера", "ЕвроВін", "Вінні-фрут", 
"Таврія", "Край" та "Український продукт" сформулювали ідею про 
сумісну діяльність та координацію служб економічної безпеки для 
захисту членів об’єднання.  

Головна ціль «Мангуста» - обмін інформацією про проблемні 
компанії, які є контрагентами учасників об’єднання. Проблемними, 
такими, що можуть бути віднесені до «чорного списку», вважаються 
компанії які не виконують своїх зобов’язань, або не є 
платоспроможними. Основна мета – використання інформації для 
упередження помилок при веденні бізнесу, напрацювання історії 
несумлінних клієнтів, отримання інформації про посадових осіб 
схильних до шахрайства,  іміджевої історії контрагентів. Абсолютно 
необхідною умовою участі члена в проекті є готовність розділити 
інформацію про проблемні організації, та клієнтів. В даний час 
вказаний проект працює на громадських засадах і об’єднує організації 
виробників та посередників, що працюють в харчовій галузі. 
Результатом проекту є сайт (http://www.mangust.kiev.ua), що дозволяє 
всім зацікавленим особам учасникам проекту мати оперативний 
доступ до баз даних про всіх неплатників по всій Україні.  



 

317 

Базові дані розділені на три основні категорії: 
1.Список неплатників, що систематично створюють проблеми з 

поверненням коштів. 
2.Список шахраїв, що зникли разом з товаром. 
3.Список осіб, що працювали на відповідальних посадах які 

підозрюються в привласненні коштів та матеріальних цінностей. 
Якщо виробники брендової продукції, вивчивши інформацію з 

бази даних сайту, вирішать несумлінному платнику оголосити бойкот, 
це може спричинити значні проблеми у торгівельному підприємстві. 
При цьому сумлінні платники, та ті компанії що відсутні в 
електронному списку отримають значні преференції при роботі з 
виробниками, посередниками, банками.  

Враховуючи вищевикладене, має сенс розглянути питання 
створення єдиного в Україні державного банку даних про осіб та 
підприємства (аналог пошукової системи у Великобританії). В 
сучасних умовах розвитку техніки є достатньо можливостей 
протидіяти несанкціонованому доступу та розголошення інформації, 
що може бути використана незаконно.  

Доопрацювавши отриманий у використанні проекту «Мангуст» 
досвід, забезпечивши наявність актуальної інформації з МВС та ДПА, 
розробивши розумну модель накопичення даних, а також дані про 
організації, що направляли запити, є можливість створити унікальний 
за своїм змістом банк даних. З метою його упорядкування та контролю 
передбачити отримання інформації на платній основі для служб 
безпеки підприємств з перерахуванням коштів через рахунки 
банківських установ від акредитованих в базі даних служб безпеки 
СГД. 

Вказаний інформаційний масив повинен бути з обмеженим 
доступом, тільки для використання правоохоронними органами та 
службами безпеки підприємств та розробленими обмеженнями 
використання результатів пошуку. З обов’язковою ідентифікацією 
окремого користувача, та переліком запитів що були в 
роботі.(електронні підписи, ІР-адреса, логін і пароль при користуванні 
мають бути зареєстровані та видаватися тільки в органах МВС або 
СБУ та змінюватись в певний період). 

Наявність в Україні вказаного інформаційного масиву дозволить 
знизити і загальну криміногенну ситуацію в країні і виконає 
профілактичну функцію щодо осіб, які можуть планувати шахрайські 
операції. Накопичивши інформацію про осіб, що притягувались до 
кримінальної відповідальності, відносно яких складались протоколи 
про адміністративні правопорушення, участь осіб як засновників у 
СГД, наявності судових рішень про стягнення боргів відносно 
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підприємств та осіб, затримань у якості підозрюваних органами 
правопорядку, наявності автотранспорту, нерухомості та ін.., надасть 
можливість знизити ризики при вирішенні питань, що виникають 
перед службами безпеки підприємств.  

Висновки. Український недержавний сектор економіки в даний 
час абсолютно не захищений, всупереч тому, ним формується 
близько 90% ВВП. Причин такого стану речей декілька, але головною 
є законодавча неврегульованість діяльності служб безпеки СГД в 
Україні. Ряд громадських організацій, зокрема  «Міжнародне 
антитерористичне єдинство» та «Українська федерація робітників 
недержавних служб безпеки», Українська спілка промисловців та 
підприємців, не перший раз наполягають на прийнятті законів «Про 
детективну діяльність», «Про службу безпеки суб’єктів господарювання 
та інших юридичних осіб», а також «Про зброю». В свою чергу 
невирішеними залишаються питання інформаційного забезпечення 
діяльності недержавних органів забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання та як наслідок неефективна система упередження 
злочинності в економіці. Вирішенню всіх цих проблем сприяла б 
розробка та прийняття закону, що передбачав би не тільки статус, 
права та обов’язки недержавних структур безпеки, а і порядок 
отримання та обміну інформації між службами безпеки та МВС, ДПА 
та організація единого банку даних про осіб та підприємства. Важливо, 
щоб зміст даного закону ураховував загальну концепцію безпеки 
України, чітко вказуючи місце в ній недержавних служб безпеки. 
Зазначений підхід, а саме об’єднання зусиль недержавних та 
державних структур дозволить створити ефективну систему протидії 
злочинності в економічній сфері та конкурентне середовище для 
ведення бізнесу в Україні. 
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УДК 339.138 
 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ДИНАМІКА 
РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ 

 
ШЕБАНОВА О.О. СТ. ВИКЛАДАЧ*, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті розглянуте формування маркетингу як важливого виду людської 

діяльності. Динаміка маркетингу представлена у зв’язку з розвитком світових 
економічних процесів. 

