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УДК 338.512 
 

ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА ВИТРАТ ЯК ОСНОВА 
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 

 
МАРЕНИЧ Т.Г., д. е. н., професор 

Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка 

 
Узагальнено фактори формування виробничих витрат, обґрунтовано 

вплив складових облікової політики підприємства на величину виробничих 
витрат. 

It is generalized factors of formation of industrial expenses; influence of components of a registration policy of the 
enterprise on the size of industrial expenses is proved. 

 
Постановка проблеми. Головним завданням сучасного 

аграрного виробництва є суттєве збільшення виходу продукції, значне 
підвищення прибутковості та конкурентоспроможності галузі на базі 
ефективнішого використання матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів, генофонду сільськогосподарських рослин і тварин, 
економічного потенціалу агроекосистем. Слід зазначити, що Україна 
відстала від передових країн на цілу технологічну епоху й перебуває на 
індустріальній стадії розвитку, яка характеризується затратним 
виробництвом, недосконалими формами організації й оплати праці та 
системою і методами управління [1, с.13]. Тому в умовах як 
внутрішньої, так і зовнішньої конкуренції за ринки збуту продукції 
велика увага сільськогосподарськими товаровиробниками 
приділяється визначенню, моніторингу, аналізу витрат виробництва та 
собівартості одиниці продукції. Членство України в СОТ і вихід на 
міжнародні ринки висувають витрати головним чинником 
забезпечення дохідності агроформувань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі витрат, 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на їх величину присвячено 
праці економістів П.Т. Саблука, Ю.Ф. Мельника, М.В. Зубця, 
В.Я. Месель-Веселяка, О.М. Шпичака, І.В. Охріменка, 
О.Г. Шпикуляка, Ю.С. Коваленка та ін. Але управління витратами не 
пов’язується зі змінами, які відбулися у зв’язку з реформуванням 
бухгалтерського обліку з 2000 року. 

Мета статті – обґрунтувати вплив складових облікової політики 
підприємства на величину виробничих витрат та дати оцінку 
реальності дійсних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). 
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Виклад основного матеріалу. Джерелом інформації для 
потреб менеджменту є перш за все бухгалтерський облік як система 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про господарську діяльність 
підприємства внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття 
рішень. Тільки належним чином організований бухгалтерський облік 
може дати якісну інформацію, яка відповідатиме вимогам правдивості, 
достовірності, доречності, своєчасності й оперативності. Організація 
бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його 
власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) і 
здійснюється відповідно до чинного законодавства. Одне з 
найважливіших питань ведення бухгалтерського обліку на кожному 
підприємстві – формування облікової політики як сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 
для складання та подання фінансової звітності. Відмовившись від 
жорсткої регламентації обліку, яка існувала при командно-
адміністративній системі, підприємства одержали можливість 
вибирати облікові методи, які передбачаються Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку в якості альтернативних. 

Особливості сільськогосподарського виробництва пов’язані з 
тим, що воно має можливості скорочення витрат, але для цього треба 
більш повно використовувати генетичний потенціал живих організмів 
– рослин і тварин. Однак, сучасний рівень врожайності 
сільськогосподарських культур досягає тільки 40–50 % від їх 
потенційних можливостей, а продуктивності тварин – 60 – 65 %. На 
спад виробництва сільськогосподарської продукції (табл.1) суттєво 
впливають як об’єктивні (погодні умови, інфляція, тінізація та 
непрозорість аграрного ринку, диспаритет цін, рівень державної 
підтримки, ризики, кон’юнктура ринку, обмеженість внутрішнього 
ринку через низьку купівельну спроможність населення), так і 
суб’єктивні чинники (порушення технологій, агротехнічних строків, 
недостатня увага меліорації, насінництву, захисту рослин і тварин, стан 
матеріально-технічної бази, впровадження інновацій  тощо). В 
тваринництві не зупинено спад поголів’я практично всіх видів тварин, 
до критичного рівня зменшилися обсяги виробництва продукції галузі. 
Відбувається деконцентрація виробництва та невиправдане 
збільшення посівних площ в інтегрованих структурах під культурами 
короткострокової кон’юнктури. Великою проблемою є низька якість 
сільськогосподарської продукції, особливо зерна і молока. Основними 
товаровиробниками є господарства населення (54 %). Якщо в 1990 
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році сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 69,4 % 
валової продукції сільського господарства, у тому числі продукції 
рослинництва – 75 %, тваринництва – 64,8 %, то в 2008 році – 
відповідно 46,0; 49,5 і 40,3 %. 

Таблиця 1 
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні 

(усі категорії господарств) 
Роки 2008 р. у % до 

Показники 
1990 2000 2008 1990 р. 2000 р 

Валова продукція 
млн.грн. – всього 

у т.ч. рослинництва 

тваринництва 

Виробництво, 
тис.т: 

зерно 

соняшник 

цукрові буряки 

овочі 

молоко 

м’ясо (у забійній 
вазі): 

ВРХ 

свині 

птиця 

вовна, т 

яйця, млрд.шт. 

 

145874,9 

 

66559,7 

79315,2 

 

 

51009,0 

2570,8 

44264,5 

6666,4 

24508,3 

 

 

1985,4 

1576,3 

708,4 

29804 

16286,7 

 

77889,4 

 

43573,0 

34316,4 

 

 

24459,0 

3457,4 

13198,8 

5821,3 

12657,9 

 

 

754,3 

675,9 

193,2 

3400 

8808,6 

 

103977,9 

 

64899,1 

39078,8 

 

 

53290,1 

6526,2 

13437,7 

7965,1 

11761,3 

 

 

479,7 

589,9 

794,0 

3755 

14956,5 

 

71,3 

 

97,5 

49,3 

 

 

104,5 

в 2,5 р. 

30,4 

119,5 

48,0 

 

 

24,2 

37,4 

112,1 

12,6 

91,8 

 

133,5 

 

148,9 

113,9 

 

 

в 2,2 р. 

в 1,9 р. 

101,8 

136,8 

92,9 

 

 

63,6 

87,3 

в 4,1 р. 

110,4 

169,8 
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Починаючи з 2000 року обсяги виробництва 
сільськогосподарської продукції поступово зростають, але досягти 
рівня 1990 року так і не вдалося (рис.). Аналіз стану 
сільськогосподарського виробництва країни свідчить, що аграрна 
сфера повільно виходить із кризи. Продуктивність праці у сільському 
господарстві порівняно з 2005 роком збільшилася на 78,1 % і 
становить 60,1 тис.грн. на одного зайнятого в сільськогосподарському 
виробництві. Від реалізації сільськогосподарської продукції в 2008 
році було одержано сільськогосподарськими підприємствами 
найбільшу масу прибутку - 5462,1 млн.грн., що на одне господарство 
становить лише 92,5 тис.грн.; 29 % підприємств отримали збитки. 
Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції 
досяг 13,4 %, у тому числі продукції рослинництва – 19,6 %, 
тваринництва – 0,1 %, а рівень рентабельності всієї діяльності – 7,3 %. 
Не зважаючи на це рентабельність, яка склалася, створює умови тільки 
для обслуговування виробництва, а не сталого відтворення. Важливу 
роль у формуванні дохідності та ефективності аграрного сектору має 
його державна підтримка. У зв’язку з входженням України в СОТ 
бюджетне фінансування галузі буде скорочуватися,  що погіршить 
фінансове положення сільськогосподарських товаровиробників.  
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Рис. Індекси валової продукції сільського господарства (усі 

категорії господарств України) 
На забезпечення прибутковості сільськогосподарських 

товаровиробників впливає багато складових зовнішнього і 
внутрішнього економічного середовища. Особливе місце належить 
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внутрішнім чинникам, які залежать від самих суб’єктів 
господарювання, їх працівників, від уміння раціонально й ефективно 
використовувати наявні ресурси виробництва та економно їх 
витрачати (табл. 2). 

Таблиця 2 
Фактори формування виробничих витрат 

Фактор Сутність і значення 
Розмір підприємства 
 
 
 
Виробничі показники 
діяльності 
 
 
Структура і поєднання 
галузей підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
Спеціалізація 
 
 
 
Ціни на вхідні ресурси 
 
 
 
 

Площа сільськогосподарських угідь, посівна 
площа; чисельність поголів’я; валовий 
дохід; вартість основних засобів; 
середньорічна кількість працівників 
Урожайність сільськогосподарських 
культур; продуктивність тварин; обсяги 
виробництва продукції рослинництва і 
тваринництва 
Питома вага площі землі під основними 
товарними культурами; питома вага 
виробничих трудозатрат, яка припадає на 
основні галузі рослинництва і 
тваринництва; питома вага вартості валової 
продукції (валового доходу), яка припадає 
на основні галузі рослинництва і 
тваринництва; поєднання великого, 
середнього та дрібного виробництва  
Обсяг і структура товарної продукції; 
номенклатура виготовленої продукції; 
трудомісткість, матеріалоємність, 
енергоємність продукції 
Збільшення витрат внаслідок підвищення 
цін на матеріально-технічні ресурси, 
обмеження їх оптимального використання в 
умовах недостатнього фінансування 
 
Кількість і якість одержаної продукції; 
рівень витрат, окупність ресурсів 
Дотримання технологій; впровадження 
інновацій; підвищення винагороди та 
питомої ваги заробітної плати 
 
Оптимізація внутрішньогосподарських 
підрозділів за розмірами, концентрацією 
виробництва і розміщенням 
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Якість засобів 
виробництва 
Трудові ресурси, 
підготовка кадрів, 
підвищення кваліфікації 
та перекваліфікація 
Організація виробництва 
 
 

 
Організація праці та її 
оплати 
Виробничі ризики 
 
 
 
 
 
 
Стихійні лиха, техногенні 
загрози 
 
Зростання неплатежів і 
дебіторської 
заборгованості 
 
Доступ до кредитів і 
додаткових ресурсів 
Інформаційно-
консультаційні послуги 

 

Рівень заробітної плати, система 
стимулювання і преміювання 
Тривалий виробничий цикл, сезонність 
виробництва, низька господарська 
маневреність, непрогнозованість умов 
роботи, вразливість до змін природно-
кліматичних умов; товарний вигляд 
продукції, короткий період її зберігання; 
спеціальні умови продажу та ін. 
Прямі фінансові збитки; додаткове 
виділення коштів на відновлення, ремонт 
тощо 
Зниження можливостей дотримуватися 
технологій, впроваджувати інновації; 
порушення збалансованого забезпечення 
основними і оборотними фондами 
Застосування новітніх технологій та 
інновацій 
Реагування на зміну ринкової ситуації 

Економічна ефективність виробництва, як відомо, вимірюється 
витратами, розміром прибутку та доданої вартості, рівнем 
рентабельності, окупності авансованого капіталу, доходів працівників. 
У зв’язку з цим кожне підприємство повинно використовувати систему 
обґрунтованих показників, яка дозволить повно та об’єктивно 
розкрити його стан, правдиво показати потенціал 
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конкурентоспроможності, який здатний забезпечити стійке становище 
на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств 
визначають два головних фактори – це собівартість виробництва та 
ціни реалізації, що значною мірою забезпечуються якістю 
сільськогосподарської продукції. Ціна на сільськогосподарську 
продукцію має відшкодовувати затрати на її виробництво і 
забезпечувати прибуток, розмір якого має відповідати потребі 
сільськогосподарського товаровиробника для розширеного 
відтворення виробництва і певних нагромаджень. За період переходу 
до ринку склався восьмикратний диспаритет цін не в користь 
сільськогосподарської продукції проти цін на матеріально-технічні 
ресурси, які використовуються в аграрній сфері. У результаті сільське 
господарство недоодержало 1,2 трлн. грн., що призвело до втрати 
галуззю купівельної спроможності, занепаду матеріально-технічної 
бази галузі [14, с.7]. 

Принципове значення для вітчизняного товаровиробника має 
попит і пропозиція на конкурентному ринку. Це необхідно, перш за 
все, для встановлення взаємовигідної ціни на продукцію, яка 
визначається в кінцевому підсумку, якщо попит і пропозиція є 
зрівноваженими. В наш час виробництво продукції у більшості 
агроформувань орієнтоване на короткострокову кон’юнктуру, яка 
забезпечує відносно стабільні доходи. За деякими видами продукції – 
зерно озимої пшениці, соняшник, ріпак – спостерігається поки збіг 
попиту і пропозиції, що визначає економічну поведінку 
товаровиробника. В подальшому з підвищенням пропозиції та 
зниженням попиту і, як наслідок, економічної результативності 
підприємствам прийдеться оперативно переходити на нові напрямки 
2, с.25. Тому у формуванні конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції провідна роль належить витратам 
виробництва. Як зазначає О.Г. Шпикуляк, конкурентоспроможність за 
ціною за даних умов стає головним фактором забезпечення дохідності 
аграрного виробництва. У такій ситуації виробник через механізм 
витрат формує доходи самостійно, а значить повинен направляти 
зусилля на оптимізацію техніко-технологічних і організаційно-
економічних параметрів виробництва 3, с.88. 

Дані про виробничі витрати накопичуються в системі 
бухгалтерського обліку. Витрати виступають головним об’єктом обліку 
як у фінансовому обліку, так і управлінському. Щоб своєчасно задіяти 
внутрішньогосподарські резерви формування дохідності 
сільськогосподарського виробництва, необхідно постійно 
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здійснювати глибокий аналіз витрат, який проводити стає дедалі 
проблематичніше. Справа в тому, що реальні дані про величину 
виробничих витрат ґрунтуються на суб’єктивних оцінках бухгалтерів і 
не завжди відповідають дійсним витратам. Як свідчить аналіз, методика 
та організація бухгалтерського обліку на кожному підприємстві 
розробляється не в повному обсязі в обліковій політиці, яка повинна 
сприяти економічному зростанню господарств. Облікова політика має 
стати необхідним складовим елементом управління, її роль нині 
підвищується до визначальної в організації всієї системи обліку в 
сучасних агроформуваннях. Ступінь свободи підприємства у 
формуванні облікової політики обмежується державною 
регламентацією бухгалтерського обліку. При цьому припустимі 
альтернативні варіанти. Якщо держава не встановлює спосіб ведення 
обліку з конкретного питання, то при виробленні облікової політики 
підприємство може самостійно розробляти відповідні положення. 
Складові облікової політики затверджуються у наказі про облікову 
політику підприємства, в якому мають бути відображені всі способи і 
процедури, що використовуватиме підприємство для правильного й 
повного відображення господарських операцій, фінансового стану, 
достовірного визначення результатів діяльності господарства та 
забезпечення об’єктивності показників обліку для складання 
фінансової, податкової, статистичної, соціальної та 
внутрішньогосподарської звітності. Як свідчить практика, наказ про 
облікову політику не став тим внутрішньогосподарським нормативним 
актом для кожного підприємства, який визначає побудову всієї системи 
бухгалтерського обліку та допомагає законним способом управляти 
витратами, прибутком і структурою балансу. 

Пріоритетна увага до податкового обліку, відповідальність за 
порушення його вимог призводить до формалізації та зниження рівня 
бухгалтерського (фінансового) обліку. Тому більшість підприємств 
застосовують П(С)БО формально. Поряд з жорстким дотриманням 
порядку ведення податкового обліку є випадки використання його для 
необґрунтованих дій, які порушують законодавство. Виконуючи 
завдання по збору податків, податкові інспектори не приймають 
декларації з реальними показниками, вимагаючи від платників 
податків неіснуючих сум податків [13]. Тим самим підривається 
функціональна спрямованість податкового обліку. 

Негативно впливають на організацію ефективного обліку, в 
тому числі витрат і моніторингу витратоутворюючих факторів 
недостатнє розуміння нової ідеології обліку, відсутність 
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висококваліфікованих спеціалістів, відірваність податкового обліку від 
бухгалтерського, тінізація економіки та ін. 

Облік витрат, їх планування та аналіз, управління ними є 
прерогативою управлінського обліку. Відповідних рекомендацій, 
окремого стандарту з управлінського обліку не розроблено. Тому його 
організація знаходиться на стадії становлення. Необхідно створити 
таку систему бухгалтерського обліку, яка забезпечувала б потреби в 
інформації різнопланових користувачів. 

Національні П(С)БО дозволяють бухгалтерам підприємств 
самостійно вибирати і змінювати методи обліку, строки корисного 
використання активів, а також бухгалтерські оцінки. Використовуючи 
такі облікові «інструменти», в основі яких лежить суб’єктивна думка 
управлінців, підприємство може управляти витратами, прибутком та 
структурою балансу. Наведемо декілька прикладів. Згідно з П(С)БО 9 
«Запаси» відпуск виробничих запасів у виробництво може 
здійснюватися за такими методами: ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; 
собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 
нормативних витрат; ціни продажу 4. Застосування різних методів 
оцінки вибуття виробничих запасів має різний вплив на витрати і 
чистий прибуток. При використанні методу середньозваженої 
собівартості чистий прибуток набуває середнього значення; в умовах 
зростання цін собівартість придбаних запасів на кінець звітного 
періоду зазвичай є нижчою за ринкову вартість. При використанні 
ФІФО вартість кінцевих залишків запасів наближена до їхньої 
поточної ринкової вартості, а собівартість виробленої та реалізованої 
продукції знижується, що призводить до максимального значення 
чистого прибутку. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація основних 
засобів може нараховуватися за нормами і в порядку, передбаченому 
податковим законодавством, або за такими методами: прямолінійним; 
зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової 
вартості; кумулятивним і виробничим 5. Суть прямолінійного методу 
нарахування амортизації основних засобів полягає у рівномірному 
розподілі економічних вигод від їх використання. Прискорені методи 
(зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивний) передбачають перенесення 
основної суми вартості об’єктів у перші роки їх використання 
(експлуатації). Величина амортизаційних відрахувань основних засобів 
при виробничому методі, яка буде віднесена у витрати на виробництво 
продукції, залежить від інтенсивності їх використання. Для кожного 
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підприємства ще дуже важливо правильно встановити термін 
корисного використання об’єкта основних засобів, оскільки від цього 
залежить розмір щорічних та щомісячних сум амортизації. При 
визначенні підприємством строку корисного використання 
(експлуатації) об’єкта основних засобів слід враховувати: 

 очікуване використання об’єкта підприємством, з 
урахуванням його потужності або продуктивності; 

 передбачуваний фізичний і моральний знос; 
 правові або інші обмеження стосовно термінів використання 

об’єкта та ін. 
На розрахунок суми амортизаційних відрахувань основних 

засобів впливає визначення вартості, яка амортизується, що 
представляє собою різницю між первісною або переоціненою 
вартістю об’єкта та його ліквідаційною вартістю. Ліквідаційною 
вартістю основних засобів є сума коштів або вартість інших активів, 
яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів 
після закінчення терміну їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). Тому 
встановлення розміру ліквідаційної вартості об’єкта (як правило у 
відсотках до первісної вартості) буде прямо відображатися на сумі 
амортизаційних відрахувань, а отже на витратах. 

З набуттям чинності з 1 січня 2007 року П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» відпала необхідність у сільськогосподарських підприємств у 
розрахунку фактичної собівартості одиниці продукції, оскільки 
сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи при їх 
первісному визнанні повинні оцінюватися за справедливою 
(ринковою) вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 
продажу 6. Однак досвід розвинутих країн світу вказує на те, що 
питання вимірювання витрат та визначення собівартості можуть бути 
віднесеними до невідкладних на вищому урядовому рівні 7, с.98. 
Визначення собівартості одиниці продукції створює основу для 
розробки державної політики в галузі контролю над цінами і 
торгівлею, субсидування та оподаткування. Особливо це актуально для 
України в умовах вступу до світових організацій. Розмір дотацій в 
аграрній сфері буде залежати від досконалості методики визначення 
витрат виробництва у сільському господарстві та калькулювання 
собівартості одиниці продукції, розрахунку цін, рентабельності як 
основних інструментів аналізу та прийняття рішень на державному і 
міждержавному рівнях. Показник собівартості може бути успішно 
використаний і всередині підприємства для поліпшення управління 
виробництвом, оцінки економічної ефективності основних і 
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оборотних активів, вибору оптимальних варіантів технологій 
виробництва, вдосконалення міжгосподарських і міжгалузевих зв’язків. 
Собівартість як комплексний показник має максимально синтезувати 
та у вартісній формі відображати технологічні й організаційно-
економічні умови виробництва відповідно до інтенсивного рівня 
розвитку підприємства. Як показує аналіз, помилки та неточності при 
визначенні собівартості продукції виступають чинниками, які 
негативно впливають на прийняття управлінських рішень. 

Відповідно до діючих нормативних актів в бухгалтерському 
обліку визначається так звана «обмежена» собівартість продукції, яка 
ще не сприйнята нашими управлінцями. До собівартості не 
включаються адміністративні витрати, фінансові та витрати, пов’язані 
зі збутом продукції. Вони списуються прямо на фінансові результати. 
Повна собівартість реалізованої продукції взагалі не відображається на 
бухгалтерських рахунках. Однак при заповненні статистичної форми 
№ 50-сг сільськогосподарські підприємства відносять до повної 
собівартості продукції суму адміністративних витрат, витрат на збут, 
фінансових витрат по лізингу та відсотках за користування кредитами. 
Такі розбіжності стають причиною непорозумінь, складнощів, 
умовностей в обчисленні собівартості одиниці продукції та 
неможливості використання цього показника в управлінні. 

Як свідчать дані, рівень виробничої собівартості одиниці 
продукції в сільськогосподарських підприємствах суттєво коливається. 
Наприклад, в сільськогосподарських підприємствах (з урахуванням 
фермерських господарств) Харківської області собівартість виробленої 
продукції в 2008 році становить: 1 ц зерна пшениці озимої від 13,48 
грн. до 141,06 грн. при середній 44,68 грн.; 1 ц насіння соняшника від 
22,45 грн. до 939,55 грн. при середній 129,10 грн.; 1 ц цукрових буряків 
(фабричних) від 7,98 грн. до 47,73 грн. при середній 17,14 грн.; 1 ц 
молока від 74,79 грн. до 500,16 грн. при середній 142,62 грн. і т.д. 
Тобто мінімальні та максимальні значення показників різняться в 
десятки разів. Робити висновки на такій інформації, часто є 
недоцільним. 

Н.М. Ткаченко і О.О. Ткаченко стверджують, що для подолання 
кризових явищ в сільському господарстві потрібен детальний аналіз 
собівартості виробництва, але ці реальні дані приховуються 
виробниками, тому лише можна здогадуватися про дійсні витрати на 
виробництво. Автори вважають, що собівартість продукції не повинна 
бути засекреченою як для науковців, так і для держави. За існуючих 
умов неможливо встановити достоменно структуру собівартості, 
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економічну ефективність виробництва та держава ніколи не знатиме 
фактичного реального стану своєї економіки 8, с.47. 

На розмір витрат на виробництво і собівартості одиниці 
продукції визначальний вплив мають належна організація та ведення 
первинного, синтетичного та аналітичного обліку витрат, методи 
обліку витрат і калькулювання, обґрунтований розподіл непрямих 
витрат та ін. На жаль, способи обчислення собівартості продукції 
поєднуються з методами обліку витрат, чітко не виокремлюються. 
Проте, використовуючи різні способи, можна отримати неоднакову 
величину собівартості певного виду продукції, хоча загальна сума 
витрат при цьому залишається незмінною. Тому вибір конкретних 
методів калькулювання залежить від потреб отримання необхідної 
інформації для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних 
рішень. Методи обліку витрат повинні сприяти відображенню самого 
процесу формування їх в конкретних умовах виробництва. 
Відокремлення об’єктів обліку витрат та калькулювання, вибір методів 
обліку витрат і калькулювання, калькуляційних одиниць згідно з 
чинним законодавством є компетенцією самих підприємств, що 
потребує допомоги з цих питань з боку державних, галузевих органів 
та наукових установ. Собівартість об’єктів калькулювання може 
визначатися залежно від особливостей організації діяльності 
підприємства, а також методів калькулювання з урахуванням різних 
систем виробничого обліку [9]. Враховуючи структуру управління і 
технологію виробництва, підприємство має обрати для себе найбільш 
прийнятний спосіб обліку фактичної собівартості. Така інформація 
стане об’єктивною основою для визначення рентабельності, окупності 
авансованого у виробництво капіталу, ціноутворення, прийняття 
управлінських рішень. 