In the article the formation of marketing as an important type of the human action is 
considered. The dynamics of marketing in connection with development of the world economics 
processes is introduced. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Започаткування 
та розвиток маркетингу в наукових джерелах представлено різними 
інтерпретаціями. Це необхідно вимагає з’ясування дійсних реалій 
динаміки маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах значної 
кількості зарубіжних вчених (Ф. Котлер, Ф.Е. Кларк, М.Т. Копленд та 
інші), а також вітчизняних вчених (А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, І.Л. 
Решетнікова, А.В. Кендюхов) ця проблематика знайшла своє 
ґрунтовне відображення. Незважаючи на великий обсяг робіт, в яких 
порушено дане питання, залишається не висвітленим взаємозв’язок 
економічних процесів із становленням маркетингу як науки. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є проведення 
аналізу економічних факторів, які вплинули на формування і 
еволюцію задач маркетингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перші спроби 
застосування маркетингу з’явились ще у Давньому Єгипті та у країнах 
Міжріччя на початку впровадження товарно – грошових відносин. 

Японські джерела свідчать про заснування у 1650 році у Токіо 
універмагу фірми «Міцуї». Керівництво фірми тут вперше запроваджує 
рекламу, гарантійний термін, збір та аналіз інформації щодо попиту 
товарів. 

Видатним американським промисловцем та винахідником 
Сайрусом Холл Маккорником (1809 – 1884) були вперше розроблені 
методи виробництва та збуту товарів на ринку [1]. 

                                                
* Науковий керівник – Онегіна В.М., д.е.н., професор 
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Початок становлення маркетингу, як різновиду економічного 
дослідження слід віднести до 1901 року - в Сполучених Штатах 
виходить з друку Звіт Промислової комісії з продаж 
сільськогосподарської продукції (Government Printing Office (1901) 
Report of the Industrial Commission of the Distribution of Farm Products, 
Washington). Цей рік можна розглядати також як початок першого 
етапу еволюції маркетингу – виробничого етапу (production concept ). 

Головна риса виробничого етапу полягає в прагненні 
виробників постійно збільшувати обсяги виробництва та зменшувати 
собівартість товарів. Враховуючи, що зменшення ціни прямо – 
пропорційне збільшенню обсягу виробництва, фахівці з маркетингу в 
той час стверджували, що тільки обсяг виробництва є єдиним 
фактором задоволення ринку. Для пропагування цієї тези у 1902 році 
були запроваджені перші курси з маркетингу Єдвардом Джонсом в 
Мичиганськом університеті, Саймоном Литманом в університеті 
Берклі в Каліфорнії, Джорджем Фіском в університеті Іллінойс. 

У. Д. Скотт у 1903 році видає першу роботу з маркетингу 
«Психологія реклами в теорії та практиці» [2]. 

У 1908 році, сповідуючи виробничий підхід, створюється перша 
комерційна маркетингова організація та формуються перші відділи 
маркетингу на підприємствах Північної Америки.  

Найбільш послідовним прихильником production concept був 
знаний американський виробник автомобілів Генрі Форд, розпочавши 
у 1909 році випуск першого масового автомобілю. 

Визначення відомих на сьогоднішній день функцій маркетингу: 
аналітичної (вивчення ринку, товару, споживача, структури фірми, 
внутрішнього середовища підприємства), виробничої (організації 
виробництва нових товарів, матеріально - технічного забезпечення, 
розробки нових технологій, управління якістю), збуту (організації 
товарного руху, сервісу, системи формування попиту і стимулювання 
збуту, проведення цілеспрямованої товарної і цінової політики), 
управління і контролю (організації стратегічного і оперативного 
планування, комунікації на підприємстві, інформаційного 
забезпечення управління маркетингом) на той час було не можливим.  

У 1911 році Фредерік У.Тейлор [3] і Френк Банкер Гілбрет [4], а 
1916 році Арч Вилкинсон Шоу [5] зводять функції маркетингу лише 
до виробничої. 

Орієнтація на виробництво панувала на фірмах США та 
Західної Європи десятиліття. 

Двадцяти роки минулого століття відкрили новий етап 
маркетингу product concept. Елементи маркетингової стратегії 
розробляє П.Т. Черингтон [6], М.Т. Копленд [7] визначає основні 
проблеми маркетингу цього етапу, а П.Д. Конверс [8] - методи та 
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політику маркетингових операцій. 
У 1923 році в США виходить монографія Ф.Е.Кларка 

„Принципи маркетингу ” [9]. 
Із сучасних п’яти головних принципів маркетингу: виробництва 

і продажу товарів у відповідності з потребою споживачів, повного 
задоволення потреб споживачів на основі відповідності товара 
сучасному технічному та художньому рівню, присутності на ринку під 
час можливої максимальної реалізації товару, постійного оновлення 
продукції, забезпечення єдності стратегії і тактики з метою швидкого 
реагування на зміни попиту, в монографії були лише викладені 
принципи виробництва і продажу товарів з позицій product сoncept. 

Н.Н. Мейнард у 1932 році розвиває ідеї Ф.Е. Кларка з product 
concept в роботі [10], вводячи поняття задоволення потреб споживачів. 

У 1934 році розпочинається видавництво першого наукового 
журналу з маркетингу - American Marketing Journal. У 1935 році 
починає виходити обмеженим тиражем – National Marketing Review, а 
у 1936 році – Journal of Marketing. 

Перший системний виклад маркетингу з керування 
підприємством на основі товарної концепції був зроблений у 1940 
році в роботі “Marketing” Р.С.Александером, Р.М. Сефейсом, Р.Ф. 
Елдером і В. Алдерсоном [11]. 

Автори стверджували, що задоволення споживачів, а відповідно 
і збільшення обcягу збуту можна досягти лише за рахунок покращення 
якості товару. Фінансування повинно було б бути спрямованим на 
удосконалення технологій, забезпечуючи випуск нової, більш якісної 
продукції, не зважаючи на втрати підприємства на ринку внаслідок її 
низької ціни. 

З кінця сорокових років розпочинається новий етап еволюції 
маркетингу selling concept (етап продаж). 

На цьому етапі компанії Сполучених Штатів та Європи 
намагались за будь-яких умов долати опір споживачів, переконувати їх 
здійснювати купівлю товару. 

Етап selling сoncept був перерваний другою світовою війною і 
закінчився у 50 роках.  

У 1948 році Р.Кокс та В.Алдерсон повертаються до формування 
теоретичних засад маркетингу[12], а у 1950 році випускають одну з 
ґрунтовних робіт з маркетингу „ Теорія маркетингу ”[13]. 

В.Алдерсон у 1957 році формує функціональний підхід до 
маркетингових процесів [14]. 

У 1960 році американський вчений Р.Дж. Кейт [15] проголошує 
суттєво новий етап – marketing concept, етап цілковитої орієнтації на 
споживача. Він підкреслює – виробляти можливо тільки те, що 
користується попитом на ринку. 
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Нєйл Борден у 1965 році [16] вперше виділяє сукупність видів 
діяльності, яку маркетинг має застосовувати для впливу на рішення 
споживача про закупівлю того чи іншого товару. 

У 1967 році Перрі Блисс [17] , а у 1968 році Дж.Ф.Енджел, 
Д.Т.Коллат та Р.Д.Блекуелл [18] видають перші роботи присвячені 
поведінці споживача. 

Дж. А.Говард і Дж.Н.Шет у 1969 році в роботі [19] продовжують 
формування теоретичних засад психології покупця.  

Найбільш визнаний теоретик сучасного маркетингу Филипп 
Котлер публікує першу свою роботу [20] у 1975 році, започатковуючи 
соціальний маркетинг. 

У 1976 році при торгово – промисловій палаті СРСР 
створюється секція з питань маркетингу. 

У Цюрихському університеті у 1977 році відкривається перша в 
Європі кафедра маркетингу. 

У провідних економічних вузах СРСР (Російський економічний 
інститут імені Г.В. Плеханова, Московський державний інститут 
економіки, статистики і інформатики, Російський торгово-
економічний інститут, Московський гуманітарно-економічний 
інститут) у 1980 році вводиться навчальний курс маркетингу. 

У 1990 році Стєн Рапп і Том Коллінз в роботі [21] вводять і 
обгрунтовують поняття „ Маркетинг прямих замовлень ”,         „ 
Маркетинг відношень ”. 

Грунтовні основи маркетингової товарної політики розглянуті 
Кардашем В.Я. у 1997 році в роботі [22]. 

В Україні 20 лютого 1997 року започатковується Українська 
Асоціація Маркетингу (УАМ) на чолі з видатним вченим – ректором 
Київського національного економічного університету академіком А.Ф. 
Павленко. У 1999 році УАМ отримує статус всеукраїнської громадської 
організації. 

Войчак А.В. видає у 2000 році книгу з маркетингового 
менеджменту [23]. 

Стратегія маркетингу розглядається в роботі Кендюхова А.В. у 
2001 році [24]. 

Починаючи з 2000 року, склад УАМ поповнюється ведучими 
дослідницькими агенціями з маркетингу. Вже у 2005 році УАМ 
виконує близько 90% маркетингових досліджень, замовляємих бізнес – 
структурами України. 

У 2002 році УАМ розробляє на основі діючих міжнародних 
стандартів „Стандарти якості маркетингових досліджень УАМ.СОУ 
91.12.0-217 08654- 001 – 2002”. Цей комплекс документів, отримуючи 
державну реєстрацію у 2002 році, починає виконувати важливу 
регуляторну функцію, спрямовану на підвищення професійного рівня 
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маркетингових досліджень і розвитку сумлінної конкуренції на ринку 
країни. 

Норми ведення дослідження ринкових процесів в Україні у 2003 
році доповнюються Директивами та Порадником ESOMAR , 
перекладеними на українську мову. 