Отже собівартість, яка не включає в себе усіх витрат, необхідних 
для виробництва продукції, недосконалість існуючих методів обліку 
витрат, відсутність єдиної методології калькулювання не сприяють 
об’єктивному відображенню реальної ситуації в господарюванні. Слід 
розробити конкретні правила ведення обліку виробничих витрат та 
калькулювання собівартості продукції. Весь процес калькуляції 
собівартості повинен ґрунтуватися не тільки на суб’єктивних оцінках, а 
й на здоровому глузді. Облік витрат має бути зосереджений не на 
кінцевому продукті виробництва, а безпосередньо на виробничому 
процесі. 

О.Г. Шпикуляк вважає, що більшість сільськогосподарських 
підприємств не здійснюють управління витратами, не ведуть 
моніторингу поточних витрат за операціями, тому приймаються 
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рішення, які негативно позначаються на кінцевому рівні собівартості 
[3, с.90]. 

Висновки. Основним джерелом одержання доходів 
сільськогосподарськими підприємствами є виробництво, а виробничі 
витрати забезпечують цінову конкурентоспроможність 
сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. 

Розробляючи елементи облікової політики та облікову 
стратегію, кожне підприємство повинно враховувати їх вплив на суму 
визнаних витрат і доходів, фінансові результати та оподатковуваний 
прибуток, що вимагає відповідного професійного рівня бухгалтерів та 
інших управлінців. 

Спостерігається погіршення якості ведення бухгалтерського 
обліку та його впливу на прийняття ефективних рішень та залучення 
кредитів. Існуюча методика обліку витрат та оцінки продукції не 
сприяє відображенню фактичного стану підприємств. Не маючи 
об’єктивних даних, не можна приймати ефективні технологічні та 
управлінські рішення на всіх рівнях. Необхідно уніфікувати 
вимірювання витрат та визначення собівартості з метою їх 
порівнянності та здійснення державної політики в аграрній сфері, а 
для управлінського обліку слід керуватися підходом «різні види 
собівартості для різних цілей». 
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УДК 338.436.33 
 

ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ІНТЕГРОВАНИХ АГРОФОРМУВАНЬ: ФІНАНСОВИЙ 

АСПЕКТ  
 

СТЕЦЮК П.А., д.е.н., ННЦ „Інститут аграрної економіки” 
УААН 

 
Здійснено аналіз об’єктивних та суб’єктивних передумов, особливостей 

та закономірностей формування і функціонування агрохолдингів, проведено оцінку 
фінансового аспекту їх подальшого розвитку. 

 
Постановка проблеми. Характерною ознакою діяльності 

аграрного сектору вітчизняної економіки останніх років стала поява та 
швидкий розвиток багатофункціональних вертикально інтегрованих 
формувань, які дістали назву «агрохолдинг». У 2009 році таких було 
більше 35, а в сфері їх економічних інтересів за різними оцінками 
знаходилося 14-18% загальної площі ріллі, що використовується у 
сільськогосподарському виробництві. Фрагментарні статистичні дані 
свідчать, що одне подібне формування орендує від 50,0 до 350,0 тис. га 
сільськогосподарських угідь. При цьому  20 найбільших з них 
обробляють в середньому майже 115 тис. га земель. Прогнозні оцінки 
фахівців щодо перспектив розширення сфери діяльності 
агрохолдингів досить оптимістичні – в найближчі 4-5 років вона 
сягатиме майже половини всіх сільськогосподарських угідь України.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтенсивний розвиток 
агрохолдингов, об'єктивно потребує наукового осмислення цього 
економічного явища, оцінки позитивних і негативних наслідків їх 
діяльності, прогнозування перспектив та закономірностей розвитку. 
Це стимулює науковий пошук. Піонерні роботи з фундаментальними 
висновками в цій складовій економічної науки належать таким 
провідним вітчизняним вченим-аграрникам як В. Андрійчук, П. 
Гайдуцький, О. Гудзь, С. Дем’яненко, М. Дем’яненко, М. Пугачов, П. 
Саблук, В. Ситник [1-6]. Даний напрям досліджень представляє 
науковий інтерес для багатьох відомих вчених Російської Федерації. 
Вагомі теоретичні та методичні висновки з питань ринкової 
агроінтеграції містяться у працях А. Анфіногентової, Е.Крилатих, В. 
Мазлоєва, Б. Пошкуса, О. Сьоміна, І. Ушачова [7-12]. 

Не зважаючи на масштабність та високий динамізм розвитку 
агрохолдингів, наукові розвідки у цій сфері знаходяться лише на 
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початковому етапі і стосуються обмеженого кола питань, що актуалізує 
необхідність вивчення різних аспектів їх практики. Особливо це 
стосується фінансової складової діяльності агрохолдингів. 

Мета статті. Деконструкція фінансового аспекту об’єктивних 
та суб’єктивних передумов, особливостей і закономірностей 
формування і функціонування агрохолдингів та оцінка фінансового 
потенціалу їх подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Очевидно, що формування та 
динамічний  розвій такого явища як агрохолдинги, що є 
екстраординарним з позиції відомих економічній науці та світовий 
практиці фактів, повинне мати певні передумови. Аргументи типу 
«відсутності альтернативи іншого шляху розвитку» та «високої 
соціальної відповідальності великого бізнесу» видаються 
малопереконливими. Ніде в світі, окрім пострадянського простору, 
великі промислові компанії безпосередньо агробізнесом не 
займаються. А що до соціальної відповідальності, яка є ознакою 
високої корпоративної культури чи жорстких вимог діючого 
законодавства, то для більшості вітчизняних агрохолдингів це 
питання, на наш погляд, не досить близького майбутнього. Зазначене 
однозначно окреслює контури для пошуку витоків і стимулів 
досліджуваного явища, а саме – у фінансовий сфері. 

Якщо мати на увазі об’єктивні складові виникнення та 
функціонування агрохолдингів, то безперечно стимулююче значення 
має прагнення диверсифікації виробництва та дія закону економії на 
масштабах. Коротка історія цього типу агроформувань свідчить, що 
еволюція більшості з них починалася з торгівлі, промислової 
діяльності, переробки сільськогосподарської продукції і лише згодом 
до них долучалося сільськогосподарське виробництво. Відома 
практика свідчить, що найбільш ефективним є об'єднання, які 
утворюють замкнуте коло: виробництво сільськогосподарської 
продукції, її зберігання і переробка та реалізація кінцевого готового 
продукту. Саме такій підхід лежить в основі формування інтеграційної 
моделі українських агрохолдингів.  

Відомо, що за нормальних економічних умов останнє є 
висококонкурентним. Важко назвати галузь економіки (за винятком 
хіба що торгівлі), де б функціонувала така кількість підприємств. З 
огляду на цю обставину сільськогосподарські підприємства дуже 
вразливі щодо фінансового й іншого тиску як постачальників 
матеріально-технічних засобів, так і покупців їхньої продукції. Тому 
масштабність виробництва та вертикальна інтеграція сприяють 
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зростанню конкурентоспроможності, яка забезпечується, в першу 
чергу, за рахунок суттєвого скорочення витрат виробництва та 
трансакційних витрат. 

Визначальний вплив на прийняття рішення про створення і 
функціонування підприємства, що спеціалізуються на виробництві 
сільськогосподарської продукції, традиційно має оцінка істотності 
бар'єрів на вході в цей вид бізнесу та виході з нього. Вона визначається 
специфікою аграрної діяльності і, зокрема,  необхідністю залучення 
значних обсягів інвестицій на етапі створення, сезонністю 
виробництва, низьким рівнем оборотності активів та їх 
територіальною локалізацією, неможливістю швидкого продажу і 
ліквідації підприємства тощо.  Ці чинники залишаються критичними  
для малих і середніх за масштабами діяльності суб’єктів 
господарювання, якими нині є левова частка сільськогосподарських 
підприємств. Для крупних же формувань ці бар’єри агробізнесу мають 
свої відтінки, які не відносяться до розряду критичних. 

Головним елементом ресурсної бази сільськогосподарського 
виробництва є земля. Очевидно, що її вартість або витрати на 
залучення  суттєво впливають на реалізацію будь-якого аграрного 
проекту. Раніше створені сільськогосподарські підприємства фактично 
безоплатно отримали земельні ділянки у користування. Тому в 
оціночних процедурах доцільності та ефективності 
сільськогосподарської діяльності цей компонент залучення 
фінансових ресурсів практично не враховується. Єдине, що 
приймається до уваги – це величина орендної плати, яка згідно 
чинного законодавства не може бути нижчою 3% від кадастрової 
оцінки земельної ділянки. 

Нові агроформування повинні враховувати не лише витрати 
на орендні платежі, а й інвестиції на залучення сільськогосподарських 
угідь у сферу їх виробничої діяльності. У до кризовий період для 
взяття в оренду одного гектара ріллі агрохолдинги витрачали $450-500, 
а в окремих випадках і до $700, то з початком світової фінансової 
кризи ці витрати знизилися до  $100-150. Одночасно орендна плата 
складала в середньому близько 40 $/га на рік, або 3,5% від кадастрової 
вартості орендованих земельних ділянок. Безперечно, агрохолдинги 
платять вищу орендну плату орендодавцям земельних ділянок, ніж 
інші юридичні та фізичні особи (при цьому варто врахувати, що за 
використання близько 40% сільськогосподарських угідь орендна плата 
взагалі не сплачується). Однак, її розмір як мінімум в десятеро нижче, 
ніж в Європейському Союз. За оцінками фахівців, нині оренда 50 тис. 
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га сільськогосподарських угідь з повним набором матеріально-
технічних ресурсів для вирощування зернових культур вимагає 
початкових інвестицій в обсязі $22-25 млн. Крім того, крупні компанії, 
як правило, будують свій власний елеватор вартістю в $10–15 млн. 
Зрозуміло, що для цих структур такі обсяги фінансових ресурсів не є 
проблемними, а окупаються вони на протязі 5 років. 

Низька вартість землі в Україні, а також очікування зняття 
мораторію на її продаж стимулювали спекулятивний характер 
діяльності деяких  компаній в цьому ринковому сегменті. Вони 
скуповували право оренди (читай: ділянки землі)  за безцінь в надії в 
майбутньому продати її з суттєвою вигодою для себе. Природно, що 
при цьому не здійснювалися додаткові вкладення в 
сільськогосподарське виробництво. 

Крупні агроформування, як уже зазначалося раніше, 
орендують великі масиви сільськогосподарських угідь. Тому для них 
типовий значно нижчий рівень територіальної локалізації засобів 
виробництва та їх висока мобільність. Це обумовлене централізацією 
основних елементів матеріально-технічної бази та інфраструктури 
виробництва. 

Наявність власних фінансових ресурсів та умови доступу до 
зовнішніх джерел їх формування можна охарактеризувати як  
найважливіша фінансова  умова нормального функціонування і 
економічного розвитку будь-якого бізнесу. Варто констатувати, що це 
найбільш гостра фінансова проблема переважної частини вітчизняних 
сільськогосподарських товаровиробників. Цей конститутивний 
атрибут фінансового потенціалу виступає постійним рецидивом їх 
економічних проблем.  

Якщо ж оцінювати ситуацію з фінансовим забезпеченням 
виробничої та інвестиційної діяльності в корпоративному секторі 
аграрного виробництва, то проблем тут значно менше і вони мають 
якісно інший характер. Власні фінансові ресурси агрохолдингів 
формуються за рахунок диверсифікації виробництва материнської 
компанії та внутрішньо фірмового перерозподілу фінансових потоків. 
Як правило, за рахунок цього існують широкі можливості для маневру 
структурою джерел  фінансового забезпечення діяльності, що створює 
агрохолдингам достатньо високий рівень фінансової адаптивності. 

Наявність власних фінансових ресурсів виступає вагомим 
аргументом у взаємовідносинах агрохолдингів з кредиторами та 
інвесторами. Тому, досить потужним зовнішнім джерела  
фінансування діяльності українських агрохолдингів є емісія цінних 
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паперів. Їх акції присутні в котирувальних листах таких відомих 
майданчиків як Лондонська, Франкфуртська і Варшавська фондові 
біржі. За 2006-2008 рр. вітчизняні вертикально інтегровані 
формування тут залучили близько $850 млн. [13]. За інформацією 
ЛІГАБізнесинформ капіталізація десяти найбільших публічних 
агропромислових компаній України, акції яких котируються на 
світових фондових біржах, за 2009 г збільшилася втричі і досягла $3,7 
млрд.  

Похідною виходу на зарубіжні фондові біржі є відкриття 
доступу до кредитних ресурсів зарубіжних банків, вартість (плата за 
користування) яких у 2,0 – 2,5 раза нижча, ніж українських банків. В 
цьому контексті варто відмітити, що й українські банки видавали 
кредити агрохолдингам на значно привабливіших умовах у порівнянні 
з іншими сільськогосподарськими підприємствами.  

З початком світової фінансової кризи умови кредитування 
реального сектору економіки суттєво погіршилися. Однак, як 
прогнозують фахівців, так  ситуація триватиме не довго. 

Окремі агрохолдинги для залучення фінансування успішно 
використовують глобальні депозитні розписки (GDR). 

Очевидно, що таки обсяги зовнішніх залучень фінансових 
ресурсів мають сенс лише у тому випадку, коли вони забезпечують 
високу віддачу вкладеного капіталу. При цьому для крупного бізнесу 
важливе значення має не лише короткострокова, а й стратегічна 
перспектива. Конститутивним атрибутом окупності виступає 
дохідність виробництва, яка в сільському господарстві схильна до 
істотних варіацій в часовому виміри. У 2007 р. лідерами за 
показниками дохідності були насіння соняшнику і рапсу, 
рентабельність виробництва яких складала відповідно 49,0 і 33,4%. У 
2008 р. виробництво насіння соняшнику забезпечувало 18% 
рентабельності, а сої — 15,6%. Для досягнення бажаного рівня 
прибутковості крупні сільськогосподарські товаровиробники 
використовують різні інструменти – вирощування виключно 
високодохідних культур (соняшник, рапс, соя, зернові, цукровий 
буряк), вибір сприятливих сезонних цінових умов реалізації продукції 
(зберігання продукції деякий час у власних складських приміщеннях), 
цінову політику, ф’ючерсні контракти, переробку на власних 
виробничих потужностях тощо. 

Державна фінансова підтримка сільськогосподарських 
товаровиробників є одним з потужних зовнішніх джерел формування 
їх фінансових ресурсів. За останні роки її обсяг досяг майже 7 млрд. 
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грн., що складає близько 8 % у структурі джерел  формування 
фінансових ресурсів підприємств галузі.   Одним з проблемних в цій 
сфері є питання про форми і методи розподілу коштів державного 
бюджету, тобто про умови доступу до них конкретних підприємств. За 
різними оцінками 75–80% коштів, що виділяються в державному 
бюджеті на підтримку розвитку аграрного сектора економіки, 
отримують всього лише 7-8% сільськогосподарських підприємств. Не 
важко зрозуміти, що це крупні агроформування, до яких відносяться 
агрохолдинги. 

Стимулюючий вплив на розвиток ринкової інтеграції в АПК 
України адресувало чинне податкове законодавство. Відомо, що для 
підприємств, в структурі реалізації яких сільськогосподарська 
продукція і продукти її переробки займають не менше 75 %, діяло ряд 
податкових пільг. Серед них фіксований сільськогосподарський 
податок, нульова ставка податку на додану вартість, пільги по окремих 
обов'язкових платежах до бюджету. В сукупності, за оцінками фахівців, 
це забезпечувало аграрним підприємствам податкове навантаження в 3 
рази  нижче, ніж в інших галузях української економіки [14]. Лише за 
рахунок ПДВ останніми роками вони отримували 3–4 млрд. грн. 
додаткових фінансових ресурсів [15]. 

На процес утворення та розвиток вертикально інтегрованих 
агроформування впливають не лише внутрішні, а й зовнішні чинники, 
які необхідно постійно відслідковувати та враховувати при прийнятті 
управлінських рішень. Частина з них взаємозалежні між собою, а їх дія 
та наслідки можуть бути і негативними, і позитивними. 

Суттєвий взаємозв'язок існує між чинниками внутрішнього і 
зовнішнього оточення. Останні, як правило, домінують у даному 
тандемі. Це пояснюється тим, що, по-перше, макроекономічні 
чинники не піддаються впливу окремого суб’єкта господарювання, 
тобто є некерованими. І, по-друге, результати  діяльності та фінансове 
становище підприємства безпосередньо залежать від зовнішнього 
оточення і, в першу чергу, від  економічної поведінки держави. 

Динаміка макросередовища суттєво позначається на 
ефективності функціонування і фінансових результатах діяльності 
підприємств. Цей вплив проявляється по-різному. Його формами 
можуть бути зміна умов доступу та ціни зовнішніх джерел формування 
фінансових ресурсів, темпів інфляції, форм і методів державного 
регулювання фінансової діяльності, платоспроможності потенційних 
споживачів продукції, вартості матеріальних  ресурсів тощо. Крім того, 
комплектація складових зовнішніх умов  постійно зміняється.  
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Яка б система макрочинників не розглядалася, їх витоки 
лежать в площині економічної політики держави. З отриманням 
політичної та економічної незалежності України перед керівництвом 
держави постала проблема вибору концептуальної моделі 
економічного, в тому числі фінансового, регулювання. Фінансове 
регулювання створює законодавчо оформлену систему дії на 
фінансові процеси в державі, підприємствах та домашніх 
господарствах.  

Ринкові реформи в Україні проводилися на основі 
монетаристської концепції державного регулювання. Це стало 
домінуючим чинником формування зовнішнього економічного 
середовища.  

Для початкового етапу  аграрних реформ характерною 
ознакою, яка значною мірою проявляється і нині, була відсутність 
нормального законодавчого та інституційного базису ефективного 
функціонування сільськогосподарського виробництва в рамках тих 
організаційно-правових форм, які існували або створювалися в 
процесі ринкових трансформацій. Теза про те, що «можна робити все, 
що не протирічить закону» давала нові стимули  для приватної 
ініціативи і одночасно знімала ряд економічних обмежувачів, які 
захищали суспільні інтереси. Вона певною мірою відповідає логіці 
монетарзіму, а ще більшою – неолібералізму. Тому є всі підстави 
вважати, що розвиток подій на початковому етапі реформ мав не 
стихійний характер.  

На користь останнього припущення свідчать й інші факти. 
По-перше, суперечність, несистемність і непослідовність реформ в 
аграрному секторі економіки. По-друге, відсутність очевидного 
балансу в забезпеченні економічних інтересів різних форм 
господарювання. І, по-третє, безпосередня або опосередкована 
присутність власників більшості агрохолдингів у високих владних 
структурах, що дозволяє ефективно лобіювати певні економічні 
інтереси.  

У цьому ж контексті слід зазначити неефективність 
антимонопольного регулювання взагалі і в аграрній сфері зокрема, що 
дозволяє крупним економічним структурам диктувати вигідні їм умови 
та істотно варіювати внутрішніми цінами, з врахуванням кон'юнктури  
світового продовольчого ринку без адекватної економічної 
відповідальності. 
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Нині досить часто говорять про недосконалість чинного 
аграрного законодавства. Однак акцент постійно зміщується у бік 
відсутності правових норм стосовно купівлі-продажу землі.  

Представляється, що в даному випадку свідомо ігноруються 
такі аспекти як антимонопольне регулювання аграрного та суміжних з 
ним ринків, адекватної адміністративної та економічної 
відповідальність за раціональне і цільове використання земель 
сільськогосподарського призначення, соціальний захист сільського 
населення. Без сумніву, діючі нормативно-правові документи 
потребують подальшого удосконалення. Однак тут має бути не 
односторонній, а збалансований підхід, який враховує не лише 
економічні інтереси окремих суб’єктів господарювання, а й суспільства 
в цілому.    

Висновки. Таким чином, формування та розвиток вертикально 
інтегрованих формувань – агрохолдингів – зумовлене логікою 
здійснення аграрних реформ і сприятливими економічних умовами їх 
функціонування. Показово, що серед останніх домінуюче значення 
має фінансова складова. Це дає підстави передбачати, що існують 
достатні стимули для подальшої динаміки ринкової інтеграції в 
аграрному секторі економіки України. 
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РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АГРОПІДПРИЄМСТВ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА  
 

АРТЕМЕНКО О.О., старший викладач,  
ХНТУСГ імені Петра Василенка 

 
В статті формалізовано взаємозв’язок між зрушеннями в концентрації 

виробництва продукції рослинництва та його технічному забезпеченні в сучасних 
економічних умовах. 

The dependence between crop-production concentration dynamics and its 
technical development are formalized in the article. 
 

Постановка проблеми. Більш ніж десятирічна історія 
провадження останньої аграрної реформи в Україні актуалізувала цілу 
низку проблем функціонування сільськогосподарських 
товаровиробників, центральною серед яких є деформація 
відтворювальних процесів в аграрній сфері економіки. Зростання 
дискретності пропозиції сільськогосподарської продукції, яке 
відбулося на початковому етапі реформування за рахунок відмови від 
використання колективних сільськогосподарських підприємств, як 
основної ланки аграрного виробництва, стало причиною суттєвого 
зниження загальної ефективності основної діяльності суб’єктів 
виробничої сфери. На фоні недосконалості фінансово-кредитної 
інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції та 
несистемного характеру заходів державного регулювання рівня 
дохідності агробізнесу, це стало не тільки причиною руйнації 
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, а й 
суттєвого зниження концентрації виробництва і капіталу в сільському 
господарстві. Останнє, за рахунок нееластичності попиту на 
сільськогосподарську продукцію та відносної стабільності його обсягів 
призвело до остаточного зміщення центрів утворення прибутків на 
ринку сільськогосподарської продукції зі сфери виробництва до 
сфери обігу. При цьому вказана ситуація є не тільки об’єктивно 
зумовленою, а й такою, що носить практично незворотний характер, 
що ставить під сумнів нормалізацію протікання відтворювальних 
процесів.  
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Як показують дослідження деяких авторів, розрив між рівнями 
концентрації капіталу в сферах виробництва та обігу 
сільськогосподарської продукції сягає 76 разів [2], тобто 
сільськогосподарські товаровиробники об’єктивно не в змозі успішно 
використовувати комерційні важелі впливу на ефективність своєї 
збутової діяльності через низьку здатність до олігополізації ринку на 
рівні постачальника-виробника. Отже, єдиним шляхом підвищення 
ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, передусім, 
продукції рослинництва, яка традиційно є стабілізатором фінансового 
стану аграрного підприємства, є пошук виробничих резервів 
створення цінових переваг.  

Найбільш доцільним напрямом розв’язання даної проблеми є 
активізація технологічного розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників, яка об’єктивно передбачає виникнення ситуації, за 
якої питомі витрати на створення одиниці продукції знижуватимуться, 
що дасть змогу отримувати достатні прибутки, зокрема, в галузі 
рослинництва навіть за існуючих цінових тенденцій на внутрішньому 
та локальному ринках. Однак, реалізація цих заходів суттєво 
обмежується сучасним станом ресурсного забезпечення виробництва 
продукції у вітчизняному сільському господарстві, зокрема, його 
матеріально-технічної складової. 

Тенденції, що намітилися останнім часом характеризуються 
певним збільшенням концентрації виробництва рослинницької 
продукції, що вимагає певних зрушень в технічному забезпеченні 
виробництва продукції. Проте, ці процеси відбуваються на фоні більш 
ніж суттєвого розшарування сільськогосподарських товаровиробників 
за масштабами виробництва, його результатами та фінансовими 
можливостями, що потребує додаткового наукового пророблення 
методичних основ розвитку техніко-технологічного забезпечення 
агровиробництва з урахуванням динаміки його концентрації. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми формування 
ресурсної бази суб’єктів аграрного сектора економіки України, 
функціонування та відтворення їх капіталу, застосування інноваційних 
техніко-технологічних рішень стали предметом досліджень багатьох 
вітчизняних вчених-економістів, зокрема: П.Т. Саблука, 
В.М. Трегобчука, В.Я. Амбросова, Л.А. Анічина, Г.М. Підлісецького, 
П.М. Макаренка, О.М. Алімова, А.І. Даниленка, О.А. Бугуцького та 
інших.  
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Більшість дослідників наголошують на тому, що найбільш 
критичним чинником техніко-технологічного забезпечення аграрного 
виробництва, наразі, є існуючий високий ступінь зносу наявних 
технічних засобів, що використовуються в рослинництві. Зокрема, 
П.Т. Саблук відмічає, що відбувалася деіндустріалізація сільського 
господарства. Забезпеченість аграрних підприємств тракторами, 
комбайнами та іншою технікою становить 45-50 % від потреби. Понад 
90 % наявних технічних засобів потребують заміни через їх 
спрацьованість [1, с. 5]. Не дивлячись на те, що майже всі з 
перелічених дослідників торкались питань відповідності технічного 
забезпечення масштабам виробництва, економічні умови, що склалися 
на сьогоднішній день потребують опрацювання принципово нових 
підходів до вирішення цієї задачі. При цьому вказані підходи мають 
ґрунтуватися на адекватному поточним умовам здійснення 
господарської діяльності в аграрній сфері науковому уявленні щодо 
взаємозв’язку між зрушеннями в концентрації виробництва та його 
технічному забезпеченні. 