У 2003 році А.Ф. Павленко та А.В. Войчак видають грунтовний 
підручник з маркетингу в Україні [25]. 

А.Ф. Павленко та В.Л. Корінєв в монографії [26] розглядають 
питання маркетингової політики ціноутворювання. 

З 2005 року УАМ набуває офіційного статусу члена ESOMAR. 
У 2005 році виходить у світ монографія А.Ф. Павленко, І.Л. 

Решетникової, І.І. Гончарової присвячена маркетинговим 
комунікаціям банківських продуктів [27]. 

Проблеми промислового маркетингу знайшли своє 
відображення у 2005 році в роботі [28] Старостіної А.О, Длігача А.О, 
Кравченко В.А, Кендюхов А.В. у 2007 році розробляє систему 
показників оцінки ефективності маркетингових інвестицій [29]. У 2008 
році Ромет Е.В. досліджує роль реклами в маркетингу [30]. 

Висновки: Аналіз становлення та динаміки розвитку 
маркетингу дозволяє дослідити еволюцію маркетингу від виробничого 
до маркетингового етапу, визначає тенденцію його подальшого 
вдосконалення, в площині цілковитої орієнтації на споживача, 
запровадження новітніх методів формування маркетингової стратегії, з 
використанням ефективного математичного апарату і його сучасного 
програмного забезпеченя. 
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ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 

 
ШУПИК И.И., К.ПОЛИТ.Н., ДОЦЕНТ, 

ПОЛТАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
 

В статьє анализируются факторы, вызывающие снижение уровня экономической 
безопасности Украины в контексте гендерно- ориентированного подхода  

The article is devoted to some aspects of economic security of Ukraine, first of all, in the 
context of gender-oriented approach 
 

Постановка проблемы в общем виде. Экономическая 
безопасность – это состояние защищенности важных интересов личности, 
государства, возможность без вмешательства извне определить пути и формы 
экономического развития и осуществлять их реализацию. Успех или 
неудача в ее обеспечении зависит от стойкости, как экономической 
системы, так и общества в целом. Экономическая безопасность 
проявляется на нескольких уровнях: личном, общества и государства, характер 
взаимосвязанности и взаимозависимости которых определяет перспективы 
общества, его политическое и экономическое будущее.  

Большое значение имеет социальный аспект экономической 
безопасности, который зависит от наличия безработицы в стране, 
многодетных семей, организованности и количества криминальных 
группировок, психического и психологического состояния общества, 
уровня доходов населения и т.д. Поэтому задача государства заключается 
в обеспечении потребностей личности, и общества в целом, первая из 
которых - защита от экономических притязаний на их свободу, 
собственность и интересы.  

Национальная безопасность немыслима без социальной 
структуры конкретного общества, поскольку через нее формируются и 
сохраняются разнообразные интересы, которые имеют истоки в сфере 
материального производства, в духовной жизни современного 
общества, именно социальные группы в значительной мере 
отображают систему базисных производственных отношений. Одной 
из таких социально-демографических групп являются женщины, а 
потребности национального развития экономики диктуют 
необходимость эффективного использования их потенциала ибо 
экономическая деятельность женщин - это важная составляющая 
обеспечения экономического роста страны и ее экономической 
безопасности.  
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Анализ основных исследований и публикаций. 
Экономическая безопасность - одна из приоритетных тем научных 
исследований отечественной науки, ведь граждане страны оценивают 
происходящее по тому, как им живется сегодня, как они воспринимают свои 
жизненные шансы, возможности удовлетворения необходимых 
потребностей, насколько уверены в будущем своем и своих детей. 
Разнообразные аспекты  экономической безопасности ее проявления 
нашли отражения в работах Данильяна О.Г., Дзюбаня О.П., Панова М.И, 
Наден О.В, Студенной М, Акимова Д. и др. Вместе с тем, гендерный 
анализ в контексте экономической безопасности сегодня еще остается 
в числе малоизученных и не стал объектом специального научного 
исследования.  

Формулировка целей статьи. Выяснить факторы, вызывающие  
снижение уровня экономической безопасности Украины в контексте  
гендерно- ориентированного подхода.  

Изложение результатов исследований. В апреле 2010 года 
Институт социологии НАНУ провел очередное мониторинговое 
исследование « Украинское общество – 2010 », которое дает ответы на 
вопросы о восприятии населением Украины экономической ситуации 
в стране. Опрос общественного мнения показал, что наиболее значимы в 
украинском обществе угрозы экономического характера. Большинство 
опрошенных боится роста цен ( 84,2% ), безработицы (80,1%), невыплаты 
зарплат и пенсий (73,8%). Треть опрошенных (34,7%) – боится голода, 
43,2% – остановки предприятий, подавляющее большинство (96,5 % ) не 
имеет возможности делать сбережения. В полном достатке живет 0,2% 
граждан, четверть населения ( 23,7 % ) не имеет возможности приобретать 
необходимую одежду, треть ( 32,5 % ) – покупать самые необходимые 
продукты питания, половина ( 49,9% ) – питаться в соответствии со своими 
вкусами [5].  

Исходя из этого социально-экономический аспект национальной 
безопасности выдвигает перед экономикой страны ряд серьезных 
проблем: как удовлетворить социальные проблемы людей, каким 
образом обеспечить социальную справедливость в распределении 
общественных благ, как гарантировать социальную безопасность и 
стабильность.  