Цілі статті. Метою даної публікації є формалізація 
взаємозв’язку між зрушеннями в концентрації виробництва продукції 
рослинництва та його технічному забезпеченні в сучасних 
економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції розвитку 
виробництва продукції рослинництва характеризуються посиленням 
його ролі у стабілізації фінансового стану сільськогосподарських 
товаровиробників в цілому. Зрушення, що відбулися в структурі 
товарного виробництва в сільському господарстві проілюстровані на 
рис. 1. Ці дані ілюструють суттєве (з 45,6 % до 62,4 %) збільшення 
питомої ваги продукції рослинництва в валовій продукції сільського 
господарства. При цьому навіть у 2008 році було вироблено лише 
71,3 % від рівня 1990 року, однак це відбулося на фоні спадання 
валового виробництва продукції тваринництва на 50,7 %, а обсяги 
виробництва продукції рослинництва в цьому році майже були 
досягнуті (97,5 % від рівня 1990 року). 
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Рис. 1. Динаміка структури валової продукції сільського господарства 
України в 1990-2008 рр.* 

* джерело: складено за даними Держкомстату України [3] 
 
Слід зазначити, що виконані нами раніше дослідження 

переконливо доводять, що сучасний стан техніко-технологічного 
забезпечення виробництва продукції не відповідає характеру задач, що 
стоять перед підприємствами галузі. Це проявляється через 
недостатню питому вагу прогресивних технічних засобів в їх загальній 
кількості, низький ступінь технічної готовності, недосконалість 
кредитування та залучення інвестиційних ресурсів в придбання нової 
сільськогосподарської техніки тощо.  Все це відбивається на 
виробничих можливостях сільськогосподарських підприємств, а також 
опосередкуванні механізмів управління витратами та створення 
цінових переваг при виробництві продукції рослинництва. При цьому 
центральною диспропорцією є співвідношення показників динаміки 
ступеня зносу основних засобів, особливо, їх активної частини з 
темпами зміни інвестицій в основний капітал сільськогосподарських 
підприємств (рис. 2). 
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Дані, проілюстровані на рис. 2 доводять, що існуючого обсягу 
інвестування, які, до речі, поступово зменшуються, явно недостатньо 
для зміни тенденцій в оновленні основних засобів.  
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Рис. 2. Динаміка ступеня зносу активної частини основних засобів та 
темпу приросту інвестицій в основний капітал  

сільськогосподарських підприємств* 
* джерело: складено за даними Держкомстату України [3] 

 

При цьому існуючий загальний рівень ефективності 
сільськогосподарського виробництва, зокрема, виробництва продукції 
рослинництва, нажаль, не є фактором зростання інвестиційної 
привабливості галузі. Не дивлячись на це, відбуваються певні 
структурні зрушення в концентрації виробництва в галузі, які, 
передусім, протікають у вигляді інтенсифікації інтеграційних процесів.  

Дані, представлені в табл. 1 ілюструють розподіл 
сільськогосподарських підприємств Харківської області за 
концентрацією виробництва продукції рослинництва. Слід відмітити 
достатньо велику кількість підприємств, що відносяться до четвертої 
групи та мають площу ріллі понад 4,1 тис. га з середнім показником 
по цій групі 6635 га. Тобто процеси концентрації виробництва 
відбуваються досить активно, що вимагає певних зрушень і в 
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технічному забезпеченні виробництва. При цьому саме процеси 
концентрації виробництва необхідно використовувати як каталізатор 
розвитку техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарського 
виробництва. 

Таблиця 1 
Групування агропідприємств Харківської області за концентрацією 

виробництва рослинницької продукції у 2008 році* 
Площа ріллі по групах 

Показник до  
1,0 тис. га

від 1,1 до 
2,0 тис. га 

від 2,1 до 
4,0 тис. га 

понад 
4,1 

тис. га 

В 
середньому 
по виборці  

Кількість підприємств 
в групі, одиниць 154 154 119 74 501 

Площа ріллі (в 
середньому по групах), 
га 

559 1503 2831 6635 2286 

Обсяг валової 
продукції 
рослинництва (в 
середньому по групі), 
тис. грн./рік 

1307,4 2420,8 5076,0 16786,7 4831,1 

Рентабельність 
виробництва та 
реалізації продукції 
рослинництва (в 
середньому по групі), 
% 

19,7 22,3 19,6 12,6 19,5 

Кількість збиткових 
підприємств в групі, 
одиниць 

55 45 30 23 153 

Питома вага збиткових 
підприємств, % 36 29 25 31 31 

 
* джерело: складено автором за даними форми 50-сг підприємств 
Харківської області за 2008 рік 

 
Процеси ринкової інтеграції в сільськогосподарському 

виробництві реалізуються шляхом створення та розвитку певних 
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форм інтеграційних утворень. При цьому вивчення практики розвитку 
інтеграційних утворень в аграрному секторі вітчизняної економіки 
свідчить про те, що на сьогоднішній день створення агрохолдингів є 
найбільш поширеною та успішно функціонуючою організаційною 
формою інтеграції. Станом на 01 січня 2009 року в Україні 
функціонувало 49 агрохолдингів, що спеціалізуються на виробництві 
продукції як рослинництва, так і тваринництва, при цьому розмір 
землекористування кожного з них перевищував 25 тис. га при 
загальному розмірі земельних угідь більш ніж 4,1 млн. га, що складає 
близько 15 % загальної площі земель сільськогосподарського 
призначення в Україні. Серед двадцяти найбільших агрохолдингів 
розмір земельних угідь варіює в межах 50..250 тис. га, а середня площа 
угідь, що припадає на кожну з цих структур складає 115 тис. га. 
Лідерами за критерієм площі в обробітку є ТОВ «Українські аграрні 
інвестиції» (250 тис. га), ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат 
імені Ілліча» (238 тис. га), Українська група компаній «Land West 
Company» (184 тис. га), Група підприємств ВАТ «Миронівський 
хлібопродукт» (180 тис. га), ТОВ «Астарта-Київ» (158 тис. га) [1]. 
Безумовно, такі масштаби землекористування вимагають застосування 
нетрадиційних для аграрного сектора вітчизняної економіки підходів 
як до системи управління бізнесом, так і до виробничо-технологічних 
рішень.  

При розміщенні інвестиційних ресурсів в формуванні 
інтеграційних структур холдингового типу економічні інтереси 
інвесторів значною мірою визначають спеціалізацію цих 
товаровиробників. Факторами, що визначають вибір спеціалізації, на 
нашу думку, є: комерційні можливості забезпечення успішного збуту 
продукції, тенденції формування рівня ефективності окремих галузей 
та підгалузей аграрного виробництва, можливості створення 
технологічних та цінових переваг, інфраструктурні аспекти. Слід 
зазначити, що всі без винятку вітчизняні агрохолдинги 
спеціалізуються на виробництві та реалізації зернової продукції, що 
свідчить про визначальну роль даної підгалузі рослинництва в 
аграрному секторі України та достатньо стабільного рівня 
ефективності її функціонування. 

Масштаби виробництва, а також висока ефективність 
виробничої діяльності агрохолдингів, об’єктивні передумови 
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забезпечення якої створюються рівнем концентрації виробництва та 
налагодженою системою збуту продукції, є фактором стабільного 
фінансового положення цих інтеграційних утворень. Останнє 
зумовлює їх фінансові можливості та пояснює те, що саме 
агрохолдинги наразі є основними суб’єктами, які формують попит на 
ринку сільськогосподарської техніки в Україні. Результати проведених 
досліджень підтверджують, що саме агрохолдинги наразі здійснюють 
придбання близько 55 % імпортованої сільськогосподарської техніки 
[2], характеризуючись при цьому найвищим техніко-технологічним 
рівнем серед вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. 

Українські агрохолдниги в процесі створення власних 
конкурентних переваг, зокрема, на ринках продукції рослинництва 
найбільш успішно та активно впроваджують технології мінімального 
та нульового обробітку ґрунту, інтегровані системи удобрення та 
захисту рослин, прогресивні технології зберігання продукції. При 
цьому перспективи зростання технологічного рівня в агрохолдингів, як 
і в інших крупних товаровиробників, значно кращі, ніж в середніх та 
дрібних сільськогосподарських підприємствах. Результатом наявності 
вказаних обставин є, зокрема, те, що згідно даних Держкомстату 
України середні показники показники урожайності зернових культур в 
підприємствах з площею сільськогосподарських угідь понад 10 тис. га 
вищі на 21,7 %, показники рентабельності виробництва і реалізації 
зерна складають близько 72,2 % при усередненому значенні показника 
при виробництві зерна — 34,2 %[2]. Аналогічною є ситуація і по 
іншим видам сільськогосподарської продукції, що є свідченням 
вираженої дії ефекту масштабу в аграрному секторі вітчизняної 
економіки. 

Крім того, ступінь концентрації виробництва в інтеграційних 
структурах холдингового типу такий, що дозволяє цим суб’єктам 
ринку сільськогосподарської продукції достатньо активно провадити 
свою збутову політику в умовах далекої від досконалості ринкової 
інфраструктури [6].  

Реалізація моделі інноваційного розвитку аграрного сектору 
вітчизняної економіки потребує залучення суттєвих обсягів 
інвестиційних ресурсів. Нажаль, більшість сільськогосподарських 
товаровиробників не в змозі акумулювати для цього достатні 
фінансові резерви або мати комерційні можливості, достатніми для 
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залучення відповідних обсягів кредитних ресурсів. Створені ж за 
рахунок розміщення вітчизняних та зарубіжних інвестиційних ресурсів 
агрохолдинги є фактично єдиними суб’єктами аграрного ринку 
держави, які дійсно розв’язують задачі свого інноваційного розвитку. 
Таким чином, їх використання в якості концентраторів техніко-
технологічного потенціалу галузей сільськогосподарського 
виробництва є об’єктивно обґрунтованим та виправданим в контексті 
стабільного розвитку аграрної сфери. 

Висновки. Концентрація виробництва продукції 
рослинництва є значимим фактором розвитку техніко-технологічного 
забезпечення виробничих процесів в сільському господарстві. 
Розвиток процесів концентрації опосередковується за сучасних 
вітчизняних умов через активізацію інтеграційних процесів в аграрній 
сфері. Найбільш поширеною організаційною формою ринкової 
інтеграції в вітчизняному сільськогосподарському виробництві наразі 
стали агрохолдинги, використання яких в якості концентраторів 
техніко-технологічного рівня агровиробництва є об’єктивно 
зумовленим та виправданим. 
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Визначено фактори формування прибутку підприємства. Оцінено 

аналітичні можливості показників рентабельності. Визначено важливість 
планування прибутку і його оптимального розподілу.  

The factors of profit generation of the enterprise are determined. The analytical 
capabilities of indicators of profitability are assessed. The importance of profit planning 
and its optimal distribution is determined. 

 
Постановка проблеми. Наявність прибутку – одна з головних 

умов існування підприємства, передумова його 
конкурентоспроможності. Прибуток є одним із головних показників 
ефективності підприємства, оціночним показником діяльності. Він 
виступає критерієм прийняття управлінських рішень на підприємстві. 
Одночасно прибуток представляє собою одне з головних джерел 
формування фінансових ресурсів і важливий стимул успішної 
діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Категорія прибутку 
є предметом дослідження багатьох вчених-економістів. Вагомий 
внесок в розробку теоретичних і практичних аспектів прибутку внесли 
такі науковці, як А. Бабо, І.А. Бланк, В.С. Бєлов, С.М. Бєлозьоров, Г.Г. 
Кірейцев, В.В. Ковальов, В.П. Кодацький, А.М. Поддєрьогін, П.Т. 
Саблук, О.С. Стоянова, В.Ф. Юров [1-11] та інші. 

Проте прибуток є однією з найскладніших економічних 
категорій. Проблема грамотного та ефективного управління 
прибутком є найбільш актуальною на сучасному етапі розвитку 
економіки країни. Більшість підприємств прагнуть максимізувати 
прибуток в короткостроковому періоді й не здійснюють фінансових 
вкладень в розвиток виробництва. Це відбувається частково із-за 
нестабільності економічної ситуації в країні, частково із-за нестачі 
економічних знань керівництва підприємства.  

Для того, щоб ефективно управляти прибутком підприємства, 
необхідно визначити фактори, що впливають на його розмір, 
провести оцінку показників прибутку, усвідомити важливість 
здійснення планування прибутку і його оптимального розподілу, що і 
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є метою даної статті. 
Виклад основного матеріалу. Формування прибутку 

здійснюється під впливом великої кількості взаємопов’язаних 
факторів, одні з яких впливають на результати діяльності підприємства 
позитивно, інші – негативно. Причому, негативна дія одних факторів 
здатна знизити або навіть звести нанівець позитивний вплив інших. 
Важливим є поділ факторів формування прибутку на внутрішні, які 
безпосередньо залежать від діяльності самого підприємства, і зовнішні, 
які не залежні від його діяльності, проте можуть здійснювати суттєвий 
вплив на розмір прибутку. 

До внутрішніх факторів можна віднести: ефективність 
використання основних фондів, наявність власних оборотних коштів, 
забезпечення товарно-матеріальними цінностями, продуктивність 
праці, соціальні умови праці та побуту працівників підприємства, 
організацію економіко-фінансової роботи, собівартість продукції, її 
якість, ціни на реалізацію продукції, обсяг її реалізації, структуру 
товарної продукції, організацію реалізації продукції. 

Серед різноманіття зовнішніх факторів можна виділити основні 
з них: природні умови, економічні умови господарювання, стан 
економіки держави, податкова і кредитна політика держави, державне 
регулювання економіки, ступінь політичної стабільності, 
демографічна ситуація в країні, кон’юнктура ринку, ємність ринку, 
платоспроможний попит споживачів, ціни, що встановлюються 
постачальниками сировини, матеріалів, тарифи на послуги. 

Зовнішні та внутрішні фактори тісно взаємозв’язані між собою. 
Ступінь впливу вищезазначених чинників залежить від їх 
співвідношення, стадії життєвого циклу підприємства, а також 
компетенції та професіоналізму його менеджерів. Практика показує, 
що вплив окремих факторів кількісно оцінити неможливо. 

Необхідно відзначити, що засоби праці, предмети праці та 
трудові ресурси є не тільки чинниками формування прибутку, але 
одночасно служать основою для визначення напрямів пошуку резервів 
його підвищення. Їх раціональне ефективне використання сприяє 
збільшенню виробництва продукції та покращенню її якості. В 
результаті зменшується обсяг засобів, які витрачаються на 
виробництво одиниці продукції, що відображається на зниженні 
матеріаломісткості, фондомісткості, трудомісткості, собівартості 
конкретних видів продукції, і навпаки, нераціональне використання 
ресурсів призводить до збільшення їх обсягу на одиницю продукції, 
що сприяє зниженню показників, які характеризують інтенсивність 
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розвитку й ефективність господарювання підприємства. 
Після виявлення факторів впливу на прибуток необхідно 

провести аналіз показників оцінки прибутку підприємства. Прибуток – 
це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Крім суми 
прибутку важливим оціночним показником останньої є рівень 
рентабельності. Показники рентабельності більш повно, ніж 
прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому 
що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або 
використаними ресурсами. 

При розрахунку рентабельності можуть бути використані різні 
показники прибутку. Це дозволяє виявити не тільки загальну 
економічну ефективність роботи підприємства, але й оцінити інші 
сторони його діяльності. 

Для прийняття ефективних оперативних управлінських рішень 
повинна використовуватися структурована система показників, яка має 
бути орієнтована на визначену мету та дозволить уникнути небезпеки 
односторонньої і неповної характеристики діяльності підприємства, 
оскільки окремі показники володіють обмеженою інформаційною 
цінністю. При цьому необхідно підкреслити, що система показників 
не може бути раз і назавжди жорстко визначеною, більше того, вона 
повинна постійно коригуватися як за формою, так і за змістом в 
залежності від виду аналізу. Також невиправданою є велика кількість 
показників, що може перенавантажити матеріали аналітичного 
дослідження. 

Показник рентабельності відображає співвідношення прибутку 
підприємства і факторів, які є, по суті, передумовами його виникнення. 
Фінансова звітність дозволяє розрахувати велику кількість показників 
рентабельності. При цьому важливо правильно оцінити аналітичні 
можливості кожного показника рентабельності та визначити його 
значення в системі. 

Рентабельність реалізованої продукції як відношення прибутку 
підприємства від реалізації до виручки від реалізації продукції (робіт, 
послуг) показує величину одержаного прибутку від реалізації в 
розрахунку на одну гривню виручки. У відсотковому виразі 
рентабельність реалізованої продукції показує рівень окупності 
основної діяльності в цілому. 

Рентабельність продукції (робіт, послуг) як відношення 
прибутку від реалізації та собівартості продукції (робіт, послуг) 
показує, скільки прибутку отримало підприємство в розрахунку на 
одну гривню понесених витрат. 
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Важливими критеріями інвестиційної привабливості 
підприємства є рентабельність активів і рентабельність власного 
капіталу. 

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого 
прибутку підприємства до середньої вартості майна підприємства, 
показує скільки чистого прибутку припадає на одну гривню активів. 

Рентабельність власного капіталу обчислюється відношенням 
чистого прибутку підприємства до середньої вартості власного 
капіталу, показує величину одержаного чистого прибутку в розрахунку 
на одну гривню капіталу власників. Призначення цього показника – 
оцінка максимально можливого рівня виплат інвесторам. 

Рентабельність виробничих фондів розраховується як 
відношення чистого прибутку підприємства до суми залишкової 
вартості основних засобів, виробничих запасів та незавершеного 
виробництва, показує скільки прибутку припадає на одну гривню 
виробничих фондів. 

Інтерес представляє також такий показник, як рентабельність 
трудових ресурсів, що обчислюється відношенням прибутку від 
операційної діяльності до середньооблікової чисельності працівників. 
Він характеризує ефективність використання робочої сили і показує 
розмір отриманого прибутку в розрахунку на одного працюючого. 

Також можна розраховувати рентабельність витрат на оплату 
праці – відношення чистого прибутку до фонду оплати праці та 
відрахувань на соціальні потреби. 

Провівши аналіз показників оцінки прибутку вищевикладеним 
способом можна ефективно та адекватно ухвалити необхідні 
управлінські рішення з метою збільшення прибутку підприємства. Але 
не можна весь процес управління прибутком зводити до його аналізу. 
Останній потрібний для коригування напрямів діяльності, проведення 
заходів з метою збільшення прибутку.  

Важливим етапом процесу управління формуванням прибутку 
підприємства є планування. Особливим моментом при цьому є 
правильність розрахунків можливих розмірів прибутку. В противному 
разі підприємство буде відчувати дефіцит оборотних коштів або їх 
надлишок, а також будуть перекручені показники його ефективності. З 
цією метою слід проводити моніторинг достовірності запланованого 
прибутку. Ефективніше здійснювати планування по кожному виду 
продукції окремо, а потім підсумовувати результати по всіх видах. 
Підприємство повинно отримувати прибуток в такому розмірі, щоб 
забезпечувати розширене відтворення і вирішення поставлених 
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завдань. 
Варто зауважити, що всі вищеназвані етапи управління 

прибутком дуже взаємопов’язані. І необхідно ретельно стежити за 
проходженням кожного з цих етапів, оскільки помилка на будь-якому з 
них призведе до помилок в подальшому. І в результаті весь аналіз 
прибутку і процес управління призведе підприємство до банкрутства з 
якого набагато складніше вийти, ніж здійснювати строгіший контроль 
за виконанням всіх етапів управління прибутком. 

У процесі управління прибутком велике значення має його 
оптимальний розподіл і використання. Зазвичай керівництво 
підприємства прагне як можна більшу частину прибутку залишити 
нерозподіленою, як резерв, що дозволяє укріпити основи 
самофінансування. В умовах ринкової економіки керівництву 
підприємства та фінансовим менеджерам необхідно оволодіти новими 
методами розподілу прибутку. При цьому потрібно враховувати 
інтереси відразу декількох сторін. По-перше, держава зацікавлена як в 
створенні умов, що стимулюють розвиток виробництва, так і в 
реалізації своїх економічних функцій, пов’язаних з оподаткуванням, 
що зменшує показник прибутку на величину відповідних податкових 
відрахувань. Варто зазначити, що зниженню податкового тиску, 
зменшенню обсягу податкових платежів і, разом з тим, збільшенню 
обсягу фінансових ресурсів, що залишаються в розпорядженні 
підприємства та можуть бути використані для його подальшого 
розвитку, сприяє формування та реалізація ефективної податкової 
політики, переважно щодо сплати податку на прибуток, так як він є 
одним із основних податків, які сплачує підприємство. По-друге, 
трудовий колектив зацікавлений в отриманні більших доходів, що 
вимагає зростання витрат за статтями “Заробітна плата” і 
“Нарахування”. По-третє, кредитори й акціонери повинні бути 
впевнені в платоспроможності підприємства, поверненні наданих 
позик, виплаті дивідендів у визначеному розмірі. Це сприятиме 
підтримці його конкурентної позиції на належному рівні.  

Разом з врахуванням інтересів всіх сторін керівництво 
підприємства повинно покласти на себе відповідальність планувати 
розподіл прибутку таким чином, щоб забезпечити добробут 
підприємства і його стійке економічне зростання. Якщо збільшення 
фінансових ресурсів підприємства, а отже, нарощення економічного 
потенціалу за рахунок прибутку є неможливим, то це свідчить про 
неефективне управління ним і вибір підприємством нераціональної 
фінансової політики. 
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Висновки. Отже, в сучасній дійсності треба вміти чітко 
розраховувати свої дії, тобто планувати, аналізувати, виявляти 
тенденції і закономірності діяльності для ефективнішого 
функціонування підприємства. За умови якісного проведення всіх 
вище перерахованих дій ймовірність одержання максимального 
прибутку різко зросте. Проте курс на максимізацію прибутку повинен 
бути пов’язаний з визначенням припустимого для підприємства рівня 
ризику, оскільки максимум прибутку забезпечують проекти і операції з 
найбільш високим ризиком. 

 
Література: 
1.  Бабо А. Прибыль / Бабо А.; пер. с фр. под. ред. 

В.И. Кузнецова. – М.: Прогресс, 1993. – 176 с. 
2. Бланк И. А. Управление прибылью / Бланк И. А. – К.: 

НИКА-Центр, 1998. – 544 с. 
3. Белов В. С. Управление прибылью: проблемы выбора, 

принятие финансовых решений: Учеб. пособ. / В. С. Белов, В. Н. 
Селезнева, Н. П. Скобелева – СПб.: Приоритет, 1996. – 482 с. 

4.  Белозеров С. М. Прибыль и психология: Монография / 
Белозеров С. М. – М.: МЦФЭР, 2003. – 368 с. 

5. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / [за ред. 
проф.. Г. Г. Кірейцева] – Київ ЦУЛ, 2002. – 496 с. 

6. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом. 
Выбор инвестиций. Анализ отчетности / Ковалев В. В. – М.: Финансы 
и статистика, 1998. – 232 с. 

7. Кодацкий В. П. Прибыль: Монография / Кодацкий В. П. – 
М.: Финансы и статистика, 2002. – 128 с. 

8. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. 
посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк – К.: 
КНЕУ, 2001. – 294 с. 

9. Словник-довідник фінансиста АПК: [за ред. П. Т. Саблука і 
М. Я. Дем’яненка]. – К.: 1997. – 324 с. 

10. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник: [под 
ред. Е. С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп]. – М.: Изд-во 
«Перспектива», 2003. – 656 с. 

11. Юров В. Ф. Прибыль в рыночной экономике: Учеб. пособ. / 
Юров В. Ф. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 235 с. 

 
 
 



 

41 

УДК: 339.137.001 
 

НАУКОВІ ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ 
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У статті узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності 

поняття «конкуренція» з урахуванням сучасних уявлень. 
Theoretical approaches to determination of essence of concept «competition» with 

consider of modern ideas is examined in the article. 
 

Постановка проблеми. Поступове утвердження ринкових 
відносин в економіці України закономірно зумовлює необхідність 
дослідження теоретичних основ конкуренції з точки зору розробки 
концептуальних засад підвищення конкурентоспроможності продукції. 
Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасні реалії свідчать 
про новітні прояви конкуренції, які істотно можуть вплинути на зміну 
підходів до розуміння природи конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
теоретичних основ конкуренції активно займалися зарубіжні вчені, 
зокрема Г. Азоєв, Г. Армстронг, С. Брю, Ф. Котлер, К. Макконнелл, 
М. Портер, П. Самуельсон, Р. Фатхутдінов, А. Юданов і вітчизняні 
дослідники, такі як В. Геєць, Л. Дідківська, Л. Євчук, М. Малік, 
О. Нужна, П. Пуцентейло, Н. Тарнавська, І. Червен та багато інших. 
Ринкова трансформація вітчизняної економіки, становлення й 
розвиток конкурентних відносин між суб’єктами господарювання 
вимагають наукового обґрунтування механізму забезпечення  
ефективного розвитку вітчизняних підприємств. Як результат, 
проблеми конкуренції стали предметом досліджень багатьох 
вітчизняних учених, свідченням чого є, зокрема те, що останнім часом 
вийшла в світ досить велика кількість публікацій (у тому числі 
монографічного характеру), присвячених даному питанню. 

Формулювання цілей статті. Мета публікації – дослідити 
теоретичні основи конкуренції та сформулювати визначення 
економічної конкуренції з урахуванням сучасних уявлень.  

Виклад основного матеріалу. Звернення до довідкових видань 
дає підстави для твердження, що термін «конкуренція» запозичено, 
можливо, через польське посередництво, з латинської мови й походить 
від латинського «concurrentia», що в буквальному розумінні означає 
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зіткнення, змагання, суперництво, яке в свою чергу походить від 
«concurrere» – збігатися, зустрічатися, скупчуватися, стикатися, 
змагатися. Очевидно, що таким було первинне трактування цього 
поняття, адже в міру розвитку науки підходи до даної дефініції 
постійно еволюціонували.  

Так, у тлумачному словнику сучасної української мови за 
редакцією професора В. С. Калашника конкуренція трактується як: 1) 
«суперництво в якій-небудь сфері діяльності, боротьба за досягнення 
кращих результатів»; 2) «боротьба між приватними товаровиробниками 
за вигідніші умови виробництва й збуту товарів» [1]. На наш погляд, 
перше визначення є значно ширшим, ніж друге, адже останнє 
характеризує лише одну із можливих сфер діяльності, а саме 
економічну, тобто в даному випадку мова йде про економічну 
конкуренцію. У контексті сказаного зауважимо, що конкуренція може 
бути й в інших сферах, наприклад, у політиці, тобто політична 
конкуренція. Щодо цього академік В. М. Геєць зазначає, що «сам по 
собі термін «політична конкуренція» не є цілком вдалим, оскільки 
конкуренція не на ринку – це суперництво на якому-небудь терені між 
окремими особами, зацікавленими в досягненні однієї й тієї ж мети, але 
кожний прагне її для себе особисто» [2]. Таке трактування конкуренції 
істотно відрізняється від розуміння конкуренції в економіці як 
об’єктивної властивості ринку. У той же час автор переконливо 
доводить, що конкурентна політика держави є наслідком складної 
взаємодії двох чинників – політичної конкуренції і конкуренції в 
бізнесі. Академік В. М. Геєць вважає, що «сучасна конкуренція – це 
забезпечення позицій країни у світі на основі всього арсеналу засобів 
економічної політики» [2]. 

У подальшому ми будемо вести мову про економічну 
конкуренцію. У словнику економічних термінів конкуренція – це 1) 
серцевина, рушійна сила ринкової системи господарювання, форма 
взаємодії її суб’єктів, що виражається в зіткненні інтересів, суперництві, 
боротьбі за вигідніші умови застосування капіталу, виробництва, 
купівлі, продажу товару; 2) суперництво між економічними суб’єктами 
за більш повну реалізацію своїх інтересів [3]. У тлумачно-
термінологічному економічному словнику зазначається, що 
конкуренція – це суперництво між товаровиробниками за ринок збуту 
товарів, завоювання певного сегменту ринку з метою отримання 
можливо більшого прибутку [4]. Майже аналогічно визначається 
конкуренція і в інших сучасних економічних словниках [5; 6]. Ці 
визначення конкуренції можна продовжити ще прикладами з багатьох 
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економічних довідників, проте істотно вони не відрізняються від 
наведених і нового несуть мало. Звідси ми можемо зробити висновок 
про те, що в найзагальнішому розумінні конкуренція – це економічне 
змагання за кращу реалізацію економічних інтересів, тобто – це 
боротьба між суб’єктами економічної діяльності за найповнішу 
реалізацію своїх економічних інтересів. 

В історичному аспекті теорія конкуренції розвивалася разом із 
суспільством та економічними відносинами в цьому суспільстві. При 
цьому в різні періоди й у різних країнах підходи до трактування 
поняття «конкуренція» істотно відрізнялися. З метою більш глибокого 
розуміння суті поняття «конкуренція», розглянемо підходи до її 
трактування деякими дослідниками в різні періоди розвитку 
економічної науки, адже розвиток ринкових відносин вимагає 
фундаментальних досліджень проблем конкуренції.  

Особливе місце у формуванні теорії конкуренції належить 
класикам, які розглядали конкуренцію з позиції певної поведінки 
індивідуальних покупців і продавців на ринку, тому в економічній науці 
цей підхід до розуміння конкуренції дістав назву поведінкового. 
Неокласики трактували конкуренцію з точки зору можливості впливу 
суб’єктів на загальний рівень цін на конкретному ринку, що пізніше 
було названо структурним підходом. У подальшому набув розвитку 
функціональний підхід, згідно з яким конкуренція тлумачиться з 
позиції її ролі в економіці.  

Стосовно сучасного етапу розвитку, то слід відмітити, що нині в 
розвинутих країнах існує досить велика кількість трактувань терміну 
«конкуренція», що віддзеркалено в численних наукових працях, тому 
лаконічно зупинимося на деяких із них. 

Один із авторитетних фахівців у галузі теорії конкуренції, 
американський учений М. Портер зазначає, що конкуренція – 
динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий ландшафт, 
на якому з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові 
виробничі процеси й нові ринкові сегменти. Портер обґрунтував тезу 
про те, що основою конкуренції для будь-якого підприємства в 
конкурентній боротьбі є мета, поставлена керівництвом. Заслуговує на 
увагу й те, що М. Портер вважав, що в будь-якій галузі економіки суть 
конкуренції виражається п’ятьма конкурентними силами [7, с. 52].  

Дещо з іншої точки зору поняття «конкуренція» визначають 
К. Р. Макконнелл i С. Л. Брю, які вважають, що конкуренція – це 
наявність на ринку великої кількості незалежних покупців i продавців, і 
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можливість для покупців i продавців вільно виходити на ринок i 
залишати його [8, с. 941]. Лауреат Нобелівської премії, американський 
економіст П. Самуельсон зазначав, що конкуренція – це складний 
механізм невимушеної координації виробництва через систему цін і 
ринків, причому вона об’єднує знання та дії мільйонів індивідів. Разом 
із тим конкуренція задовольняє першу вимогу, що ставиться перед 
будь-яким організмом – «здатність виживати» [9, с. 57]. З позиції 
відомих маркетологів Г. Армстронга, В. Вонг, Ф. Котлера, 
Дж. Сандерса конкуренція – це суперництво підприємств за гроші 
покупців, тобто підприємства намагаючись якнайкраще задовольнити 
потреби споживачів, прагнуть одержати максимальні прибутки. 
Згадувані автори виділяють галузеву та глобальну конкуренцію [10, с. 
646-649].  

Цікавими є визначення конкуренції російськими вченими. 
Зокрема, Г. Л. Азоєв розуміє під конкуренцією суперництво на якому-
небудь поприщі між окремими юридичними чи фізичними особами, 
зацікавленими в досягненні однієї й тієї ж мети [11, с. 5]. Учений 
А. Ю. Юданов під конкуренцією розуміє боротьбу підприємств за 
обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться 
ними на доступних сегментах ринку [12, с. 36]. Дещо відрізняється від 
попередніх позиція Р. А. Фатхутдінова, який конкуренцію розглядає як 
процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами з 
метою одержання перемоги чи реалізації інших цілей у боротьбі з 
конкурентами за задоволення потреб у межах законодавства чи в 
природних умовах [13, с. 16]. 

Серед вітчизняних учених цікавою є думка В. О. Білика й 
П. Т. Саблука, які вважають, що конкуренція – це ринкова боротьба за 
виживання й економічне процвітання, при цьому конкуренція виступає 
тією силою, що зрівноважує ринкові ціни [14, с. 257]. Певний науковий 
інтерес викликає позиція Л. А. Євчук, яка під конкуренцією розуміє 
економічну трансформацію біологічного явища природного відбору 
живих організмів на суб’єкти підприємницької діяльності [15, с. 7]. 
Учений П. Р. Пуцентейло трактує конкуренцію як комплексну 
категорію, де в протиборстві сходяться дві й більше сторін в одному 
сегменті та визначають стан взаємовідносин продавця й покупця на 
ринку, що в кінцевому підсумку сприяє одержанню вигоди продавцем і 
задоволення потреб покупця [16]. Крім того, важливим методологічним 
положення є те, що згадуваний дослідник дійшов висновку про те, що 
універсального трактування, що таке конкуренція, на всі випадки життя 
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не може бути визначено. 
Незважаючи на те, що в економічній літературі дається різна 

інтерпретація досліджуваного поняття, узагальнюючи наведені 
теоретичні погляди на конкуренцію, можна сказати, що економічна 
наука традиційно використовує три основні підходи, тобто вчені-
економісти, як правило, дотримуються одного з трьох трактувань 
конкуренції: а) поведінкового; б) структурного; в) функціонального. На 
наш погляд, кожна із згаданих концепцій характеризує лише певну 
сторону конкурентних відносин та має свої переваги й недоліки. У 
цьому контексті на особливу увагу заслуговує глибоко наукове 
визначення конкуренції, яке наводиться в монографії академіка 
М. Й. Маліка та О. А. Нужної, – це суперництво старого з новим 
(інноваціями), коли конкуруючі одиниці шляхом аналізу структури 
ринку визначають ступінь свободи продавця й покупця на ньому, 
поставивши собі за мету якомога краще задовольнити потреби 
покупців [17, с. 8]. Разом із цим, не зважаючи на достатньо плідну 
працю відомих науковців стосовно дослідження теорії конкуренції, все 
ж таки окремі питання потребують уточнення. 

Так, формування теорії розвитку суспільства, яке базується на 
знаннях, вимагає звернення уваги на зміни економічної природи 
конкуренції та глибокого переосмислення її новітніх проявів. У цьому 
зв’язку результати узагальнення наукових досліджень у сфері 
конкуренції дозволили Н. Тарнавській [18] сформулювати такі ознаки 
зміни природи конкуренції: 1) трансформація ролі споживачів; 2) 
глобалізація, дезагрегування та фрагментування ринків; 3) розширення 
горизонту та багатовекторності конкуренції; 4) поширення процесу 
конвергенції; 5) зростання попиту на інновації та активізація їх 
повторного використання. На цій основі вона виокремлює нові форми 
конкуренції: а) конкуренція ланцюгів створення цінності на товарних 
ринках; б) конкуренція всередині ланцюга між наявними й 
потенційними його учасниками [18]. 

Разом із цим треба підкреслити, що в останні роки відбулась 
певна еволюція і з’явилось інше трактування теорії конкуренції. Так, 
учені М. Кристофер, А. Пейн, Д. Беллантайн запропонували 
концепцію, за якою в основі маркетингу лежить не конкуренція, а 
взаємовигідний обмін та співробітництво учасників ринку [19]. Така 
концептуальна установка послужила основою для більш широкого 
розуміння ринкової діяльності, в якій поряд з конкуренцією значна 
роль відводиться процесу взаємодії та співробітництву.  
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У цьому руслі розв’язуючи дилему «конкуренція або 
співробітництво», Д. Мур, порівнявши умови ведення бізнесу з 
природою, розробив теорію підприємницьких екосистем [19], де має 
місце не лише боротьба, а взаємозалежність і співробітництво. 

У контексті сказаного, на нашу думку, найбільш продуктивним є 
підхід американських учених А. М. Брандербургера та 
Б. Дж. Нейлбаффа, які запропонували теорію співконкуренції 
(співробітництво плюс конкуренція) [19]. Вони стверджують, що в 
бізнесі немає фатальної невідворотності виграшу одних і програшу 
інших, адже за умови раціональної побудови своїх відносин з 
партнерами, значно кращу вигоду можуть одержати більше суб’єктів 
ринку. Очевидно, що часто їм потрібно кооперуватись на основі 
спільних інтересів для вирішення загальних проблем, що є особливо 
актуальним для аграрної сфери економіки. Наприклад, нині українські 
аграрії намагаються об’єднати свої зусилля з тим, щоб ефективно 
протистояти експансії іноземних підприємств і на взаємовигідній 
основі співпрацювати з владою. Крім того, в 2008 р. полтавські 
сільгоспвиробники для ефективної протидії економічній кризі та 
зернотрейдерам, які вдвічі, а то й утричі знизили закупівельні ціни на 
зерно, створили Антикризовий комітет [20]. 

Отже, цілком виправданим є сучасне тлумачення конкуренції не 
лише як боротьби господарюючих суб’єктів, але і як специфічної 
форми співіснування, співробітництва, координації та кооперації 
підприємств [18; 19], підставою для чого є об’єктивне існування 
одночасно відмінних та спільних інтересів економічних суб’єктів. Ми 
вважаємо, що це положення має важливе не лише теоретичне, а й, що 
не менш важливо, прикладне значення. Між іншим, максимального 
економічного ефекту можна досягти саме шляхом конструктивної 
взаємодії, тобто співпраці ринкових і (або) неринкових суб’єктів (при 
співпаданні їх економічних інтересів) і (або) цивілізованого змагання за 
задоволення потреб споживачів (при їх розбіжностях) на основі 
дотримання єдиних «правил гри». 

Висновки. Наведений аналіз стану трактування конкуренції 
показує, що на сучасному етапі гостро постає питання щодо 
необхідності подолання спрощеного, вузькоекономічного підходу до 
розуміння конкуренції як наукового поняття. Вимоги сучасного етапу 
економічного розвитку зумовлюють необхідність уточнення 
методологічних підходів до інтерпретації поняття «конкуренція» і 
дозволяють виявити на практиці її нові можливості. У цьому контексті 
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конкуренція як об’єктивна економічна категорія товарного 
виробництва представляє собою сукупність економічних відносин між 
суб’єктами господарської діяльності з приводу якнайкращої реалізації 
своїх економічних інтересів через суперництво, співіснування, 
співпрацю (конструктивну взаємодію) шляхом аналізу структури ринку 
та якомога кращого задоволення потреб споживачів. Підхід до 
трактування конкуренції не лише як суперництва, але і як співіснування 
та співпраці господарюючих суб’єктів, дозволяє говорити про 
доцільність відмови від вузькоекономічного підходу до розуміння теорії 
конкуренції, при цьому вимагає перегляду і принцип побудови стратегії 
підприємств щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції: 
не тільки конкурентна боротьба, а й співпраця з конкурентом у рамках 
законодавства, що особливо актуально для сільськогосподарських 
підприємств, які, як відомо, потерпають від монопсонії споживачів 
(переробних підприємств). Але тільки з’ясування суті конкуренції та 
визнання її як обов’язкової складової ринкової економіки недостатньо 
для того, щоб дати відповідь на питання: чи існує конкуренція між 
аграрними підприємствами, наприклад, на ринку зерна? Науковий 
пошук відповіді на поставлене питання й стане перспективою 
подальших досліджень автора в цьому напрямі. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ДЕФІНІЦІЇ «ПРИБУТКОВІСТЬ» 

 
КУЧЕР Л. Ю., аспірантка, Харківський національний 

аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 
 

Стаття присвячена з’ясуванню наукових підходів до інтерпретації 
дефініції «прибутковість», запропоновано авторське визначення цієї категорії. 

The article is devoted to finding out of scientifically approaches to interpretation of 
definition «profitability», author determination of this category is offered. 

 
Постановка проблеми. Відомо, що в господарській діяльності 

основним показником є прибуток, як абсолютна величина, але взята 
сама по собі вона, без урахування величини використаного капіталу чи 
витрат, що мали місце в процесі виробництва певної продукції, не 
дасть змогу зробити обґрунтований висновок щодо кінцевих 
результатів діяльності підприємства. Крім того, як справедливо 
зазначають провідні науковці в галузі аграрної економіки, за розміром 
господарюючі суб’єкти різні, вони використовують різні види ресурсів, 
а звідси й маса прибутку є непорівняною величиною. За цих умов на 
одну із провідних позицій виходять відносні показники, що 
відображають ефективність використання кожного виду ресурсу, 
виробничих витрат, авансованого основного й оборотного капіталу в 
цілому. Саме в цих показниках найбільшою мірою акумулюються 
сукупні підсумки діяльності підприємств, що віддзеркалюють ступінь 
прибутковості всього авансованого капіталу [1, с. 19]. Викладене 
свідчить про беззаперечну актуальність теми дослідження  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що різним 
аспектам проблеми прибутковості присвячені наукові праці 
В. Г. Андрійчука, М. Бєлова, П. С. Березівського, В. С. Дієсперова, 
П. М. Макаренка А. В. Македонського, Л. О. Мармуль В. Я. Месель-
Веселяка, П. Т. Саблука та ін. Разом із цим недостатньо досліджені 
теоретичні підходи до трактування дефініції «прибутковість».  

Формулювання цілей статті. Дослідити та узагальнити наукові 
підходи до трактування поняття прибутковості. 

                                         
 Науковий керівник – к. е. н., професор О. І. Гуторов  
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 Виклад основного матеріалу. У контексті спрямування 
дослідження заслуговує особливої уваги вирішення наступного 
методологічного питання: прибуток є відображенням економічного 
ефекту чи економічної ефективності. У пошуку відповіді на дане 
питання передусім треба зазначити, що термін «ефективність» є 
похідним від категорії «ефект». Останній же в перекладі з латинської 
означає результат певної дії, а економічний ефект слід трактувати як 
раціональний, корисний кінцевий результат господарської діяльності. 
З огляду на це, на основі аналізу літературних джерел економічного 
спрямування, ми прийшли до висновку, що прибуток як кінцевий 
результат господарської діяльності є одним із видів економічного 
ефекту. Зауважимо, що такої точки зору дотримуються й провідні 
вітчизняні вчені-економісти [2, с. 28; 3, с. 12]. Але сам по собі 
економічний ефект, якої б величини він не був, не в змозі повною 
мірою характеризувати рівень ефективності господарювання, оскільки 
він не дає відповіді на питання: а якою ж «ціною» отриманий цей 
ефект. Про рівень ефективності можуть свідчити показники 
прибутковості, що вимірюються співвідношенням між отриманим 
прибутком і понесеними витратами (ресурсами). Методологічне 
положення про те, що про рівень ефективності можна судити на 
основі відносних показників є загальновизнаним.  

Разом із цим у вітчизняній економічній науці серед учених ще не 
склалася єдина думка стосовно трактування терміна «прибутковість» та 
узагальненої назви показників її вимірювання, розрахованих за 
показником прибутку як відношення його величини до вартості 
ресурсів, залучених для його створення.  

Ми вважаємо за доцільне звернути особливу увагу на ті 
економічні показники, які за однакової методики розрахунку одні 
дослідники називають рентабельністю, а інші – прибутковістю. Між 
іншим, ця проблема існує як в економічній теорії, так і в господарській 
практиці. Тому спочатку сконцентруємо увагу на трактуванні категорії 
«прибутковість» в економічній теорії.  

Так, дослідник В. А. Предборський розрізняє такі показники 
рентабельності: «рентабельність виробництва» (відношення (у %) 
прибутку за рік до середньорічної сумарної вартості основних фондів 
та оборотних коштів підприємства) та «рентабельність виробленої 
продукції» (відношення (у %) прибутку від реалізації продукції до 
собівартості реалізованої продукції) [4, с. 182].  

О. С. Степура зазначає, що норма прибутку характеризує 
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ефективність господарювання: чим вона вища, тим вищою є 
ефективність виробництва. Інколи норму прибутку називають рівнем 
рентабельності [5, с. 84]. На думку З. Ватаманюка та інших авторів [6, с. 
356], рентабельність підприємства визначають відношенням суми 
прибутку до середньорічної вартості основних та обігових засобів і 
виражають у відсотках, а ефективність виробництва окремих виробів 
визначається рентабельністю продукції, як відношенням прибутку до 
витрат виробництва.  

Професор С. В. Мочерний вважає, що прибутковість суб’єкта 
слід розглядати у двох вимірах: по-перше, як прибутковість усього 
підприємства щодо всього авансованого капіталу, яка визначається 
нормою прибутку: відношенням річного прибутку до авансованого 
капіталу; по-друге, як прибутковість виготовлення окремої партії 
товарів, яка вимірюється відношенням прибутку до собівартості 
товарів. Відношення річного прибутку до затрат вчений називає 
нормою рентабельності [7, с. 334]. Професор К. Т. Кривенко разом з 
іншими авторами [8, с. 143] зазначає, що підприємство завжди 
орієнтоване на прибутковість – здатність створювати прибуток. 
Прибутковість підприємства визначається як абсолютна – в грошовому 
вираженні, що є масою прибутку, так і відносно – у нормі прибутку, яка 
розраховується як відношення прибутку в грошовому виразі до 
авансованого капіталу, виражене у відсотках.  

На думку О. О. Бєляєва та А. С. Бебела у вітчизняній практиці, 
щоб обчислити прибутковість підприємства, зіставляють прибуток з 
собівартістю (норма рентабельності продукції) або з вартістю 
виробничих фондів підприємства (норма прибутку). Такі порівняння, 
виражені в процентах, як стверджують дослідники, характеризують 
рентабельність (доходність) [9, с. 122-123]. 

Таким чином, навіть наведених точок зору різних авторів 
вистачає для того, щоб переконатися в тім, що в сучасній економічній 
теорії має місце невизначеність у термінах, у чисельнику яких фігурує 
показник прибутку. Можна погодитися з цими авторами в тому, що 
саме норма прибутку є рушійною силою розвитку виробництва. Разом 
із цим ми не можемо погодитися з тими авторами, які ототожнюють 
показники рентабельності, прибутковості та доходності або, 
наприклад, один і той же показник називають і рентабельністю, і 
нормою прибутку, і нормою рентабельності. Не кращою є ситуація із 
категоріальним апаратом щодо досліджуваних нами дефініцій і в 
прикладній сучасній економічній науці. Так, детальний аналіз 
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досліджень і публікацій засвідчив, що в економічній науці залишається 
невирішеною не лише проблема забезпечення єдиного підходу до 
інтерпретації категорії «прибутковість», а й істотно різниться ставлення 
різних учених до поняття «рентабельність».  

Передусім нашу увагу привернула стаття з дискусійною назвою 
«Напрями підвищення прибутковості і рентабельності виробництва 
молока» [10]. З такої назви стає зрозумілим, що авторка розмежовує 
поняття «прибутковість» і «рентабельність», розглядаючи кожне з них 
автономно. Але навіть детальне ознайомлення зі змістом статті не дає 
відповіді на питання: а за яким же критерієм авторка здійснює 
розмежування між цими категоріями й наскільки розмежування цих 
понять як самостійних і самодостатніх є правомірним та 
обґрунтованим? Адже в статті наводяться й аналізуються лише 
показники рівня рентабельності. 