Стабильным считается такое состояние государства, при 
котором коэффициент спокойствия государства (КСГ) равняется 
величине, которая находится в границах системы критических 
ограничений. Его величина определяется при помощи расчетов и 
сравнивается со значением критических ограничений (границ) 
основных направлений обеспечения экономической безопасности [2]. 
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Важная причина снижения уровня экономической безопасности 
государств, которые переживают период трансформационных 
изменений- нестабильность. 

Одной из причин нестабильности является проблема 
неравенства доходов. Пропасть между бедными и самыми богатыми 
возрастает катастрофически, соотношение между ними достигло 
уровня 1:40 и продолжает возрастать. Эта причина усугубляется 
гендерным неравенством. В Украине труд мужчин ценится выше, чем 
труд женщин: за один отработанный час мужчина получает 2,53 грн., а 
женщина – 1,92 грн. Зарплата женщин в среднем составляет лишь 73 
% зарплаты мужчины [8]. Кроме того, существуют бюрократические 
препятствия на пути получения выплат и льгот, предоставляемых 
матерям маленьких детей. Эти препятствия настолько серьезные, а 
выплаты - малые, что определенная часть женщин готова отказаться от 
их получения [6]. Женщина работает на 4–6 часов больше, чем 
мужчина, труд в домашнем хозяйстве не учитывается как 
продуктивная, а потому не оплачивается и не учитывается в 
пенсионных схемах. Сегодня в Украине 64% пенсионеров – это 
женщины, но их средняя пенсия на 500 грн. меньше, чем у мужчин: 
пенсия мужчины составляет 1 327 грн., женщины – 827 грн [9].  

К факторам, которые определяют неравенство в оплате труда 
женщин и мужчин, можно отнести: сохранение неэффективной 
структуры работающих женщин, низкие, по сравнению с мужчинами 
должности, преобладание женщин в малооплачиваемых сферах с 
малыми перспективами роста  и др.  

Вместе с тем, как считают представители Международного бюро 
труда, в Украине отсутствуют статистические данные об участии 
мужчин и женщин в разных работах, родах занятий и секторах 
экономики, например, данные о занятости женщин на управленческих 
и руководящих должностях (в частном и государственном секторах). 
Это делает невозможным получение информации о гендерном 
разрыве в оплате труда по этим категориям [10]. В Украине становится 
все меньше людей, которые верят, что мужчины и женщины имеют 
равную оплату труда в Украине. Так, в 2010 году в это верили лишь 58, 
1% женщин и 71,9% мужчин [11]. 

Проблема неравенства доходов тесно связана с проблемой бедности. 
По данным Госкомстата, бедными себя считают 85% жителей Украины, за 
чертой бедности живут 18,7% женщин, почти каждому десятому не 
хватает денег на еду [7].   

Показателем экономической нестабильности является 
миграция, которая очень феминизируется. В целом для безопасности 
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государства женская миграция представляет серьезную проблему, 
поскольку несет серьезные экономические политические, социальные, 
культурные потери: утрата трудоспособного населения, снижение 
конкурентоспособности; сокращение генофонда, распад прежних 
семей, увеличение масштабов «социального сиротства»; значительные 
бюджетные ресурсы для реабилитации и реинтеграции  ее жертв. 

Постепенно украинское общество приходит к пониманию 
гендера, осознает необходимость проведения четкой, осмысленной и 
последовательной гендерной политики, правовая база которой 
приводится в соответствие с мировыми стандартами. В 2005 г. на этом 
пути был сделан еще один серьезный шаг –принят Закон «Об 
обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» [4], 
значение которого заключается в том, что он предлагает влиять на 
изменения в экономике через гендерный анализ, суть которого 
заключается в системном рассмотрении политико- экономических, 
правових и социокультурных последствий функционирования 
гендерной системы. В 2006 году Кабинетом министров была 
разработана и утверждена Государственная программа утверждения 
гендерного равенства в украинском обществе на период до 
2010 года [1]. 

Гендерная политика в экономической сфере предполагает: 
установление равных возможностей для выбора профессии или 
специальности, занятости; создание условий для восстановления 
профессиональной способности женщинам, которые ухаживали за 
ребенком; право на равный доступ к финансовым пособий и займов; 
равный доступ к предпринимательской деятельности и реализации 
правасобственности; выработка особой политики в отношении 
женщин, проживающих в сельской местности; развитие гендерной 
статистики в различных сферах.  

Важная составляющая этого процесса – разработка гендерного 
бюджета, ориентированного на установление отличного его влияния 
на различные группы мужчин и женщин, который предусматривает 
обязанности государства по социальным статьям и переноса их в 
бюджетные обязанности.  

К преимуществам гендерного бюджета можно отнести то, что 
он избегает несоответствия между развитием национальной политики 
по улучшению положения женщин и бюджетными ассигнованиями; 
предотвращает возможные потери для нации, которые могут быть 
вызваны неспособностью учета гендерного влияния общественных 
расходов и доходов. 
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Выводы. Таким образом, сущность экономической 
безопасности заключается в способности государства сделать все 
возможное для обеспечения материальных условий развития 
общества. Понимание особенностей экономической безопасности 
позволяет предвидеть последствия экономических угроз с целью 
минимизации их возможного негативного или увеличения 
позитивного влияния на развитие государства и общества.  