 Аналогічна ситуація має місце і в публікації [11], авторка якої 
ставить собі за мету розглянути показники прибутковості і 
рентабельності, що найчастіше застосовуються на практиці 
підприємствами, але при цьому в якості узагальнюючого показника 
ефективності наводить лише рентабельність, яку пропонує 
обчислювати як відношення прибутку до доходу виражену у відсотках. 
Але чим відрізняються показники прибутковості та рентабельності, – 
авторка не зазначає. 

Подібного роду ситуація стосовно тлумачення цих понять має 
місце і в підручнику [12, с. 352], автор якого спочатку називає один із 
розділів даного видання «Аналіз прибутковості та рентабельності 
підприємства», а вже у викладі основного матеріалу розділу ці поняття 
автор наводить поряд одне з одним (рентабельність при цьому 
береться в дужки), тобто ці терміни розглядає як взаємозамінні. Існують 
наукові публікації [13], присвячені проблемам прибутковості 
агровиробництва, в яких автори стверджують, що прибутковість 
підприємства є одним з найголовніших показників, що відображають 
його фінансовий стан і визначають мету підприємницької діяльності, з 
чим ми абсолютно погоджуємося, але якими показниками цей стан 
слід визначати, – автори, нажаль, не зазначають.  

На наш погляд, окремої уваги заслуговує співвідношення понять 
прибутковості та дохідності. У цьому контексті учасники десятих 
річних зборів Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників 
вважають, що дохідність сільськогосподарського виробництва – це не 
лише показник ефективності чи неефективності одного з напрямів 
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підприємництва, успішність якого визначатиметься поточною 
ринковою кон’юнктурою, а й елемент взаємозв’язку цілого пласта 
суспільних відносин, які стоять вище, ніж просте забезпечення більшої 
прибутковості для окремого індивіда, підприємства чи галузі [1, с. 17]. 
Тому, як неодноразово наголошував академік П. Т. Саблук, до цієї 
проблеми необхідно підходити не стільки з позицій підприємництва, 
скільки з позицій державотворення, відповідно її оцінюючи [14]. 
Подібної думки дотримуються й інші вчені-економісти [15]. На окрему 
увагу заслуговує позиція професора В. С. Дієсперова, яким 
пропонується ввести в аналіз показники окупності витрат (паралельно 
з визначуваним за прийнятою методикою рівнем рентабельності) та 
доходу, якими враховується, що витрати здійснюються не тільки на 
реалізовану, а на всю продукцію. В. С. Дієсперов вважає, що валовий 
дохід виразніше характеризує ситуацію, адже відмінності в показниках 
рентабельності можуть бути малопомітними, у той час, як різниця між 
сільгосппідприємствами за сумою отриманого валового доходу досягає 
значних величин, «часто дохід вимірюється від’ємним числом» [16].  

У цьому контексті особливий інтерес представляє монографія 
В. С. Дієсперова, в якій автором, поряд з іншими положеннями, 
запропоновано новий показник покриття витрат, який аналізується 
порівняно з офіційно обчислюваним рівнем рентабельності [17].  

Суперечливими, на наш погляд, є методологічні підходи до 
трактування прибутковості, висвітлені в статті Л. О. Мармуль, 
ознайомлення з якою дозволяє говорити про те, що в публікації 
спочатку вона розмежовує поняття «дохідність» і «прибутковість», а 
потім їх ототожнює [18]. У цьому зв’язку, на думку П. М. Макаренка, 
поняття «дохідність» і «прибутковість» є тотожними [19].  

Навіть попри те, що поняття «дохід», не дивлячись на його 
широку вживаність, не має єдиного визначення все ж таки, слід 
підкреслити, що серед більшості вчених-економістів уже склалася 
єдина або близька до неї думка щодо сутності дефініції «дохід», згідно з 
якою він трактується як надходження до суб’єктів господарської 
діяльності реальних грошових надходжень у результаті їх діяльності за 
певний проміжок часу (як правило, за рік). Такої думки дотримуються й 
інші вчені [2, с. 31]. На рівні аграрних підприємств дохід – це, як 
правило, грошова виручка від реалізації продукції. З викладеного стає 
зрозумілим, що економічна діяльність може бути дохідною, але не 
прибутковою, а збитковою, що не дозволяє ототожнювати дохідність 
із прибутковістю.  
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У контексті сказаного, рентабельність у розумінні доходності не 
можна вживати як це наведено у праці М. Бєлова, який зазначає, що в 
господарській практиці всі відносні показники рентабельності 
застосовують у двох термінах однакового смислового значення – 
«рівень рентабельності» та «норма рентабельності» [20, с. 57]. При 
цьому більш широкого поширення набув перший. На думку 
М. Бєлова, при вираженні будь-якого відносного показника 
рентабельності у відсотках більш правомірно вживати термін «норма 
рентабельності». Термін «рівень рентабельності» ближчий до 
характеристики абсолютної величини такого показника (загальна маса 
прибутку в цілому). Виходячи із вище зазначеного, М. Бєлов пропонує 
в якості найбільш прийнятного терміну – «норму рентабельності». 
Проте, ми не згодні з такою думкою з огляду на висвітлені вище 
міркування.   

Отже, можна й далі наводити різні точки зору авторів стосовно 
трактування сутності прибутковості, проте й викладеного матеріалу, на 
наш погляд, достатньо для розуміння того, наскільки жвавими та 
гострими є дискусії, що ведуться на сторінках наукових економічних 
публікацій. Виходячи з проведеного нами дослідження, для 
забезпечення єдиного методологічного підходу до трактування сутності 
прибутковості нами пропонується наступне визначення дефініції 
«прибутковість» – це економічна категорія, що характеризує 
економічну ефективність, за якої підприємство за рахунок грошової 
виручки від реалізації продукції повністю відшкодовує витрати на її 
виробництво та реалізацію й одержує прибуток як головне джерело 
розширеного відтворення. 

Висновки. Проведені дослідження дають підстави для висновку 
про те, що у вузькому розумінні терміни «рівень прибутковості» та 
«рівень рентабельності» можна ототожнювати, причому ці поняття 
правомірно застосовувати до відносного показника, що розраховується 
відношенням величини отриманого від реалізації продукції прибутку 
до її повної собівартості. У широкому ж розумінні категорія 
«прибутковість» за змістом є значно ширшою, ніж поняття 
«рентабельність», оскільки остання є лише одним з показників 
прибутковості. Існування різних підходів до тлумачення прибутковості 
й рентабельності вимагає відповіді на питання: наскільки правомірним 
є розмежування цих понять як самостійних і самодостатніх. Таке 
розмежування одного й того ж сутнісного явища – співвідношення 
прибутку із витраченими на його одержання ресурсами (витратами) – є 
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доцільним, але при цьому рентабельність не повинна, образно кажучи, 
виноситись за дужки, а має розглядатися лише як специфічна форма 
існування прибутковості виробництва. Поняття рентабельності 
потрібно розглядати в діалектичній єдності з поняттям прибутковості, 
оскільки між ними існує такий же зв’язок, як між частковим і загальним: 
часткове – це рентабельність, загальне – прибутковість. У теоретико-
прикладному аспекті можна стверджувати, що рентабельність – це 
завжди прибутковість, але прибутковість – це не тільки рентабельність, 
а водночас й інші форми її існування. У цілому прибутковість 
вимірюється системою взаємопов’язаних показників, що потребує 
подальших наукових досліджень.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТА МОНІТОРИНГ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

КЮРЧЕВА Н.В. , аспірант,  
Мелітопольський державний агротехнічний університет 

 
 В статті розглянуто раціональність та ефективність використання 

землі в аграрному виробництві на основі цього були вирішені основні проблеми 
землекористування регіону, а саме: зниження родючості земель, технологічна 
потреба. Досліджено  підвищення продуктивності землі з одночасним 
забезпеченням стійкості агроландшафту. Проаналізовано основні шляхи 
розвитку аграрного господарства на основі високоефективного використання землі 
з підвищення її продуктивності. Це дало змогу  визначити механізм підвищення 
ефективності землекористування. 

 
In article rationality and efficiency of use of the earth in agrarian manufacture on 

the basis of it is considered the basic problems of land tenure of region have been solved, 
namely: decrease in fertility of the earths, technological requirement. Increase of 
productivity of the earth with simultaneous maintenance of firmness to an agrolandscape 
is investigated. The basic ways of development of an agrarian economy on the basis of 
highly effective use of the earth from increase of its productivity are analysed. It has given 
the chance to define the mechanism of increase of efficiency of land tenure.  

 
Постановка проблеми. На ефективність господарювання в 

АПК впливають, насамперед наявність і якісні властивості природних 
ресурсів, насамперед землі. Виснаження ґрунтів призводить до 
зменшення урожайності сільськогосподарських культур та обсягів їх 
валових зборів. Площа сільськогосподарських земель у глобальному 
масштабі щорічно зменшується на 5-7 млн. га. Загальна площа 
зруйнованих і деградованих ґрунтів, що раніше були продуктивними, 
становить близько 20 млн. км2 порівняно з 14-15 млн. км2 орної площі. 
Якщо процес не зупинити, то до 2010 р. площа сільськогосподарських 
угідь зменшиться до 1 млн. га і в середньому на душу населення 
становитиме 0,2 га. 

Такий стан зумовлений сучасним веденням сільського господарства, 
яке можна розглядати як потужну діяльність з перетворення природного 
середовища, масштаби і напрями впливу якої безупинно розширюються. 
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Нині сільськогосподарське виробництво перетворилося на складний 
комплекс антропогенних факторів, що не підлягаються суворому обліку. 
Це, насамперед, оранка земель, осушення та зрошення великих територій, 
внесення надмірних доз добрив із наступним виносом у водойми, 
застосування агрохімікатів та інші види господарського впливу. У 
сукупності це викликає негативні побічні явища, які можна об’єднати в такі 
категорії: виснаження ґрунтових ресурсів; біологічне забруднення 
шкідниками сільськогосподарських культур; хімічне забруднення; фізичне 
погіршення стану навколишнього середовища.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми 
забезпечення аграрних підприємств земельними ресурсами та їх розвиток на 
селі досить ґрунтовно розглянуті як у теоретичному, так і практичному 
аспектах у роботах відомих вітчизняних вчених-економістів: Андрійчука В.Г., 
Корецький М.Х., Мельник Л.Ю., Огаренко В.М., Пахольчука В.І., Саблука 
П.Т. Фоменка Л.та ін.  

Цілі статті. Основою подальшого розвитку аграрного 
господарства і збільшення виробництва аграрної продукції є 
високоефективне використання землі та підвищення її продуктивності. 
В умовах, коли площі продуктивної землі обмежені, а потреби 
населення у сільськогосподарській продукції постійно зростають, 
підвищення економічної ефективності використання землі у 
аграрному господарстві набуває першорядного значення. 

Виклад основного матеріалу. У розвинутих країнах світу 
здійснюється ефективне державне управління використанням і охороною 
земельних ресурсів. Механізми управління землекористуванням є 
визначальними, оскільки від них залежить обсяг дозволеної антропогенної 
діяльності. Можна виділити наступні види діяльності державних органів: 
облік земельних ресурсів; територіальне планування використання земель; 
контроль за використанням земель і земельним обігом; розподіл і 
перерозподіл земель. 

В останні десятиліття у ряді країн світу законодавчо 
врегульовано територіальне планування й використання земельних 
ресурсів: “планова організація території” у ФРН, “устрій території” у 
Франції, “зонування” у США тощо. Визначено порядок планування та 
територіального розміщення об’єктів житлового будівництва, 
промисловості, сільського господарства, відпочинку. Таке виділення 
відповідних зон для господарсько-економічної діяльності людини 
впливає на права й обов’язки всіх землевласників, дозволяє 
забезпечити дотримання екологічних вимог відповідними державними 
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органами і землекористувачами. Крім того, економічні заходи 
змушують власників підприємств застосовувати найбільш ефективні й 
економічні методи боротьби із забрудненням навколишнього 
природного середовища та земельних ресурсів. У Великобританії, 
наприклад, видатки на очисні споруди у деяких випадках досягають 50 
% виробничих витрат. Ми вважаємо, що для успішного застосування 
економічних методів боротьби проти забруднення ґрунту необхідна 
відповідна інформація, забезпечити яку можливо завдяки проведенню 
моніторингу земель. Моніторинг є системою спостережень за станом 
земельного фонду, для своєчасного виявлення змін їхньої оцінки, 
попередження й усунення наслідків негативних процесів. Моніторинг 
має охоплювати три групи показників: 

1) погіршення якісних характеристик ґрунтів, мінералізованості 
ґрунтового розчину (спостереження не рідше кількох разів на рік); 

2) кількість гумусу, зміна вмісту елементів живлення рослин, 
важких металів, вуглеводню (спостереження один раз у 2-5 років); 

3) зміна запасів гумусу й азоту в ґрунті, мінералогічного складу 
ґрунтів, потужності ґрунтових обріїв та інших стійких властивостей 
(контроль один раз у 5-10 років). 

Ефективне спостереження за станом ґрунту передбачає проведення 
моніторингу на трьох рівнях: моніторинг стану ґрунтового покриву; 
моніторинг стану ґрунтів; моніторинг забруднення ґрунтів. Мета 
ґрунтового моніторингу визначена тими корінними змінами ґрунтів, що 
виникають при тривалому антропогенному впливові на них, передусім 
ерозійними процесами. Ерозія ґрунтів погіршила екологічні умови 
сільського господарства. Спочатку проявилася ланцюгова реакція: ерозійні 
процеси, що розвиваються, посилили відчуженість органічних речовин і 
гумусу з біологічного обігу, а зменшення вмісту в ґрунті органічних 
речовин і гумусу знизили її протиерозійну стійкість. 

У країні напрацьована певна законодавча база, але не створено 
дієвого господарського механізму раціонального 
природокористування, що може зацікавити працівників в 
ефективному використанні землі, інших природних ресурсів. 
Агроекологія відірвана від виробничих відносин, тому їй відводиться 
другорядне місце, що не є правомірним. На практиці утворюється 
замкнене коло, коли через нестачу матеріально-грошових засобів не 
здійснюються вкладення в підтримку екологічної рівноваги, а 
погіршення стану навколишнього природного середовища багато в 
чому сповільнює розвиток сільського господарства. 
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Вихід із ситуації, що склалася, полягає в узгодженні екологічних вимог 
з економічними інтересами. Між ними немає нездоланних протиріч, що не 
тільки доводиться економічними обґрунтуваннями і розрахунками, але і 
підтверджується практикою розвинутих країн. Агроекологічні вимоги мають 
бути невід’ємною складовою економічної системи. З цією метою необхідно 
враховувати витрати на відновлення природного середовища у виробничих 
відносинах й обмежувати інтереси економіки вимогами з охорони 
навколишнього середовища. 

У цьому зв’язку слід зазначити, що освоєння природозберігаючих 
систем землеробства в організаційно-правових формах необхідно 
розглядати в їхній сукупності, що дозволить при реорганізації 
сільськогосподарських підприємств перейти від однієї програми захисту 
природних ресурсів до іншої, залежно від форми власності підприємства 
та його господарської діяльності. Слід зазначити, що розвиток форм 
власності та господарювання в аграрному секторі, становлення його 
багатоукладності може посилити негативне ставлення до 
природоохоронних систем землеробства, тому що фінансові важелі 
орієнтують виробників сільськогосподарської продукції на максимізацію 
прибутку. У нових формах відносин щодо використання 
сільськогосподарських угідь закладено природоощадний потенціал, який 
можна використати, переорієнтувавши економічний механізм на 
реалізацію вимог і положень екологічної політики. Причому його 
перебудова має бути узгоджена як із процесами розвитку ринкової 
економіки, так і з державним управлінням. Ринок може бути і додатковою 
перешкодою в освоєнні природозберігаючих систем ведення сільського 
господарства, і вагомим імпульсом для їх впровадження. 

Наведений вище аналіз дає змогу уточнити і сформулювати 
основні вимоги проектування нової системи економічних відносин у 
справі екологічної охорони земель сільськогосподарського 
призначення. Формулювання вимог припускає, насамперед, чітко 
окреслене коло економічних відносин, що мають бути відображені у 
відповідному економічному механізмі. Ці відносини стосуються не 
всієї екологічної проблематики, а тільки її частини, пов’язаної з 
охороною земель сільськогосподарського призначення.  

Аналіз природоохоронних заходів в історичному аспекті, дослідження 
сучасного стану охорони природи в Україні і за кордоном, виділення 
основних правових і економічних складових у забезпеченні раціонального 
використання земельних ресурсів аграрних підприємств і умов, що 
визначають нову стратегію у формуванні економічного механізму захисту 
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земель, дають змогу сформулювати основні вимоги до проектування нової 
системи економічних відносин із приводу екологічної охорони земель 
сільськогосподарського призначення. 

 
Висновки. Переорієнтація систем ведення сільського 

господарства і землеробства на природозбереження вимагає корінного 
перегляду економічного механізму, що регулює даний процес, і 
особливо захист земельних ресурсів сільськогосподарських 
підприємств. Нами виділені наступні положення формулювання 
основних вимог економічного механізму захисту земель в аграрних 
підприємствах. Перше – відносини власності на землю й інші засоби 
виробництва. Ефективність економічного впливу на інтереси 
трудових колективів залежить від ступеня застосування 
госпрозрахункових регуляторів. Це положення стосується насамперед 
сільськогосподарських підприємств. Реформування, що враховує 
ресурсну збалансованість підприємств й інші заходи від землі й інших 
засобів виробництва, обов’язкові для дієвості землеохоронної 
програми. 
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У статті розглядається сутність і значення процесно-цільового 
бюджетного управління в забезпеченні  контролю в  інтегрованих структурах 
агропромислового комплексу 

In the article essence and value of process and goal special purpose budgetary 
management is examined in providing of effective control in the integrated structures of 
agro industrial complex. 

 

 Постановка проблемы. Обеспечение и развитие 
конкурентных позиций на рынке аграрной продукции и услуг 
стимулирует украинские аграрные предприятия двигаться по пути 
развития интеграционных форм хозяйствования. В этой связи, одним 
из актуальных направлений в данном контексте развития 
агропромышленного комплекса Украины становится создание 
конкурентоспособных интегрированных агропромышленных 
хозяйственных систем, способных за счет более высокой 
концентрации капитала, оптимизации транзакционных издержек и 
достижения субаддитивности издержек агропромышленного 
производства активно противостоять рыночным угрозам.  

Такого рода хозяйственные субъекты относят к достаточно 
сложным организационным образованиям. В условиях  рыночной 
неопределенности функционирование интегрированных структур 
агропромышленного комплекса сопровождается множеством 
проблем, требующих безотлагательного решения. Ключевые из них: 
проблемы сложности управления и повышение уровня управляемости. 

Проблема сложности управления порождается действием закона 
«разнообразия» Эшби, в соответствии с которым разнообразие 
системы управления должно быть не меньше разнообразия 
управляемой ситуации. Увеличение непредсказуемости внешней 
среды, её динамичность стимулируют возникновение сложных и 
ранее не известных ситуаций, воздействующих на хозяйственную 
деятельность интегрированных агропромышленных структур (ИАПС). 
Для того чтобы противостоять этому, ИАПС стремятся увеличить 
разнообразие систем управления, за счет углубления детализации 
специфических функций управления и выделение новых. В свою 
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очередь это способствует дальнейшему усложнению 
организационных структур управления и коммуникаций. В результате, 
происходит рост неопределенности внутренней среды ИАПС, 
увеличение сложности процессов управление и, как следствие, 
снижения управляемости ИАПС из-за недейственного контроля. 

Повышение действенности контроля, благодаря применению 
эффективных инструментов управления, становится одним из 
приоритетных направлений в обеспечении управляемости 
современных организаций. Действенность контроля – это степень 
достижения целей контроля и целей предприятия одновременно. 
Важнейшим критерием оценки применяемых инструментов 
управления, становиться их потенциальная способность и 
возможность обеспечивать согласованность и интегрирование 
показателей процессов деятельности и целей предприятия. В 
рассматриваемом ракурсе, к наиболее перспективным инструментам 
управления, обеспечивающим действенный контроль операционной 
(процессной) деятельности, относят процессно-целевое бюджетное 
управление. 

Анализ последних исследований и публикаций. В 
последнее время проявляется активный интерес к исследованиям в 
области бюджетного управления. В своих работах большинство 
специалистов акцентируют внимание на вопросах бюджетирования и 
бюджетного управления в разрезе финансового планирования. 
Некоторые из них, в частности,  Н.В. Ружанская [3],  Е. Н. Харитонова 
[4],  А.П. Дугельный и В.Ф. Комаров [2] расширяют представления о 
бюджетировании и бюджетном управлении как об инструменте 
управления,  который обеспечивает контроль и координацию 
деятельности в системе менеджмента организаций.  

Целью статьи является раскрытие сущности и значения 
процессно-целевого бюджетного управления в обеспечении 
действенного контроля в интегрированных структурах 
агропромышленного комплекса. 

Изложение основного материала. Применяемое на практике 
традиционное бюджетирование в основном ориентируется на 
распределение ресурсов по структурным подразделениям для их 
последующего расходования на основе плановых задач, определяемых 
исходя из прогнозируемого объема реализации продукции. При этом 
возникает ряд существенных проблем, связанных с попытками 
закрепления ресурсов бюджета (ов) за структурными подразделениям 
[1] и установления связей «цели-ресурсы». 

Альтернативным вариантом традиционному подходу к 
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бюджетированию является процессно-ориентированное 
бюджетирование, которое позволяет разрешить приведенные 
проблемы. Отличительная особенность данного подхода состоит в 
том, что процессно-ориентированное бюджетирование 
концентрирует свое внимание на  видах деятельности и на процессе 
создания стоимости, а не распределении ресурсов. Несмотря на 
перспективность процессно-ориентированного бюджетирования, его 
практическое применение в чистом виде, очевидно, представляется 
затруднительным, поскольку в нем отсутствуют целевые ориентиры, 
обеспечивающие протекание процессов деятельности, а также очень 
сложным является в рамках данного подхода увязка целей организации 
с целями процессов.  

По нашему мнению, для разрешения приведенных проблем при 
постановке и внедрению бюджетного управления в ИАПС следует 
использовать подход, основанный на комбинации процессно-
ориентированного бюджетирования и целевого управления. Такой 
комбинированный подход получил названия процессно-целевое 
бюджетное управление. В отличие от привычного восприятия 
бюджетирования и бюджетного управления как технологии 
финансового планирования, процессно-целевое бюджетное 
управление включает в себя более широкий спектр функций и задач.  

По существу, процессно-целевое бюджетное управление 
представляет собой систему оперативного управления ИАПС по 
центрам финансовой и процессной ответственности на основе 
целеориентированных процессных бюджетов, позволяющей 
достигать поставленные цели посредством эффективного управления 
созданием стоимости. Акцент в процессно-целевом бюджетном 
управлении смещается в сторону оптимизации и координации 
потоков ресурсов, обеспечивающих создание добавленной стоимости 
и достижения целей организации. Кардинально изменяется также 
фокус внимания при реализации функции контроля в контуре 
бюджетного управления: от контроля процедур расходования 
ресурсов к контролю результатов процессов деятельности (бизнес-
процессов). В этом смысле, процессно-целевое бюджетное управление 
становиться инструментом управления стоимостью ИАПС, а не 
распределения ресурсов.  

Благодаря реализации процессно-целевого бюджетного 
управления достигается, с одной стороны, усиление обратной связи в 
контуре управления организацией, способствующей улучшению 
контроля, с другой стороны, обеспечивается реальная согласованность 
показателей операционной деятельности и целей организации. В 
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связи с этим, появляется реальная возможность обеспечения 
действенности контроля операционной деятельности на основе 
бюджетов процессов, поскольку в качестве контролируемых 
показателей бюджета рассматриваются показатели процессов 
деятельности согласованные с целями организации. Контроль 
показателей операционных бюджетов бизнес-процессов позволяет на 
практике контролировать степень и уровень достижения целей 
организации, т.е. действенность.  

Базовым стержнем процессно-целевого бюджетного управления 
является структура бюджетов, включающая, как финансовые, так и 
операционные. Технология финансовых бюджетов практически не 
изменяется по сравнению с традиционным бюджетированием. 
Специфичность процессно-целевого бюджетного управления 
проявляется на уровне операционных бюджетов, имеющих привязку 
не со структурными подразделениями организации, а с бизнес-
процессами. Сообразно с этим изменяется характер и приоритетность 
в деятельности органов управления бюджетной структуры 
организации. Центры финансовой ответственности, 
контролирующие состояние расходования ресурсов с привязкой к 
действующим структурным подразделениям становятся центрами 
процессной ответственности. Это приводит к тому, что изменяется 
технология управления этих центров. В частности, в сфере контроля 
бюджетов бизнес-процессов изменения происходят в разрезе 
процедур, принципов выбора точек контроля и подконтрольных 
показателей, что в свою очередь требует нового регламентирования 
процесса контроля. Регламентация обеспечивает закрепление 
процедур контроля в соответствии с изменяемыми приоритетами в 
организационных документах предприятия. 

При формировании системы действенного контроля в рамках 
постановки процессно-целевого бюджетного управления ИАПС 
необходимо учитывать следующие моменты: 

– руководители центров процессной ответственности должны 
наделяться не только ответственностью, но и полномочиями по 
принятию решений, а также по применению административных 
санкций; 

– при выборе контрольных индикаторов (показателей) бюджетов 
не следует стремиться к их большому количеству, потому что большое 
количество показателей требует значительных трудозатрат при их 
анализе, в среднем число контролируемых показателей по бюджету 
недолжно быть больше 4-6; 

– для контроля деятельности необходимо использовать 
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индикаторы, позволяющие отслеживать все позитивные и негативные 
изменения, происходящие в ИАПС; 

– при формировании структуры бюджетов необходимо 
стремиться к консолидации операционных и финансовых бюджетов, 
поскольку в консолидированной структуре бюджетов улучшается 
обмен и качество информации, используемой в процессе контроля; 

– по результатам анализа выполнения бюджетов должны 
приниматься решения о корректирующих мероприятиях и 
разрабатываться действия, связанные с коррекцией бюджетов, в случае 
изменения рыночных условий или позиций ИАПС, и с улучшением 
контроля исполнения бюджетов в пределах модели процессно-
целевого бюджетного управления. 

Выводы. Практическая реализация процессно-целевого 
бюджетного управления позволяет обеспечить эффективность и 
действенность контроля не только по исполнению бюджетов, но и 
оперативное управление организационной деятельностью в целом. В 
силу того, что качественно изменяется оперативное информирование 
руководителей, улучшается и качество принимаемых управленческих 
решений. Правильно организованный контроль позволяет не только 
своевременно обнаружить недостатки в деятельности ИАПС, но и 
вовремя принять меры к их устранению. В системе процессно-
целевого бюджетного управления контроль создает основу для 
постоянного совершенствования процессов деятельности и 
обеспечения управления стоимостью бизнеса ИАПС. 
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В статті представлені результати негативних наслідків світової 

економічної кризи на ринок транспортних послуг. 
In the article the presented results of negative consequences of world economic crisis 

upon the market of transport services. 
 
Постановка проблемы. В начале нового тысячелетия мировая 

экономическая система вышла на качественно новый этап 
преобразования. Глобализация международной торговли 
предполагает беспрепятственное перемещение ресурсов и товаров, 
что объективно невозможно осуществить без транспортного 
комплекса [4]. Транспорт является основой формирования 
внутреннего и международного рынков, обеспечивая развитие 
нормальной рыночной экономики. 

Современный транспортный комплекс подвержен влиянию 
противоречивых тенденций: являясь инфраструктурной отраслью, 
транспорт находится в зависимом положении от отраслей 
производства материально вещественных благ, а будучи особой 
отраслью экономики, транспорт оказывает существенное влияние на 
региональное распределение производственных мощностей, участвует 
в процессе воспроизводства и выступает важной составной частью 
системы экономических отношений. 

Целью исследования является изучение сферы услуг 
транспортного комплекса в условиях кризиса современной экономики 
и определение автотранспортной услуги как одного из «сигналов 
чувствительности». В соответствии с указанной целью поставлена 
следующая задача: раскрыть содержание понятия транспортной 
услуги, проанализировать результаты воздействия на транспортную 
услугу, разработать корректировочные коэффициенты влияния на 
автотранспортные перевозки. 

Анализ последних исследований. Формирование взглядов на 
транспорт как самостоятельно функционирующий сектор экономики 
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впервые отмечалось в работах К.Маркса. Впоследствии этим вопросам 
были посвящены также многочисленные работы как отечественных, 
так и зарубежных экономистов. На мой взгляд наиболее точное 
определение предлагает Евсеев С.В. В тоже время существует 
множество нерешенных вопросов относительно содержания 
транспортной услуги (табл.1).  

Таблица 1 
Содержание транспортной услуги 

Источ ник Определение Недостатки 

Закон Украины о 
транспортно-

экспедиционной 
деятельности [3] 

Работа, непосредственно 
связана с организацией и 
обеспечением перевозок 
экспортного, импортного, 
транзитного или другого 
груза по договору. 

Не учитывается 
конечный результат  

Транспортная 
компания TRAFT 

[6] 

Операция, которая не 
входит в состав 
традиционного процесса 
перевозки, но целиком и 
полностью связана с 
подготовкой и проведением 
последнего. 

Определение 
транспортной услуги 
как операции по 
подготовке и 
проведению процесса 
перевозки. Схожесть с 
определением 
логистики. 

Научно-
исследовательский 

институт 
автомобильного 

транспорта 
(НИИАТ) 

Министерства 
транспорта России 

Результат деятельности 
исполнителя транспортной 
услуги, по удовлетворению 
потребностей пассажира, 
грузоотправителя и 
грузополучателя в 
перевозках в соответствии с 
установленными нормами и 
требованиями 

Понятие связано 
только с показателями 
качества 

Евсеев С.В. 

Продукция транспортного 
комплекса, представляющая 
собой набор из конечного 
числа составляющих ее 
услуг. 

Предпочтительно 
определить сферу 
влияния 

 
 
Изложение основного материала. Так в 2008 году, когда о 
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кризисе только начинали говорить ведущие страны-производители 
(апрель – май 2008 года) и обстановка во всех сферах была 
приемлемо-положительной, первым «сигналом беспокойства» была 
именно автотранспортная отрасль. 

Сокращение объема перевозок как промышленных грузов, 
стройматериалов так и продуктов питания – первый признак грядущей 
неблагоприятной обстановки в стране, на который никто не обратил 
внимания. 

Так как автотранспортная отрасль (услуги) взаимосвязана 
абсолютно со всеми сферами производства и услуг, то даже 
незначительный сбой в одной из них прямопропорционально влияет 
на автотранспортные услуги. 

Для проведения анализа воспользуемся официальными 
статистическими данными по Каменскому району Черкасской области 
за период 2006-2009 годы (табл. 2) [7]. 

Таблица 2 
Показатели деятельности автотранспортных предприятий 

 2006 2007 2008 

2008 (11 
месяцев 

текуще-го 
года) 

2009 (11 
месяцев 
текущем

года) 
Перевезено тыс.т 504,7 735,5 652,1 493,2 36,0 
Грузооборот, 
тыс.ткм 15326,4 25231,2 37840,2 32830,7 18835,6 

Автотранс-
портные 
предприятия в т.ч. 
ФЛ-П, ед 

72 55 54 54 26 

Наличие грузовых 
авто, ед 97 81 80 80 34 

 
По предоставленным официальной статистикой данным можно 

сделать вывод, что не смотря на снижение объема перевозок в 2008 
году грузооборот возрос. Это связанно с ростом осуществления 
международных перевозок.  

Анализ официальной статистики деятельности предприятий, 
занимающихся международными и междугородными 
автотранспортными перевозками, в 2008-2009 годах свидетельствует о 
снижении всех показателей. Рассмотрим показатели за 11 месяцев 
2008 и 2009 годов. Объем перевозок сократился на 92%, грузооборот 
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на 43%, количество автотранспортных предприятий на 52%, 
количество единиц автомобилей на 58%. Практически сократились к 
нолю внутренние перевозки и импорт. Только с мая 2009 года 
ситуация на рынке начала стабилизироваться. На данный момент 
обстановка неоднозначна. 

Проанализировав ситуацию на рынке автотранспортных услуг 
можно сделать вывод, что 20,46% от общего объема перевозок это 
экспортно-импортные перевозки. Можно также выделить наиболее 
перевозимые грузы: продукты питания, агрегаты и оборудование, 
стройматериалы, тара и упаковка, все прочие грузы. Предоставим 
поправочные коэффициенты, показывающие влияние на общий 
объем перевозок при изменении (снижении) перевозимых товаров  на 
n %  в табл. 3 

 
Таблица 3 

Коэффициенты приведения общего объема перевозок 
Процент снижения, % 

5 10 15 Грузы 
1 2 3 

продукты питания 0,981 0,962 0,943 
стройматериалы 0,994 0,987 0,981 
тара и упаковка 0,986 0,971 0,957 
агрегаты и оборудование 0,995 0,989 0,984 

Продол. табл. 3 
20 25 30 35 40 
4 5 6 7 8 

0,924 0,905 0,886 0,867 0,848 
0,974 0,968 0,961 0,955 0,948 
0,942 0,928 0,913 0,899 0,884 
0,978 0,973 0,967 0,962 0,956 

Продол. табл. 3 
45 50 55 60 65 70 
9 10 11 12 13 14 

0,829 0,810 0,791 0,772 0,753 0,734 
0,942 0,935 0,929 0,922 0,916 0,909 
0,870 0,855 0,841 0,826 0,812 0,797 
0,951 0,945 0,940 0,934 0,929 0,923 
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Продол. табл. 3 

75 80 85 90 95 100 
15 16 17 18 19 20 

0,715 0,696 0,677 0,658 0,639 0,620 
0,903 0,896 0,890 0,883 0,877 0,870 
0,783 0,768 0,754 0,739 0,725 0,710 
0,918 0,912 0,907 0,901 0,896 0,890 

 
Выводы. Таким образом, приведенный анализ практической 

деятельности предприятий в т.ч. ФЛ-П на рынке транспортных услуг, 
на основе реальной статистической информации, разрешает сделать 
вывод о том, что автотранспортные услуги очень чувствительны к 
изменениям во внешней и внутренней среде всех отраслей 
производства и услуг и это дает возможность определить 
транспортную услугу, как  продукцию транспортного комплекса, 
представляющая собой набор из конечного числа составляющих ее 
услуг, наиболее чувствительных даже к незначительным изменениям в 
любой из сфер производства, влияющих в свою очередь на 
экономические, социальные и политические отношения в обществе. 
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УДК 657.421.3 
 

РЕТРОСПЕКТИВНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 
ВІДОБРАЖЕННЯ ГУДВІЛУ В ОБЛІКУ 

 
ЛЕГА О.В., асистент, 

 Полтавська державна аграрна академія 
 

 Узагальнено сутність категорії «гудвіл», висвітлено ретроспективні та 
сучасні підходи відображення гудвілу в обліку та звітності.   

 Generalized essence of category «godwill», retrospective and modern approaches of 
reflection of gudvilu are reflected in an account and accounting. 

  
Постановка проблеми. В умовах існуючої фінансової кризи 

зростає кількість угод, пов’язаних із злиттям підприємств, 
відображення якого в обліку супроводжується виникненням 
особливого об’єкту обліку – гудвілу. Такі категорії як «гудвіл», 
«бренд» як правило, використовують при характеристиці вартості 
компаній. Але питання про їх оцінку постає тільки тоді, коли виникає 
необхідність визначення реальної вартості фірми не як комерційної 
нерухомості, а в якості бізнесу, від якого отримують прибуток.  

Термін «гудвіл» для багатьох – новинка. Але потрібно знати, що 
ця категорія згадується в понад 38 законодавчих актів України. 
Показово, що навіть ті, хто термін широко вживає, як правило, 
тлумачать його дуже суперечливо і не існує загальноприйнятого 
визначення поняття «гудвіл». В загальних рисах цей термін трактується 
як репутація, повага, респектабельність та висока оцінка компанії та її 
продукції. На сьогодні залишається актуальним питання оцінки 
гудвілу, відображення його в обліку та звітності.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання 
теорії та методології бухгалтерського обліку гудвілу знайшли 
відображення у працях С.Голова, Г.Кірейцева, Я.Соколова, В.Сопка, 
Г.Уманців та ін. В своїх дослідженнях вчені висвітлюють питання 
сутності, визнання, історичної ретроспективи обліку. Облікові 
проблеми щодо визнання та відображення в обліку є актуальними та 
потребують детального вивчення.    

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
економічної категорії «гудвіл», питання їх оцінки та відображення в 
обліку.  

Виклад основного матеріалу.  Перша згадка про гудвіл 
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датується 1571 р. Ця економічна категорія вживається в юридичній 
практиці. Саме з юридичної практики термін «гудвіл» перейшов до 
бухгалтерської практики, оскільки його було визнано майновим 
правом і виникла потреба в його оцінці та прийнятті до обліку [6]. 

Дослівний переклад з англійської мови «godwill» - «добра воля». 
Це словосполучення відображає репутацію, чесне ім’я, поважну марку 
підприємства чи бізнесу. Називається воно так, тому що іноземні 
економісти підрахували, що гудвіл, який присутній в продукції, товарі, 
послузі, додає до них певну додаткову вартість. Ця вартість виникає, 
зрозуміло, не просто так, а в результаті довгої і плідної праці 
підприємства наданню його продукції високої якості, її «добра воля» 
при виконанні своєї роботи, починає цінуватися покупцями. Гудвіл 
має місце не лише в економіці окремої компанії, він може бути також і 
у людини та держави. 

По визначенню стандарту BSV-І, прийнятого у 1988 році і 
доповненого у 1991 році, який став концепцією досвіду 
Американського товариства оцінщиків (АSА), термін «гудвіл» 
визначають як «добре ім’я» фірми – нематеріальні активи компанії, які 
складаються із престижу підприємства, його ділової репутації, 
взаємовідносин з клієнтурою, місцезнаходження, номенклатури 
продукції, яка виробляється тощо. 

В економічній літературі гудвіл трактується які сукупність 
нематеріальних чинників (активів), наявність яких забезпечує 
конкурентні переваги для підприємств і дає можливість отримати 
додатковий дохід. Сучасний економічний словник дає таке визначення 
цьому поняттю: гудвіл – капітал фірми, що не піддається 
матеріальному вирівнюванню, наприклад, репутація, технічна 
компетенція, зв’язки, маркетингові прийоми, вплив тощо [5]. 

П. Цибульов зазначає: гудвіл – це серйозний елемент бізнесу 
там, де ви маєте справу з інтелектуальною власністю. Якщо 
зазначеною інформацією правильно користуються, це корисно, 
незнання деталей призводить до зайвої сплати податків. В Україні 
об’єкти інтелектуальної власності ще не вміють ставити на баланс 
підприємства як нематеріальні активи. Усюди вони залишаються 
неврахованими й отже становлять масу гудвіла [1].  

З позицій управлінського обліку гудвіл придбавається шляхом 
здійснення комплексу заходів, застосовуваних у життєдіяльності 
підприємства і спрямованих на збільшення його прибутку буз 
відповідного збільшення активних операцій, зокрема, за рахунок 
використання кращих управлінських здібностей, нових технологій, 
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зв’язків тощо. 
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 

визначає гудвіл, як нематеріальний актив, вартість якого визначається 
як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його 
звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає 
внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої 
позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. 
Вартість гудвілу для цілей податкового обліку не підлягає амортизації 
та не враховується при визначенні валових витрат платника податку 
[2]. 

Відображення гудвілу, сформованого підприємством протягом 
своєї діяльності, як окремого об’єкта обліку, у фінансовому обліку не 
передбачено. Але згідно п.9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 
витрати, спрямовані на підвищення ділової репутації (гудвілу) мають 
бути відображені у складі витрат звітного періоду [3]. 

Безпосередньо визначення терміну «гудвіл» містить П(С)БО 19 
«Об’єднання підприємств», згідно з п.4 якого: гудвіл – це перевищення 
вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на дату 
придбання [3]. 

Облік гудвілу ведеться на рахунку 19 «Гудвіл». До 1 липня 2008 р. 
для цього рахунку було передбачено три субрахунки: 191 «Гудвіл при 
придбанні», 192 «Негативний гудвіл», 193 «Гудвіл при приватизації 
(корпоратизації)».  

При визнанні придбаного гудвілу активом його ідентифікували 
як позитивний чи негативний. Позитивний гудвіл виникав при 
перевищенні вартості придбаної фірми над вартістю її чистих активів 
за ринковою оцінкою. Негативний гудвіл виникав у протилежному 
випадку.  

В бухгалтерському обліку сума позитивного гудвілу у 
підприємства-покупця відображався записом: за дебетом 191 «Гудвіл 
при придбанні» та кредитом 37 «Розрахунки з різними дебіторами» чи 
68 «Розрахунки за іншими операціями». Нарахована сума амортизації 
гудвілу при придбанні включалася до відповідних витрат, наприклад, 
за дебетом 977 «Інші витрати звичайної діяльності» та кредитом 191 
«Гудвіл при придбанні».  

Негативний гудвіл відображався в обліку бухгалтерською 
проводкою: за дебетом 37 «Розрахунки з різними дебіторами» чи 68 
«Розрахунки за іншими операціями» та кредитом 192 «Негативний 
гудвіл». Подальший бухгалтерський облік негативного гудвілу залежав 
від фінансових результатів придбаного підприємства, що 
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прогнозувалися у майбутньому. Якщо діяльність придбаного 
підприємства прогнозувалася із збитками, то вартість негативного 
гудвілу визнавалася доходом рівномірно протягом періоду виникнення 
таких збитків. Включення негативного гудвілу до доходів 
відображалося проводкою: за дебетом 192 «Негативний гудвіл» та 
кредитом 746 «Інші доходи звичайної діяльності». Якщо діяльність 
придбаного підприємства прогнозувалася без збитків, то вартість 
негативного гудвілу визначалася у бухгалтерському обліку доходом:  

-  у сумі, що не перевищувала справедливу вартість придбаних 
немонетарних активів, - рівномірно протягом залишку терміну 
корисного використання (амортизації) придбаних необоротних 
активів; 

-  у сумі, що не перевищує справедливу вартість придбаних 
немонетарних активів, - у період придбання.  

У фінансовій звітності негативний гудвіл відображався у статті 
«Інші необоротні активи» Балансу від’ємною величиною. 

Станом на кінець 2008 р. гудвіл відображається у вписуваному 
рядку 065 «Гудвіл», причому тут відображається лише сума 
позитивного гудвілу, який надалі не амортизується, а перекладається на 
ознаки корисності. Згідно зі змінами, внесеними  до деяких Положень 
(Стандартів) бухгалтерського обліку: негативний гудвіл та сума 
накопиченої амортизації щодо гудвілу, які могли бути у підприємства 
на 1 липня 2008 р. мають бути списані з відображенням: 

- вартості негативного гудвілу в кореспонденції з кредитом 
рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»; 

- накопиченої амортизації з кредитом рахунку 19 «Гудвіл». 
В подальшому, якщо підприємство внаслідок придбання його 

чистих активів іншим підприємством ліквідується, то починаючи з 
дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов’язання 
придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті 
придбання.  

Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється як на наявність 
ознак можливого зменшення його корисності у порядку, 
передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Згідно п. 
22 витрати від зменшення корисності групи активів, яка генерує 
грошові потоки, визначаються, якщо сума очікуваного відшкодування 
цієї групи менша за її балансову вартість. За наявності гудвілу в складі 
активів групи на суму витрат від зменшення корисності групи активів 
(до її розподілу між іншими окремими активами групи) зменшується 
вартість гудвілу (у межах балансової (залишкової) вартості гудвілу).  
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Висновки. Отже, в результаті дослідження встановлено:  
1. Гудвіл – це нематеріальний актив, який уособлює відношення 

до назви, стилю, приміщення, товарного знаку, логотипу, товару та 
будь-якого іншого матеріалу будь-якого характеру, який знаходиться у 
володінні чи під контролем компанії, відносин з клієнтами, 
замовниками. 

2. Гудвіл є домінуючим чинником та підставою для формування  
ринкової ціни підприємства, але не може бути визначений 
калькуляцією об’єктивних вартісних показників. 

3. Бухгалтерські документи та звітність підприємства не надають 
достовірної інформації про нематеріальні фактори, які впливають на 
репутацію підприємства. Ці фактори окремо не виділяються і/або не 
оцінюються в звітності підприємства, але служать реальним джерелом 
прибутку.  

З позицій трактування сутності, визнання активом, відображення 
в обліку і звітності, гудвіл являється однією з найскладніших 
бухгалтерських категорій. Подальші дослідження повинні бути 
спрямовані на визначення і вимірювання гудвілу у бухгалтерському 
обліку та звітності, щоб забезпечити користувачів повною та 
правдивою інформацією для прийняття ефективних управлінських 
рішень.  
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В статті розглядаються питання якісних змін в ієрархії економічних 
циклів. Наголошується на необхідності дослідження взаємозв’язку циклів в 
сучасних умовах з метою підвищення ефективності державного антициклічного 
регулювання. 

The article considers the issues of qualitative changes in the interrelation between 
the macroeconomic cycles. It is pointed out that it is necessary to study such a correlation 
at present conditions with the purpose to raise the efficiency of state anti-cycle regulation. 