Одним из условий обеспечения эффективной экономической 
безопасности страны является последовательная, прогнозируемая и 
ответственная гендерно - ориентированная политика, назначениее 
которой - обеспечение социально-экономического положения 
женщин в соответствии с принципами гендерного равенства.  
 

Литература. 
1. Государственная программа утверждения гендерного равенства в 

украинском обществе на период до 2010 года, [Електронний ресурс]/ Режим 
доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=110511&cat_id
=45327. 

2. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека 
України: структура та напрями реалізації- Харків.: Фоліо,2002.-С.47- 48.  

3. За чертой бедности живут в Украине 18,7% женщин,. [Електронний 
ресурс] /Режим доступу:http: newsukraine.com.ua/ tags/5968zhenschina/  

4. Закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и 
мужчин», [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052866.html. 

5.   Украинское подобие капитализма: жизнь в эконом-варианте, 
Зеркало недели, 17 июня 2010, с.14. 

6.  Права жінок та ґендерна рівність [Електронний ресурс] Режим 
доступу: http: //helsinki.org.ua/index.php?id=1245859923 

7. Шупик І.І. Феминизация миграции в контексте экономической 
безопасности Украины/ І.І.Шупик // Вісник Хмельницького національного 
університету. Економічні науки. Том 1.-Хмельницький, 2011.-С.220-223 .  

8. http://ru.tsn.ua/ukrayina/zhenschiny-v-ukraine-zhivut-bednee-
muzhchin.html. 

9.  http://allthenews.in.ua/7004-pensiya-muzhchin-na-500-grn-vyshe-chem-
u-zhenschin.html 

10. http://www.delfi.ua/news/daily/society/v-ukraine-zarplata-zhenschin-
nizhe-na-30.d?id=1007274   

11. http://mojazarplata.com.ua/ru/main/women-wages/ona-i-karyera/v-
ukraine-58-1-zhenschin-schitajut-chto-imejut-ravnye-vozmozhnosti-s-
muzhchinami-v-oplate-truda. 



 

330

УДК 388.436.33 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Розглянуто та проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку олійно-

жирового комплексу, визначено напрями підвищення ефективності виробництва. 
It is considered and analyzed the modern state and progress trends of oily-fatty complex, 

certainly directions of increase of efficiency of production. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із 
основних факторів забезпечення національної продовольчої безпеки 
держави  є ефективний і сталий розвиток її агропромислового 
комплексу, насамперед, його головної сфери – сільського 
господарства. Тільки ефективне функціонування  останнього визначає 
рівень виробництва аграрної продукції, а також, й споживання 
основних продуктів харчування. 

Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна 
промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу 
незалежність країни. Крім того, аграрний сектор є одним з основних 
бюджетоутворювальних секторів національної економіки, частка якого 
у зведеному бюджеті України за останні роки становить 8—9 відсотків, 
а також займає друге місце серед секторів економіки у товарній 
структурі експорту [1]. 

Олійно-жирова галузь – одна з найбільших галузей народного 
господарства і входить до категорії тих, що позитивно розвиваються. 
Україна займає одне з провідних місць серед соняшникосіючих 
держав, а вже з недавнього часу, після запровадження експортного 
мита на насіння соняшнику, і однією з країн-лідерів по переробці та 
експорту соняшникової олії. 

Підвищення рівня ефективності виробництва олійних культур є 
важливим завданням, від вирішення якого залежить забезпечення 
ефективної діяльності олійно-жирового підкомплексу. Розв’язання цієї 
проблеми повинно здійснюватися не тільки на державному, а й на 
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регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення 
населення продуктами харчування, робочими місцями, соціальною 
інфраструктурою та ін. 

На ряду з цим, в даний час набуває актуальності вивчення ринку 
олійних культур не лише як галузі, що забезпечує внутрішні потреби 
крани та зовнішній потенціал, а ще й як сировини для задоволення 
потреб в альтернативних видах палива – біосировини. 

Тому, одним з основних завдань держави в аграрній сфері є 
сприяння підвищенню економічної ефективності як 
сільськогосподарського виробництва в цілому, так і олійно-жирової 
галузі зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефективність 
виробництва є складним та досить багатогранним явищем, що 
охоплює всі сторони й аспекти діяльності господарюючих об'єктів, 
які безпосередньо пов’язані з виробництвом та переробкою 
продукції. З огляду на це, проблемі ефективності присвячено багато 
праць вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Загальним питанням підвищення ефективності 
агропромислового комплексу в ринкових умовах присвячували свої 
праці провідні вітчизняні вчені-економісти: Амбросов В.Я., 
Андрійчук В.Г., Бойко В.І., Борщевский П.Л., Гайдуцький П.І., 
Гудзинський О.Д., Кваша С.М., Месель-Веселяк В.Я., Пасхавер Б.Й., 
Саблук П.Т. та багато інших. 

Питання розвитку олійно-жирової промисловості України 
розглядаються вченими-економістами, такими як: Бойко В.І., 
Капшук С.П., Лазня В.В., Саблук П.Т., Фаїзов А.В., Шайко О.Г., 
Шумейко В.М. та ін.  