 

 Постановка проблеми. Сучасний циклічний розвиток 
економіки та формування загального тренду її динаміки відбуваються в 
умовах, що характеризуються  іншими якісними параметрами, ніж ті, 
на які донедавна спиралася теорія  економічної кон’юнктури. Йдеться, 
в першу чергу, про становлення та розвиток глобальної економіки,  
що змушує ув’язувати в єдиний комплекс процеси економічної 
динаміки, які мають місце в різних країнах. Це суттєво впливає на 
зміну характеру та тривалості циклів, що складають загальну 
ієрархічну систему циклічного розвитку економічної системи. 
 Об’єктивно виникає необхідність теоретичного осмислення та 
аналізу довгострокових тенденцій розвитку як світової, так і 
вітчизняної економіки з метою визначення її сильних та слабких 
сторін. Це дозволить сформулювати цілісну систему ефективного 
державного актициклічного регулювання, здатну  реалізувати 
порівняльні конкурентні переваги України у світовому розподілі праці 
та вийти на принципово новий рівень соціально-економічного 
розвитку. 
 В економічній літературі поступово поширюється точка зору, 
згідно з якою найважливішими в сучасних умовах стають не самі 
довгострокові прогнози головних макроекономічних показників, а 
аналіз системи взаємопов’язаних коротко-, середнє- та довгострокових 
індикаторів економічного розвитку, що дозволяє діагностувати 
найбільш суттєві тенденції економічної динаміки у їхньому 
взаємозв’язку [6, с.82]. На основі такого аналізу можливе обґрунтування 
найближчих та віддалених перспектив розвитку вітчизняної 
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економіки, визначення її місця в системі глобальної економіки та 
обґрунтування конкретних конкурентних переваг. 
 Для забезпечення методологічної основи такого аналізу, як на 
наш погляд, необхідно визначити та дослідити якісні зміни в ієрархії 
циклів, що спостерігаються в сучасних умовах. Тільки спираючись на 
урахування особливостей циклічної динаміки, специфіки 
співвідношення довго-, середньо- та короткострокових коливань, 
можна сформувати теоретичні засади адекватного державного 
антициклічного регулювання економіки України. 
 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Циклічний 
характер розвитку економіки та суспільства було досліджено в роботах 
К. Маркса, Дж. М.Кейнса, Й. Шумпетера, Е.Хансена, 
М.Д.Кондратьева, М.Туган-Барановского, В. Леонтьєва  та інших. Такі 
економісти, як К.Грангер, Ж Дебре, К.Ерроу, Р.Енгл, Л.Клайн, 
С.Кузнець, Р.Лукас, Г.Мюрдаль, Р.Солоу, П.Самуельсон, Я.Тінберген, 
Дж.Тобін, Р.Фріш, М.Фрідман, Дж.Хікс, Ф. фон Хайєк, Ф.Кідленд, 
Е.Прескот за дослідження в галузі циклічного руху економіки (на 
різних рівнях ієрархії циклів) та обґрунтування основних напрямків 
антициклічного регулювання були нагороджені Нобелівською 
премією в галузі економіки. В роботах сучасних економістів, таких як 
Андріанов В., Бузгалін А.В., Зикунова І.В., Румянцева С.Ю., Сацик В.І., 
Яковець Ю.В. та інших розглядаються різні аспекти проблеми 
циклічної динаміки.  
  На  жаль, поза увагою вітчизняних економістів залишається 
дослідження багатьох методологічних аспектів комплексної проблеми 
циклічного розвитку та антициклічного регулювання. Так, зокрема, 
потребують глибокого дослідження проблеми діагностики фаз циклів 
в контексті взаємовпливу довго-, середньо- і короткострокових 
циклічних коливань. Без проведення такого дослідження стає 
неможливим системне обґрунтування методологічних засад 
ефективного антициклічного регулювання за умов глобалізації 
економіки. В основі цього дослідження повинен лежати аналіз якісних 
змін в ієрархії циклів в сучасних умовах. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розгляд 
основних якісних змін, що відбуваються в загальній ієрархічній 
структурі взаємопов’язаних економічних циклів та визначення 
напрямів впливу цих змін при розробці методологічних засад 
сучасного антициклічного регулювання. 
 Виклад основного матеріалу. Проблеми циклічного розвитку 
економіки набувають особливої гостроти та актуальності в періоди 
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кризи, яку переживає та чи інша економічна система. Останнім часом 
акценти в економічних дослідженнях переносяться з проблем 
економічного зростання та добробуту на проблеми економічної кризи 
та циклу [2].  Разом з тим, циклічний розвиток потребує перманентної 
уваги з боку економістів, оскільки антициклічне регулювання повинно 
мати надійну методологічну базу і здійснюватися не тільки в періоди 
кризового стану економіки (коли воно вже не може швидко 
забезпечити необхідного рівня ефективності внаслідок існування лагу 
часу), але й набувати «попереджувального» характеру [7]. Тому 
постійний моніторинг основних індикаторів економічних циклів у 
їхньому взаємозв’язку виступає головною передумовою 
антициклічного державного регулювання. Для здійснення такого 
моніторингу в першу чергу необхідна обґрунтована система кількісних 
та якісних показників, що характеризують як окремі фази ієрархічно 
пов’язаних циклів, так і взаємозв’язок в середині такої ієрархії. Для 
розробки подібної системи показників потрібно проаналізувати 
сучасні зміні, які відбуваються в загальній ієрархії циклів. 
 Ієрархія або підпорядкованість циклів характеризується за 
різними ознаками. Структурні ієрархії, тобто підпорядкованість циклів 
низького рівня циклам більш високого рівня, як правило, 
встановлюються в результаті проведення ретроспективного 
історичного аналізу. Ієрархічна ознака виступає як одна з базових 
основ класифікації циклів. Класифікація циклів за тривалістю або 
масштабами практично збігається із ієрархією економічних циклів. 
 За даними Фонду по вивченню економічних циклів США 
розрізняють 75 видів циклів загальної ділової активності тривалістю 
від 16 до 60 років та 23 види циклів хвильового характеру від 35 до 108 
років. Разом станом на середину 80-х років минулого століття 
виявлено 1380 різноманітних різновидів економічних циклів 
тривалістю від 20 годин до 700 років [3].  
 Зрозуміло, що існує необхідність виявлення якісних змін, які 
стосуються сутнісних рис економічної ієрархії циклів; визначення змін 
в кожному із існуючих циклів займатиме занадто багато часу і навряд 
чи дозволить знайти ту саму «ланку», потягнувши за яку можна витягти 
весь «ланцюг». Як на наш погляд, аналіз якісних змін в ієрархії циклів 
доцільно розпочинати саме із великих хвиль, оскільки вони більш 
наочно демонструють загальний тренд динаміки економічного 
розвитку.  
 Великі шестидесятирічні цикли  («довгі хвилі» Кондратьєва) 
сьогодні мають специфіку, яка характеризується принциповою зміною 
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бази циклу: такою базою вже є не динаміка віддачі від інноваційної 
ренти, а розкручування фінансового мультиплікатора, який забезпечує 
перерозподіл ресурсної ренти у масштабі світової економіки [5, с.22].  
Відповідно, структура національної економіки, її циклічний розвиток 
стають похідними від тенденцій глобального ринку та його циклічних 
коливань. В той же час формування та розвиток постіндустріальної та 
інформаційної економіки активно впливає на скорочення тривалості 
інноваційного циклу. Значні інвестиційні вкладення у галузі, від яких 
очікується значна віддача, можуть насправді мати обмежену віддачу 
капіталу; принципові зміни технології, винаходи та інновації, що 
докорінно змінюють структуру суспільного виробництва, можуть 
викликати неадекватну оцінку реальних вигод та привести до зриву та 
занепаду економіки; якісна перебудова економічної системи в 
результаті зміни продуктивних сил може сприяти зміщенню 
параметрів рівноваги і стимулювати початок циклу переходу до 
нового положення рівноваги.  Стратегія інноваційного прориву, 
обрана новими індустріальними країнами, вимагає ендогенного 
регулювання економічних циклів. В той же час неадекватна 
економічна політика держави прямо чи опосередковано впливає на 
виробництво, попит та пропозицію, що змінює параметри спочатку 
одного з циклів, а потім – і всієї ієрархії економічних циклів. Все це 
«збиває» ( в даному випадку – скорочує) ритм циклічної економічної 
динаміки в окремих країнах, а потім – через глобальний 
технологічний простір – і в інших країнах світу. Подібні зміни 
неминуче призводять до «порушення субординації» в загальній ієрархії 
економічних циклів,  інколи - до певних «мутацій», тобто 
«переродження» циклу-коливання (синусоїдного типу) на цикл-
катастрофу (характеризується aсиметричною циклограмою).  
 Навіть якщо такого переродження не відбувається, то 
спостерігається зсув фаз взаємопов’язаних циклів, в результаті чого 
виникає непередбачуване резонансне посилення амплітуди їхніх 
коливань, що провокує нерелевантність традиційних методів 
державного антициклічного регулювання. 
 Таким чином, ідея М.Кондратьєва щодо створення 
універсальної концепції, яка охоплює всі види циклічних коливань в 
економіці і здатна стати методологічною основою для здійснення 
коротко-, середньо- і довгострокового економічного прогнозування [4, 
с.96], об’єктивно трансформується в ідею формування комплексної 
багатоциклічної ієрархічної системи економічної динаміки. В основі 
такої системи повинна бути ідея «стійкої нерівноваги» (динамічної, а не 



 

81 

статичної рівноваги), тобто постійний рух, перехід економіки країни 
від одного нерівноважного стану до іншого. При цьому необхідно 
враховувати, що подібний перехід від одного нерівноважного стану до 
іншого не може бути здійснений миттєво; будь-який екзогенний чи 
ендогенний поштовх породжує цілу низку взаємопов’язаних 
проміжних подій або станів, які лише в кінцевому результаті 
призведуть до встановлення нової динамічної рівноваги. Зрозуміти, за 
яким саме сценарієм будуть розгортатися події, можна, лише 
дослідивши процеси взаємовпливу в системі ієрархії циклів. 
 Висновки. Як показує проведений нами аналіз, якісні зміни в 
ієрархічній системі взаємопов’язаних циклів є результатом зміни 
характеру динамічних процесів розвитку економічних систем. Перед 
економічною наукою стоїть завдання вивчення не стану системи, а 
дослідження процесу зміни стану. Ефективність сучасного 
антициклічного державного регулювання значною мірою залежить від 
своєчасного та якісного моніторингу змін в ієрархії економічних 
циклів. Адже в сучасних умовах економічна система по-різному реагує 
на одні і ті самі важелі антициклічного регулювання, які використані в 
різні періоди часу та за різного співвідношення між складовими 
ієрархічної структури економічних циклів [1, с.142]. Діагностика зміни 
стану економічної системи дозволить не тільки підвищити 
ефективність державного антициклічного регулювання, але й виявити 
динамічні конкурентні зони на світовому ринку та оцінити можливості 
входу в ці зони в періоди сприятливої для національної економіки 
ринкової кон’юнктури.  
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 В статті визначені стратегічні напрямки розвитку інформаційних 

технологій Банку в сучасних умовах та інтеграція існуючих систем для 
створення оптимальної інформаційної інфраструктури банку. 

Strategical trends of Bank IT development under modern conditions and 
integration of  existing systems for creating optimal bank information infrastructure have 
been defined in the article. 

 
Постановка проблеми. Важливішою умовою успішної роботи 

комерційного банку є архітектура інформаційних технологій, яка 
представляє сумісну, стандартизовану і інтегровану інформацію, 
охоплює основні сфери діяльності і завдяки достатній гнучкості не 
заперечує появі нових та удосконаленню існуючих бізнес-проектів.  

Тому дослідження сучасного стану інформаційних технологій 
актуально.   

Визначення стратегії Банку в галузі інформаційних технологій 
вимагає ретельного вивчення сучасних тенденцій розвитку 
інформаційних технологій (далі за текстом - ІТ)  у світі, міжнародної 
теорії та практики розробок програмно-апаратних засобів у цій галузі, 
проведення аналізу поточного стану інформаційної інфраструктури 
Банку, визначення  її слабких місць, розробки основних напрямків і 
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шляхів модернізації інформаційної інфраструктури та, як результат, 
створення Програми комплексного розвитку інформаційних 
технологій Банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому у 
вітчизняній науковій літературі проблеми розвитку інформаційних 
технологій в банківській системі з метою забезпечення фінансової 
стійкості висвітлені недостатньо повно. Окремі аспекти досліджено в 
роботах І.М. Вядрової, В.М. Гейця, А.А. Гриценка, О.В. Дзюблюка, 
М.Г. Дмитренка, Б.Л. Луціва, І.О. Лютого, В.І. Міщенка, А.М. Мороза, 
О.А. Пересади, М.І. Савлука, В.М. Федосова,  А.В. Шаповалова та 
інших. 

Формування цілей статті. Можливість модернізації 
банківського продукту набагато залежить від рівня розвитку 
інформаційних технологій. Технологія обробки даних інтенсивно 
розвивається удосконалюється. В наслідку „інформаційної” 
спеціалізації  з’являються нові банківські продукти та послуги, зокрема, 
такі, які передбачають управління ризиками або посереднецтво на 
ринку.    

Стратегічною метою розвитку інформаційних технологій є 
постійне вдосконалення  та оптимізація технологічних процесів, а 
також програмно-технічних засобів.  

Головним принципом впровадження IT-рішень є здатність 
максимально підтримувати стратегічні напрямки розвитку бізнесу та 
спрямованість на підвищення рівня інтеграції систем автоматизації 
Банку.  

Досягнення визначених цілей може бути забезпечено шляхом 
реалізації наступних стратегічних завдань: 

- впровадження сучасної інтегрованої банківської системи, 
проведення всіх необхідних заходів (підготовка персоналу, налагодження 
бізнес-процесів, інтеграція з існуючими ІТ-рішеннями, методологічне 
забезпечення) – для автоматизації фронт-офісу Банку, бек-офісів бізнесів, 
мідл-офісу (ризиків), для скорочення операційних витрат, стандартизації 
банківських процесів, підтримки технологічності та гнучкості на 
відповідному рівні; 

- впровадження сучасної системи управління підприємством – для 
ефективного управління бізнесом Банку за рахунок централізації та 
автоматизації мідл-офісних та бек-офісних функцій, ефективного 
управління витратами; впровадження сучасної системи взаємовідносин з 
клієнтами – для підвищення якості роботи з клієнтами Банку; 

- впровадження корпоративного сховища даних та інформаційно-
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аналітичної системи – для побудови управлінського обліку, системи 
корпоративної фінансової звітності, зняття навантаження на облікові 
системи та мінімізацію витрат на супровід існуючих рішень. 

   Розвиток існуючих ІТ-рішень за бізнес-напрямками включає: 
1. Корпоративний бізнес: аналіз клієнтської бази, розвиток 

системи управління кредитною діяльністю, структурований аналіз, 
впровадження та розвиток системи дистанційного банківського 
обслуговування, системи оцінки фінансового стану позичальника, 
аналіз забезпеченості пасивами, впровадження системи SMS-
повідомлень, формування бази даних клієнтських файлів, підтримка 
«великих» клієнтів, тощо. 

2. Індивідуальний бізнес: розвиток систем обслуговування 
кредитів, обслуговування депозитів, грошових переказів, розробка 
системи замовлень для продажу продуктів та послуг (заявки на 
маркетингову та рекламну підтримку, замовлення на доставку бланків, 
чеків, заяв на переказ коштів та доставку банківських металів), тощо. 

3. Фінанси та облік: розвиток системи „Бюджет”, „Штатний 
розпис”, розробка програмного забезпечення щодо рознесення 
прямих і непрямих витрат на самостійні структурні і бізнес-підрозділи, 
розрахунку собівартості банківських продуктів та послуг, розвиток 
системи розрахунку лімітів, розробка програмного забезпечення 
оцінки ризику кредитного портфелю, автоматизація формування 
запитів на проведення кредитних операцій, створення 
централізованого бек-офісу. 

4. Фінансово-інституційний бізнес: розвиток та універсалізація 
трансфертної моделі, побудова управлінської звітності для TOP-
менеджменту Банку. 

5. Технологічна підтримка: забезпечення мультивалютного 
режиму роботи ВПС, впровадження системи електронного  
документообігу „ДІЛО” в регіональних філіях, впровадження нових 
служб SWIFT Net, автоматизація взаємодії банківських систем із 
системою SWIFT.  

6. ІТ-підтримка: впровадження систем дистанційного банкінгу, в 
тому числі „Internet- banking”, „GSM-banking”, „WAP-banking”, 
розвиток систем клієнтської підтримки (Call-center та інші засоби 
CRM-технології), розвиток внутрішньої інформаційної системи 
(intranet-сайт),  створення системи контролю реакції на проблеми 
клієнтів, розробка та затвердження корпоративних стандартів з питань 
інформатизації (концепції забезпечення інформаційної безпеки, 
стандарту на розробку програмного забезпечення, тощо), реалізація 
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комплексу заходів по уніфікації та стандартизації програмних 
продуктів, розвиток централізованого сховища даних з аналітичною 
системою та  поетапний перехід на централізовану звітність. 

Корпоративна інформаційна інфраструктура Банку – це 
комплекс взаємопов`язаних програмно-апаратних інформаційних 
систем (САБ, платіжні системи, системи електронної пошти, 
комп’ютерні мережі, тощо), організаційних заходів та структурних 
підрозділів, що призначений для досягнення стратегічної мети та 
тактичних задач Банку – надання клієнтам високоякісного 
уніфікованого та конкурентноспроможного  комплексу банківських 
продуктів та послуг. Основні елементи корпоративної інформаційної 
інфраструктури Банку наведено на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Корпоративна інформаційна інфраструктура АКБ 
“Укрсоцбанк” 
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Основою інформаційної системи банку є САБ, яка забезпечує 
автоматизацію основних бізнес-процесів Банку. Для виконання 
дистанційних платіжних доручень клієнтів використовуються системи 
“Клієнт-Банк”, “Інтернет-банкінг”. Сьогодні перед Банком гостро 
стоїть питання заміни САБ “ProFIX/Bank” та „Донікс” на сучасну 
інтегровану САБ. 

Основними аргументами на користь інтегрованих САБ є 
наступні: 

- зростаюча присутність західних банків в Україні, що 
використовують сучасні західні САБ (без впровадження таких САБ 
АКБ „Укрсоцбанк” не зможе досягти постійної конкурентної переваги 
на ринку банківських послуг); 

- необхідність щорічного проведення міжнародного аудиту 
представниками “великої п`ятірки” (міжнародні аудитори не знайомі з 
вітчизняними САБ); 

- тенденція росту операційних витрат на утримання персоналу, 
у т.ч. касирів та відповідальних виконавців (операціоністів): 
впровадження інтегрованої САБ дозволяє значно скоротити персонал 
Банку; 

- оперативність та якість обробки інформації, що підтримується 
поточною версією САБ „ProFIX/Bank” не в повному обсязі; 

- високий рівень стандартизації та інтегрованості всіх 
банківських задач, що дозволяє, зокрема, вводити дані один раз у місці 
їх виникнення та оперативно доступатися до них  з будь-якого модуля 
САБ. 

Банк має власну Внутрішньобанківську Платіжну Систему 
(ВПС), користується Системою Електронних Платежів (СЕП) НБУ 
для  міжбанківських платежів, є учасником міжнародної платіжної 
системи SWIFT, доступ до якої забезпечується програмно-апаратним 
комплексом SWIFT Alliance Access. Обслуговування консолідованого 
кореспондентського рахунку Банку в НБУ здійснюється за 3-ю 
моделлю. 

Інше спеціалізоване програмне забезпечення, що 
використовується в Банку для забезпечення потреб: 

- корпоративного бізнесу: 
- система управління кредитною діяльністю Банку. Розробник - 

компанія "PrioCom" (м. Київ). Забезпечує обслуговування кредитів 
юридичних осіб. Обслуговуються практично всі типи кредитних угод 
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Банку. 
- індивідуального бізнесу: 
- система банківського обслуговування населення “СБОН+”. 

Розробник - НВП "Бескид" (м. Калуш Івано-Франківської області). 
Базова система Банку, яка забезпечує обслуговування поточних 
рахунків та строкових вкладів фізичних осіб із використанням 
ідентифікаційних карток, операцій з приймання платежів населення. 
Впроваджено в філіях і відділеннях Банку 45 копій системи. 

- система обслуговування фізичних осіб “ES Card”. Система із 
схожою із “СБОН+” функціональністю.  

- процесінгова система "Way4" забезпечує обслуговування 
операцій із використанням карток міжнародних платіжних систем.  

- система грошових переказів "СОФТ", система валютного 
контролю при здійсненні переказів фізичними особами засобами 
SWIFT, за допомогою систем „СОФТ” та  „Вестерн Юніон” 
забезпечують контроль та обслуговування готівкових переказів 
фізичних осіб в національній та іноземній валюті.  

- підсистема обліку кредитів фізичних осіб забезпечує 
реєстрацію запитів для отримання кредитів на придбання товарів 
тривалого використання та облік всіх видів кредитів фізичних осіб.  

Аналіз поточного стану корпоративної інформаційної 
інфраструктури показує, що інформаційні системи, що 
експлуатуються в Банку, є різнорідними, не інтегрованими і не можуть 
у повному обсязі забезпечити необхідній рівень обслуговування 
клієнтів Банку. 

Використання в Банку не інтегрованого програмного 
забезпечення різних розробників, що функціонує на різних  
платформах, унеможливлює консолідацію інформації у режимі 
реального часу по системі Банку в цілому. 

Стратегічним напрямком в розвитку інтеграції існуючих систем 
повинно стати створення оптимальної інформаційної інфраструктури 
банку за такими принципами: 

- для забезпечення коректної роботи корпоративна 
інформаційна інфраструктура має відповідати за своїм 
функціональним навантаженням технологічним вимогам Банку щодо 
зберігання, обробки, коригування та видалення даних в системі; 

- для забезпечення оперативного реагування на зміни у 
законодавстві та, виходячи із темпів розвитку інформаційних 
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технологій, система повинна бути масштабованою та уніфікованою; 
- для коректної та надійної підтримки банківських бізнес-

процесів, належного захисту банківської інформації від 
несанкціонованого доступу система має забезпечувати відповідну 
надійність та безпеку на всіх рівнях (апаратна платформа, операційна 
система, система управління базами даних, прикладний рівень); 

- для забезпечення “прозорої”  інтеграції  з іншими  системами 
інформаційна система повинна мати стандартизовані інтерфейси 
експорту та імпорту даних, а також прикладний програмний 
інтерфейс (API); 

- для оперативного виконання операцій система має 
функціонувати у режимі  реального часу („online”); 

- впровадження системи має бути економічно обґрунтованим, 
що передбачає врахування всіх можливих моментів її придбання та 
функціонування: вартості апаратної платформи, операційної системи, 
промислової СУБД, САБ, транспорту даних, супроводження та 
підтримки, навчання,  тощо. 

В Банку впроваджено систему корпоративної електронної 
пошти на основі програмного забезпечення Foss-mail, що розроблено 
вітчизняною фірмою “Foss on-line” (рис.2.). На середину 2007 року в 
Банку працювало 4 777 користувачів  корпоративної електронної 
пошти. Систему корпоративної електронної пошти інтегровано з 
системою управлінського документообігу. 

Корпоративна комп`ютерна мережа охоплює всі регіональні, 
балансові філії та їх відділення. З точки зору рівнів управління, 
корпоративна комп’ютерна мережа поділяється на два рівні: 1-й – 
рівень „Головний офіс – регіональні філії”, 2-й – рівень „Регіональна 
філія – балансова філія (безбалансове відділення)”. 

На першому рівні корпоративну мережу організовано за 
допомогою магістральних каналів передачі даних, побудованих за 
технологією Frame Relay з гарантованою пропускною спроможністю 
(CIR) від 32 Кбіт/с до 128 Кбіт/с. 

На 2-му рівні канали передачі даних побудовано за допомогою 
різних технологій (Frame Relay, Dial Up, Radio Ethernet і т. ін.) з 
гарантованою пропускною спроможністю від 9,6 Кбіт/с до 100 
Мбіт/с (оптоволоконні канали зв’язку). 

Існуючі інформаційні системи Банку пред’являють високі 
вимоги до пропускної спроможності каналів зв’язку. На поточний час 
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в мережі Банку присутні неякісні канали передачі даних, які не можуть 
належним чином забезпечити мобільність його установ в наданні 
клієнтам широкого спектру послуг. Якість каналу передачі даних 
залежить від можливостей операторів зв’язку в тому чи іншому регіоні 
на організацію каналу зв’язку з належним рівнем пропускної 
спроможності та надійності. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Система корпоративної електронної пошти 
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Висновки. Зважаючи на вищенаведене, стратегічним 
напрямком в розвитку мережі передачі даних банку до 2015 року 
повинно стати: 

- для підвищення надійності функціонування мережі передачі 
даних - резервування магістральних каналів передачі даних по 
обхідних маршрутах; 

- зменшення частки каналів передачі даних із незадовільною 
пропускною спроможністю до 3-4 % від загальної кількості 
операційних точок банку (станом на липень 2007 року частка таких 
каналів передачі даних становить 11,6%); 

- створення якісних основних та, по можливості, резервних 
каналів зв’язку до операційної точки (для яких це економічно 
обґрунтовано) для забезпечення безперебійного та цілодобового 
функціонування інтегрованої банківської системи. 

Таким чином, послідовна реалізація стратегічних завдань створить 
умови для проведення комплексної інтеграції інформаційних систем та 
побудови єдиного інформаційного простору банку, запровадження 
ефективного внутрішньобанківського управлінського обліку, 
запровадження  нових банківських продуктів та послуг, досягнення 
постійних конкурентних переваг на ринку банківських послуг. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
ЛИТВИН О.В., аспірант, 

Полтавський університет споживчої кооперації України 
 

У статті здійснено аналіз ефективності форм сумісної діяльності і 
обґрунтовано підходів щодо визначення ефективності управління персоналом, у 
соціальному і економічному аспектах. Розглянуто питання соціального розвитку 
робітника. Зроблено висновки щодо шляхів підвищення соціально-економічної 
ефективності управління персоналом підприємства. 

This article analyses effectiveness of form of joint activity and grounds approaches 
as for definition of effectiveness of management of staff in social-economic aspects, 
concerned question of social development of employee. The conclusions were made in 
accordance ways of increase of social economic effectiveness with management of staff of 
enterprise.   

 
Постановка проблеми. В даний час ефективне використання 

людського потенціалу є визначальною конкурентною перевагою на 
ринку для підприємства. При цьому аналіз поточного рівня 
використання дає змогу пошуку не актуалізованих резервів і шляхів 
збільшення ефективності управління персоналом. На мікрорівні це 
призведе до підвищення результативності комерційної діяльності 
підприємства, на макрорівні – вирішення проблем стимулювання 
ринку зайнятості за рахунок привабливості праці і підвищення 
ефективності національного господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
формування і реалізації людського потенціалу активно досліджуються 
українськими економістами, демографами: Долішнім М.І., Злупком 
С.М., Вовканичем С.Й., Писаренко С.М.,  Пітюличем М.І., 
Бондарем І.К., Мікловдою В.П., які розробили теоретичні питання 
формування якості соціально-трудового потенціалу. В дещо іншому 
напрямку досліджують демографічні та економічні аспекти трудового 
потенціалу вчені Пирожков С.І., Богиня Д.П. Значні досягнення в 
дослідженні проблем зайнятості та ринку праці викладені в роботах 
Лібанової Е.М., Онікієнка В.В., Онищенка В.П., Бандура С.І.. Саєнка 
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Ю.І. Питання підвищення ефективності виробництва у зв’язку з 
поліпшенням використання людського фактору розглядалось у працях 
російських  вчених-економістів:  Вєчканової Г.С., Горєлова М.А., 
Маслової І.С.,  а також українських: Борщевського П.П., Краснова 
Ю.М., Фтомова Г.С. Але, слід зазначити, що в сучасній вітчизняній 
літературі не достатньо висвітлено проблему ефективності управління 
персоналом  і соціального розвитку  потенціалу робітника. 