Але не зважаючи на велику кількість досліджень і досить 
численні публікації, питання ефективного функціонування 
підприємств олійно-жирового підкомплексу, як предмету для 
забезпечення економічної та продовольчої безпеки держави 
вимагають більш глибокого дослідження.  

Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є 
виявлення основних тенденцій виробництва та олійних культур в 
Україні та підвищення ефективності діяльності олійно-жирових 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Продовольча 
безпека є однією з основних складових економічної безпеки будь-якої 
країни. Без забезпечення населення достатньою кількістю 
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продовольства відповідної якості неможливо досягнути сталого 
соціально-економічного розвитку суспільства [2].  

Одним із основних напрямів гарантування продовольчої 
безпеки є запровадження ефективного механізму формування 
продовольчих ресурсів, заснованого на економічному стимулюванні 
вітчизняних товаровиробників і розвитку ринкової інфраструктури. 
Адже однією з основних причин занепаду вітчизняного виробництва, 
поряд із низьким рівнем продуктивності праці, значними темпами 
росту цін на матеріально-технічні ресурси та пально-мастильні 
матеріали є цінова дискримінація з боку посередників, які вміло 
користуються нерозвинутістю прозорих каналів збуту 
сільськогосподарської продукції, тобто фактично здійснюється 
перерозподіл більшої частини прибутків внаслідок ринкових операцій 
на користь різних посередницьких структур, що оперують на 
вторинному ринку сільськогосподарської продукції [2]. 
 

Таблиця 1 
Тенденції виробництва олійних культур  

в Україні за 1990-2010 роки 
Показники 1990 2000 2005 2008 2009 2010 

Олійні культури всього,  
тис. т. 2814,2 3664,0 5678,9 10271,6 9436,4 10033,0 

Реалізація олійних культур, 
тис.т. 2200,0 2284,3 2612,4 5541,9 7239,2 7756,7 

Середні ціни реалізації, грн. за 
1 т.  525,7 981,5 1734,6 2086,2 2942,6 

Споживання олії на 1 особу на 
рік, кг. 11,6 9,4 13,5 15,0 15,4 14,8 

Соняшник, тис. т. 2570,8 3457,4 4706,1 6526,2 6364,0 6771,5 
Питома вага соняшнику у ВЗ, % 91,4 94,4 82,9 63,5 67,4 67,5 
Площа, тис. га. 1636 2943 3743 4306 4232 4573 
Рівень рентабельності насіння 
соняшнику, % 236,5 52,2 24,3 18,4 41,4 64,7 

Ріпак,  
тис. т. 130,2 131,8 284,8 2872,8 1873,3 1469,7 

Питома вага ріпаку у ВЗ, % 4,6 3,6 5,0 27,9 19,9 14,7 
Площа, тис. га. 90 214 207 1412 1060 907 
Соя, тис. т. 99,3 64,4 612,6 812,8 1043,5 1680,2 
Питома вага сої у ВЗ, % 3,5 1,8 10,8 7,9 11,1 16,8 
Площа, тис. га. 93 65 438 558 644 1076 

Джерело: [5] 
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В останні роки в України спостерігається позитивна тенденція 
збільшення виробництва олійних культур. в 2010 році порівняно з 
1990 роком виробництво олійних культур в цілому збільшилось в 3,6 
рази, зокрема соняшнику – в 2,6 рази, ріпаку – в 11,3 рази, сої – в 16,9 
рази. Проте негативним є те, що  за вивчаємий період значно зросли 
площі посівів високорентабельних експортоорієнтовних культур: 
соняшнику – у 2,8 разу, ріпаку – більш ніж вдесятеро, сої – більш ніж 
11,6 рази.  Це порушує систему сівозмін і призводить до виснаження 
ґрунтового покриву,  різкого погіршення якості грунту, і як наслідок – 
зниження урожайності як олійних культур так і інших культур в 
сівозмінах. 

З метою досягнення ще більших обсягів вирощування 
соняшнику та виробництва олійно-жирової продукції як для 
забезпечення потреб внутрішнього ринку, так і для нарощування 
експортного потенціалу, необхідно змінити структуру виробництва 
олійних культур шляхом сприяння поступовому збільшенню їх 
врожайності за рахунок дотримання агротехнічних вимог; 
удосконалення і впровадження ресурсозберігаючих технологій 
вирощування; використання якісного насіннєвого матеріалу разом зі 
зміною структури посівних площ та впровадженням заходів 
економічного стимулювання за отримання високої урожайності й 
олійності насіння; створення сприятливих умов для економічної 
інтеграції виробників насіння олійних культур і олійно-жирової 
продукції, 

Для світового олійного ринку характерним є не тільки зростання 
виробництва олійних культур та рослинних олій, але й зростаючий 
попит на них як для використання на харчові цілі, так і для 
виробництва біодизельного пального [3]. 

У 2010/11 маркетинговому році (МР) передбачається зростання 
(на 0,17%) світового виробництва олійних культур – до 441,783 млн. 
тонн проти 441,029 млн. тонн у 2009/10 МР, а рослинних олій – до 
145,974 млн. тонн проти 138,499 у 2009/10 МР, тобто на 7,5 млн. тонн 
(на 5,4%) більше[3]. 

Україна займає лідируючі позиції на світовому ринку щодо 
виробництва соняшнику та соняшникової олії. Водночас Україна є 
лідером з експорту соняшникової олії – понад 2,6 млн. тонн, або 65% 
від обсягів світового її експорту [3]. 

У 2010/11 МР загальне виробництво основних видів олійних 
культур в Україні досягло 10 млн. тонн за вітчизняних потужностей з 
їхньої переробки на рівні 10,3 млн. тонн (станом на 01.01.2011 року), 
що дає змогу повністю переробити вирощений урожай в Україні, а 
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також переробляти понад 30 тис. тонн олійних культур за добу і 
виробляти близько 10 тис. тонн соняшникової олії [3]. 

 
Таблиця 2 

Виробництво та експорт основних олійних культур 
 2008/2009 МР 2009/2010 МР 2010/2011 МР 
Соняшник, тис. т.    
Виробництво, тис. т. 6526,2 6000 7200 
Експорт, тис. т. 650,0 600 500 
Соняшникова олія, тис. т.    
Виробництво, тис. т. 2500 2940 3100 
Експорт, тис. т. 2100 2645 2700 
Ріпак, тис. т.    
Виробництво, тис. т. 2872,9 1873,2 1429,2 
Експорт, тис. т. 2645 1800 1400 
Соя, тис. т.    
Виробництво, тис. т. 812,8 1043,5 1663 
Експорт, тис. т. 277 262,5 400 

Джерело: [5] 
 
Щорічно збільшується виробництво олійних культур, зростають 

потужності по їх переробці. Так, якщо у 1990 маркетинговому році 
обсяги переробки олійної сировини становили 2,2 млн.тонн на рік, то 
на початок 2008/09 МР вони досягли 7,25, 2009/10 МР – 8,25 на рік, 
2010/11 МР – 10,2 млн.тонн на рік.  

Україна має достатньо виробничих потужностей для переробки 
на олію всього обсягу виробленого соняшникового насіння. Введення 
митних ставок на його експорт дозволило вітчизняним переробним 
підприємствам активно вступити в конкуренцію з експортерами 
сировини. Збільшилося виробництво соняшникової олії, а також 
маргаринової продукції й майонезу. Внаслідок дії мита також відбулася 
певна переорієнтація трейдерів з експорту насіння соняшнику на 
експорт олії та шроту. З точки зору держави, це є джерелом 
додаткових надходжень до бюджету і населення країни. Вивізне мито 
на насіння соняшнику вивело з кризи і сприяє стабілізації олійно-
жирового підкомплексу України. 

У зв’язку з посиленням дії чинників зростання цін на 
сільгосппродукцію конче необхідно розвинути інфраструктуру та 
посилити конкурентність ринку, що запобігатиме необґрунтованому 
підвищенню цін, зловживанню недобросовісними методами 
конкуренції. Для цього необхідно впровадити механізми запобігання 
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різким стрибкам цін через діяльність Аграрного фонду на ринку 
продовольства, здійснення закупівель до Держрезерву; активізувати 
відстеження та протидію проявам монопольної поведінки у сферах 
матеріально-технічного постачання агросектору, закупівлі 
сільгоспсировини, оптової і роздрібної торгівлі 
сільськогосподарською та харчовою продукцією. Такі перетворення 
можуть створити сприятливі умови для розвитку ринкової 
інфраструктури в агропромисловому комплексі, зокрема, товарних 
бірж, оптових ринків сільськогосподарської та харчової продукції, 
заготівельних і збутових кооперативів та інших об'єднань, у тому числі 
за фінансової участі держави на загальнодержавному і місцевому 
рівнях. Також необхідно забезпечити розбудову транспортної та 
логістичної інфраструктури аграрного ринку (Державною цільовою 
програмою розвитку українського села на період до 2015 р. 
передбачено відновлення перевезень сільськогосподарської продукції 
річковим транспортом, виготовлення спеціалізованих 
великогабаритних автотранспортних засобів для 
сільськогосподарських вантажів, створення мережі кооперативних 
елеваторів, включаючи портові, за участю зернових трейдерів та 
держави на засадах асоційованого членства, підтримку розвитку 
інформаційних систем, створення умов для вільного доступу всіх 
учасників ринку до інформації, результатів аналізу та прогнозування 
тощо). Формування дієвої системи контролю якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на підґрунті 
сучасних європейських норм і правил, дасть змогу впорядкувати та 
зменшити частку стихійної торгівлі у загальному продажі 
сільгосппродукції. [4] 

Висновки. Ринок олійних культур для України має стратегічно 
важливе значення, оскільки є стабільним джерелом валютних 
надходжень. Тому нарощування обсягів виробництва олійних культур, 
а також участь України на світовому ринку рослинних олій є досить 
важливими для економіки держави. 

Існує досить об’єктивна необхідність поглиблення наукових 
досліджень у напрямку удосконалення механізмів державної підтримки 
виробництва продукції, оптимізації і регулювання економічних 
відносин між суб’єктами ринку сільськогосподарської продукції й 
продовольства, удосконалення нормативно-правового забезпечення 
заходів щодо гарантування продовольчої безпеки. 
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