Метою дослідження є формування концепції соціально-
економічної ефективності управління персоналом в основі якої лежить 
розвиток людського потенціалу.  

Виклад основного матеріалу. Головними соціальними і 
психологічними критеріями ефективності сучасної економіки є такі 
соціально-економічні умови життєдіяльності, що сприяють 
становленню людини як суб'єкта, тобто соціально активної, 
відповідальної за свої вчинки та справи, а також за результати спільної 
діяльності людини, творчої і гармонійної. 

В Україні лише з впровадженням ринкової економіки прийшла 
необхідність визначити місці, роль і значимість кожної людської 
особистості, дослідити нереалізовані можливості. В цьому плані лише 
управління персоналом може поєднати в собі всі зазначенні підходи 
для осмислення якісно нового підходу до людини. Поняття 
економічної ефективності як відношення результату (ефекту) і витрат 
на його досягнення давно використовується вітчизняною теорією і 
практикою. В більшості випадків, в економічному аналізі під ефектом 
розглядаються фінансові чи матеріальні результати. Соціальний ефект 
в результаті господарської діяльності якщо і визначається, то на рівні 
колективу, суспільства, наприклад, як покращення соціально-
психологічного клімату, зміна робочих місць в регіоні, зміна рівня 
здоров’я, економія вільного часу і т.п. Соціальний ефект на рівні 
окремої особистості практично в нашій країні не розглядається. 

Визнання головуючої ролі людини змістило і акцент у 
дослідженні як суспільних, так і трудових процесів, вплинуло на 
трансформацію критеріїв оцінки суспільного прогресу і як наслідок, 
показників ефективності праці і соціально-трудових відносин. 
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Аналіз соціального розвитку людини дає нам можливість: 
Прослідкувати взаємозв’язок між змінами ролі людини в 
суспільстві і трудовим процесом і системою соціально-трудових 
відносин, зокрема, прослідкувати, яким чином трансформувався 
понятійний апарат і уявлення про суб’єкт праці. 

↓ 
Усвідомити зростання (і головне-причини) значимості у 
виробництві особистих якостей людини – робітника, насамперед 
таких, як ініціативність, сумлінність, відповідальність, вміння і 
навички. Зрозуміти, чому відносини, що основані на суперництві і 
конкуренції, уступають місце стосункам солідарності, довіри і 
взаємодопомоги. В свою чергу, це сприяє пошуку більш 
ефективних механізмів людського і трудового потенціалу. 

↓ 
Оцінити ефективність форм сумісної діяльності, і відповісти на 
питання при яких умовах домінує той чи інший тип 
взаємовідносин у процесі праці. 

↓ 
Аналіз впливу соціального розвитку людини на систему 
соціально-трудових відносин дозволяє обґрунтувати і пріоритетні 
напрямки розвитку соціально-трудових відносин на різних рівнях. 

 
Найбільш точно роль людини у системі соціально-трудових 

відносин відображає понятійний апарат, що використовувався для 
визначення робітника на різних етапах розвитку суспільства від 
робочої сили до людського капіталу, інтелектуального і соціального 
капіталу. Людина сьогодні не лише носій знань, досвіду, певної 
кваліфікації – це цілий світ, емоційний, моральний, духовний, з 
певною системою цінностей і мотивації. 

Розвиток теорії і практики управління персоналом і соціально-
трудовими відносинами їде в напрямку гуманізації всіх аспектів 
життєдіяльності людини. Люди сьогодні розглядаються як надбання 
компанії, яке потрібно постійно розвивати. «Людина лише тоді захоче 
довірити частину своєї судьби керівництву компанії, коли менеджмент 
погодиться довірити частину своєї судьби в руки своїх робітників. 
Взаємність розвивається лише тоді, коли кожний з партнерів 
потенційно вразливий в результаті рішень, що приймаються іншою 
стороною. Менеджери, які бажають тримати людей і події під 
контролем, ніколи не зуміють встановити з ними довірливих 
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відносин». [1, с. 367]. 
Як, справедливо відмічає В.Л. Іноземцев, поняття людського 

капіталу – це не лише кваліфікація і знання, це в певній мірі і здатність 
людей спілкуватися один з одним, на основі спільних цінностей (між 
різними групами) і виникає довіра, яка має конкретну економічну 
цінність.  Ф. Фукуяка визначав довіру як «соціальну доброчинність», 
що створює добробут. Закон, договір, економічна доцільність – 
необхідні, але недостатні умови для стабільного і благополучного 
суспільства. До них слід додати принципи взаємодопомоги, 
морального обов’язку і довіри, які основані на традиціях і звичаях, а не 
на раціональному розрахунку.[2, с.150-159] 

Сутність соціально-економічної ефективності управління 
персоналом полягає в орієнтації на соціальну сторону, на інтереси 
робітника, що змінює задачі, пріоритети в управлінні персоналом 
підприємства, потребуючи узгодженість рішень що приймаються не 
лише з інтересами власника, а і з інтересами його соціальної складової 
– колективом.  

На зміну широко розповсюдженої практиці споживання робочої 
сили, приходять нові моделі і пріоритети управління персоналом, що 
передбачають: 

1- створення умов для розширення знань, підвищення 
кваліфікації, безперервного самовдосконалення; 

2- використання мотиваційних програм при  розширенні 
повноважень робітників у прийняті господарських рішень; 

3- формування нових моральних цінностей що розділяються 
всім персоналом організації; 

4- гнучке і адаптивне використання персоналу, підвищення 
творчої і організаційної активності персоналу, формування 
гуманізованої організаційної культури. 

Таким чином нова концепція соціально-економічної 
ефективності управління персоналом, базується на соціальному 
розвитку робітника і колективу. Велике значення має гарантія 
зайнятості, умови праці, рівень оплати, характер між особистих 
відносин і т.п. 

Тому принципово новий підхід до управління персоналом в 
значному ступені пов’язаний з концепцією якості трудового життя. Ця 
концепція логічно випливає з трудових теорій: людський відносин, 
людського капіталу, гуманізації праці, виробничої демократії (Ф. 
Тейлора, Г. Форд, А. Файоль, Г. Емерсон, Е. Мейо). Концепція 
отримала розповсюдження у практиці ведучих капіталістичних держав 
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на початку 70-х років ХХ ст..  
Зазначимо основні її принципи [3, с.67-78]: належне і 

справедливе винагородження за працю; безпека і здоров’я умов праці; 
безпосередня можливість для виробника використовувати і розвивати 
свої здібності, задовольняти потребу в самореалізації і самовираженні; 
можливість професійного росту і впевненість у майбутньому; гарні 
взаємостосунки з колективом на підприємстві, правова захищеність 
робітника; Достойне місце роботи в житті людини; суспільна 
корисність праці; розробка і реалізація таких індивідуальних програм 
розвитку персоналу, як перепідготовка і підвищення кваліфікації, 
ротація і кар’єрний ріст; опертя на право, на існуюче законодавство 
про праця, забезпечення соціальної справедливості у відношеннях між 
суб’єктами організації – особистостями і професійно-кваліфікованими 
і соціальними групами; включення у склад якостей, що визначають 
професійність будь-якого керівника, його співчутливе відношення до 
підлеглих, вміння формувати команду, забезпечувати співробітництво, 
розробляти науково обґрунтовані вимоги робочих місць до персоналу 
за професійними і особистісними параметрами, а також грамотні 
Положення посадових інструкцій; розробка і реалізація різноманітних 
соціальних програм: розвитку робітників, заохочення творчого 
ставлення до праці, задоволення їх потреб і т.п.; формування 
професійної служби управління персоналом, надає їй статус ведучого 
підрозділу організації. 

Висновок. Сутність сучасного управління персоналом полягає у 
підвищенні ефективності і якості праці на основі створення 
необхідних умов для соціального розвитку особистості робітника, 
творчих можливостей, постійного росту кваліфікації і професійності, 
підвищення по службі, підвищення заробітної плати, покращення 
соціального забезпечення, залучення до виробничих процесів. 
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РЕНТА, ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДУ В СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 

 
ЛОЗИНСЬКА О.В., аспіран,   

Полтавська державна аграрна академія 
 

Рента, як основне джерело доходу в сільському господарстві. В статті 
показано аналіз трансформації аграрних відносин в Україні, які впливають на 
формування ренти. 

Rents as the main source of income in agriculture.Analysis of transformation of 
agrarian relations in Ukraine, that influence the formation of rent is considered. 

 
Постановка проблеми. Сільськогосподарські угіддя України на 

три чверті передано в приватну власність, що пояснює процес 
формування ринкових рентних відносин. Земельна приватна власність 
дає можливість отримувати рентні доходи в трьох ринкових формах: 

а) використання землі для товарного аграрного виробництва; 
б) передача землі в оренду; 
в) продаж або застава земельних ділянок, тобто використання їх 

з метою формування товарного капіталу. 
Якими б не були ринкові форми використання земельних 

ділянок , розмір ренти завжди тісно зв`язаний із рівнем цін на 
сільськогосподарську продукцію. Незадовільна ринкова кон`юнктура, 
характерною особливістю якої є зниження сільськогосподарських цін, 
створює проблеми не лише для господарюючих суб`єктів, які 
втрачають рентний дохід, але й для держави в цілому, оскільки це 
негативно позначається на ВВП країни і не забезпечує очікуваних 
надходжень до державного бюджету. 

Аналіз останніх дослідженьі публікацій. Взаємозв`язок 
категорій ціни і ренти визначено відомим висловом Д. Рікардо: «Не 
тому хліб дорогий, що платиться рента, а рента платиться тому, що 
хліб дорогий»[1 с.105]. Це означає що на всіх ділянках, крім гірших, 
рента входить до складу ціни сільськогосподарського продукту, але не 
як фактор, а як результат дії ціноутворювального механізму. 

Суттєвим науковим інтересом є результати тривалих наукових 
досліджень академіка С. Струмиліна динаміка земельних цін за 
тривалий історичний період ( 300-літнє царювання дому Романових). 
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Якщо за весь досліджуваний період, вказує С.Струмилін. ціна 1 
десятини сільськогосподарської землі в номінальних 
(інфляціонуючих) рублях зросла в 120 разів, то в трудовому еквіваленті 
вона весь час зберігалась приблизно постійно. Щоб купити таку 
десятину необхідно було і на початку, і на прикінці цього періоду 130 
поденних плат найманого сільськогосподарського працівника.  

Вчений зробив висновок: із зростанням продуктивності 
сільськогосподарської праці ціна землі в трудовому еквіваленті 
знижуватиметься, що згодом підтвердилося практикою ведення 
сільського господарства і зараз розглядається як як закономірний 
процес [2]. 

У США, наприклад, ціна гектара ріллі досягає 5 тис.дол., які 
некваліфікований сільськогосподарський працівник може заробити 
протягом трьох місяців [3]. В Україні кадастрова оцінка гектара орної 
землі в 2,5 раза нижча від американської, але в трудовому вимірі вона 
еквівалентна річному заробітку сільськогосподарського працівника. 

На жаль, досліджння проблеми формування та розподілу 
земельної ренти сучасними вітчизняними вченими носять 
фрагментарний характер, не мають достатньої глибини, а тому мають 
бути доповнені подадьшим вченням сучасних рентних відносин. 

Цілі статті. Метою даної статті є аналіз трансформації 
аграрних відносин в Україні, які впливають на формування ренти. 

Виклад основного матеріалу. Сільське госаподарство є 
важливою сферою матеріального виробництва. Його характеризують 
специфічні умови підприємницької діяльності, праці, розселення 
людей, їх соціаль-кьтурного розвитку, задоволення виробничих та 
особистих потреб. Ця галузь має досить розгалужену систему 
виробничих зв`язків з іншими сферами економіки. Все це свідчить 
про різноманітність відносин, пов`язаних з підприємницькою 
діяльністю, працею і життям у сільському господарстві. Їх важливою 
складовою виступають аграрні відносини. 

Аграрні відносини – це економічі відносини суспільства та 
суб`єктів підприємницької діяльності з приводу виробництва, 
розподілу, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції і 
використання доходів [4]. Ці відносини відображають особливості 
формування витрат і доходів, їх розподіл і використання 
сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Складовою аграрних відносин виступають рентні відносини. 
Основу цих відносин становить рента – дохід з капіталу, землі або 
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майна. Існування рентних відносин та ренти в сільському господарстві 
пов`язане з особливостями землі як фактора виробництва. 

На відміну від інших речових факторів виробництва, земля vає 
необмежений строк використання і не відтворюється за бажанням. За 
своїм походженням вона є природний фактор, а не продукт людської 
праці. Земля як фактор виробництва відрізняється іммобільністю, 
тобто її переміщення в інші галузі виробництва. 

У процесі використання землі як засобу виробництва важливе 
місце займає розмежування землі як об`єкта підприємницької 
діяльності і об`єкта  власності. Поряд із великими землевласниками 
важливою фігурою аграрних відносин стає підприємець – орендар, 
якому власник земельної ділянки передає за угодою у безпосереднє 
користування цей унікальний засіб і предмет праці. Підприємець – 
орендар буде намагатись отримувати із земельної ділянки дохід, не 
менший середньої норми прибутку. Всю додаткову вартість у формі 
прибутку, створену при використанні землі, він присвоїти не може. 
Певну її частку орендар має віддати власнику землі, який дозволив 
йому вести на ній підприємницьку діяльність. 

Частина додаткової вартості, створена в процесі 
підприємницької діяльності на землі, яка передається її власнику за 
право користуватись нею, називається земельною рентою. Вона 
постійно привласнюється власником землі. Отже, у цьому випадку, 
земельна рента є доходом, не пов`язаним з підприємницькою 
діяльністю. Але вона є складовою взаємовідносин підприємця – 
орендаря, інших суб`єктів підпри ємницької діяльності з власниками 
землі. Закони, правові акти і Земельний кодекс України з 
доповненнями створили необхідну правову базу для роздержавлення 
земельного фонду і приватизації земельних ділянок. Початковим 
етапом цього процесу була трансформація державної земельної 
власноті в її колективну форму. Цій трансформації сприяли політичні 
і організаційні чинники, вирішальну роль відіграли укази Президента 
України. 

Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо прискорення 
земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 
10 листопада 1994 року №666/94, вимагав від органів місцевої влади 
прискорити передачу сільськогосподарських угідь у колективну 
власність з одночасним її паюванням і передачею земельного паю в 
приватну власність членам колективу, але без виділення в натурі [5]. 
Встановлювалось, що право на земельний пай може бути об`єктом 
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купівлі-продажу. При виході із сільськогосподарського підприємства 
його член міг одержати свій земельний пай у приватну власність у 
натурі. Лише за 1995 рік площа колективної форми власності 
збільшилась з 3,7 до 22,1 млн.га [6]. 

Наступним Указом Президента «Про порядок паювання земель, 
переданих у колективну власність сільськогосподарським 
підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року №720/95 [7], 
встановлювалась обов`язковість паювання всієї земельної колективної 
власності між членами колективу. Передбачалось за рахунок земель 
сільльськогосподарських рад створити резервний фонд для наділення 
земельними ділянками осіб, зайнятих у соціальній сфері села. Хоча 
площі, передані в приватну земельну власність зростали, 
вирішального значення ця форма власності ще не мала. 

Трансформація земельних відносин суттєво прискорилась із 
прийняттям  Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо 
пирскорення реформування аграрного сектору економіки» від 3 грудня 
1999 року №230/99 відповідно до якого земля і майно колективів 
підлягали передачі в приватну власність [8]. Замість колективних 
власників створювались приватні аграрні формування, які могли 
використовувати земельні та майнові паї приватних власників на 
правах оренди з виплатою орендної плати в натуральній або грошовій 
формі.  

На реалізацію даного указу в 2000 році з колективної в приватну 
земельну власність перейшло майже 20 млн.га [6]. Принципові 
підсумки перетворення державної земельної власності в приватну 
змінювались несуттєво. 

Рисунок 1 відображає динаміку приватизаційного процесу у 
сфері землеволодіння. Вони свідчать про перехідний характер 
колективної форми власності на землю, тобто про те, що ця форма 
практично зникає.  

Отже, на 1 січня 2009 року в країні 51% земельної площі 
передано в приватну власність, а 49% залишаються у власністі 
держави. В аграрні сфері рівень приватизації вищий, приватна 
власність на сільськогосподарські угіддя складає 73%, а ріллю - 82% 
[6]. 
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Рис.1. Земельний фонд України за формами власності на  
1 січня 2009 року. 

*Дані Державного комітету по земельних ресурсах України 
 
 
Основну частину сільськогосподарської земельної площі 

передано новим власникам безоплатно, що створили первинні умови 
для формування земельного ринку. У ході формування та розвитку 
вторинних умов земельного ринку збільшуватиметься число 
землевласників, які купили землю. Землеволодіння порступово стане 
частиною інвестиційного процесу. Досвід країн з розвиненою 
ринковою економікою доводить, що інвестиційне землеволодіння 
забезпечує найефективніше використання земельних ресурсів. 

Якщо відсутня власна земельна ділянка підприємці беруть її в 
оренду. Оренда землі – це форма землекористування, при якій її 
власник передає земельну ділянку на певний строк і на застережливих 
умовах іншій особі (орендареві) для ведення підприємницької 
діяльності за певну винагороду або це – це передача її власником у 
тимчасове (строкове) володіння та користування іншим фізичним або 
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юридичним особам за відповідну плату, називають орендою. 
Власник землі привласнює земельну ренту у вигляді орендної 

плати. Орендна плата не може збігатись з земельною рентою в тому 
випадку, коли до її складу, крім останньої, входять і такі елементи, як 
відсоток на раніше вкладений у землю капітал, амортизація тощо. 
Збігається земельна рента з орендною платою тоді, коли в оренду 
здається ділянка землі, в яку не вкладались кошти. 

Підприємці у сільському господарстві погодяться платити ренту 
власнику землі у тому випадку, коли рента складатиме надлишок 
порівняно з середньою нормою прибутку. Цей надлишок має бути не 
тимчасовим, а постійним. 

Основою земельної ренти є праця, що прикладається до кращих 
і середніх за родючістю ділянках землі. На них у рівні проміжки часу 
працею створюється вартість більша, ніж на гірших ділянках землі. 
Більш висока родючість грунтів є лише умовою створення цього виду 
ренти і до її основи ніякого відношення не має. 

Але сільськогосподарська продукція, вироблена на землях різної 
родючості, продається за цінами, які формуються на ринку в процесі її 
торгівлі. Конкуренція споживачів за вироблену сільськогосподарську 
продукцію призводить до того, що ціни на неї встановлюються, 
виходячи з гірших умов виробництва, тобто з тих умов, які склались 
на гірших (безрентних) ділянках. Якби це було не так, то на таких 
землях було б невигідно вести аграрне виробництво, бо підприємці не 
отримували б середнього прибутку. Інакше кажучи, на всіх ділянках, 
крім гірших, рента входить до складу ціни 
сільськогосподарськогопродукту, але не як фактор, а як результат дії 
ціноуторювального механізму. 

Рентабельність сільськогосподарського виробництва України 
наведена на рисунку 2 [9]. 
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Рис. 2. Рентабельність виробництва продукції рослиннтцтва і 
тваринництва в Україні за 1991-2008 рр., % 

 
Нестійкість показників рентабельності сільськогосподарського 

виробництва дуже значна, але в останні роки досягнутий рівень 
рентабельності дає підстави говорити про деяку стабілізацію цінової 
ситуації на аграрному ринку, що сприяє поліпшенню надходжень 
рентних платежів до товаровиробників. В коростроковому періоді 
галузі сільськогосподарського виробництва є більш стійкими до 
кризових явищ в економіці, особливо це стосується рослинництва. 
Хоча показники рівня рентабельності продукції рослинництва за 
останні 5 років зменшились, але є рентабельними (дохідними) для 
підприємств і держави в цілому. 

Та все ж норма прибутку за діючою системою ціноутворення 
набагато нижча від докризового рівня, що не дає можливості 
реалізувати рентний потенціал сільського господарства. 

Висновки. Наслідки трасформаційної кризи в Україні 
залишаються не подоланими не лише у виробничій сфері, а й у сфері 
аграрного ціноутворення. Формування належного рівня цін, який 
забезпечив би надходження  рентних виплат, необхідних для 
організації ефективного землекористування, є досить проблематичним 
без регуляторного впливу держави. 

Роль держави також має бути більш помітною у розподілі 
рентних доходів, який повинен здійснюватися з урахіванням інтересів 
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усіх суб`єктів рентних відносин. В країнах з розвиненою ринковою 
економікою уряди, не обмежуючи себе проблемами землеволодіння й 
управління природогосподарським комплексом, а оперуючи лише 
податковими підоймами, здатні мобілізувати в бюджет і розподілити 
на користь усього суспільства будь-яку частину ВВП. 

Суб`єкти регулювання рентних відносин в Україні, створили 
відповідне нормативно – правове забезпечення реалізації права 
власності на землю, повинні разом із цим сприяти створенню 
результативних механізмів ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію. Цей напрямок розв`язання проблеми розподілу ренти 
потребує поглибленого вивчення. 
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ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНУ 
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Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 

В статті розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність 
виробництва продукції рослинництва. Досліджено стан виробничих ресурсів 
Київської області, ефективність їх використання, виявлено недоліки та шляхи 
їх усунення. 

The article examines the main factors affecting the efficiency of crop production. 
Research of industrial resources of the Kiev region, the effectiveness of their use, revealed 
deficiencies and ways to remedy them. 

 
Постановка проблеми. На всіх етапах розвитку сільського 

господарства одним із основних напрямів є виробництво продукції 
рослинництва, а обґрунтування заходів щодо його стабілізації і 
підвищення ефективності - загальнодержавним завданням. 
Актуальність проблеми ефективності сільськогосподарського 
виробництва, зокрема галузі рослинництва, за сучасних умов виходить 
на перше місце серед інших важливих проблем. Вирішення та 
реалізація проблеми – це формування реального добробуту населення 
країни, підвищення її продовольчої безпеки. Ефективність розвитку 
рослинництва формується під впливом багатьох чинників, зокрема 
грунтово - кліматичних, технологічних, біологічних та інших, що 
ускладнює пошук додаткових можливостей для її підвищення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
проблем підвищення ефективності виробництва продукції 
рослинництва в сільськогосподарських підприємствах в умовах 
ринкових перетворень присвячені наукові праці В. Я. Амбросова, В. Г. 
Андрійчука, А. С. Даниленка, М. Я. Дем’яненка, О. Ю. Єрмакова, І. В. 
Коновалова, В. І. Криворучка, П. Т. Саблука, П. П. Руснака, М. М. 
Федорова, В. К. Терещенка, О. В. Шкільова, О. М. Шпичака, та 
багатьох інших учених. Разом з тим, питання підвищення 
ефективності виробництва продукції рослинництва на інноваційній 
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основі й надалі залишаються недостатньо вивчені. Це зумовлює 
необхідність вивчення окресленої проблеми, підтверджує її 
актуальність. 

Формулювання цілей статті.  Метою статті є виявлення 
впливу основних факторів на економічну ефективність виробництва 
продукції рослинництва Київської області та виявлення можливостей 
поліпшення результативних показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств з застосуванням інноваційних 
технологій. 

Виклад основного матеріалу.  Ефективність виробництва — 
це складне і багатогранне явище. Будь-яке виробництво передбачає 
витрати ресурсів і одержання певних результатів. Ефективність — це 
економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними 
результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами 1, с .397-398. 
В сільському виробництві поєднані наступні фактори виробництва: 
земля, робоча сила, основні засоби та предмети праці.  

Для ефективного виробництва продукції рослинництва важливе 
значення має структура посівних площ. За 1995-2008 роки в структурі 
сільськогосподарських угідь відбулись значні зміни. Так, зокрема, 
через неприбутковість тваринництва площа під кормовими 
культурами у 2008 році зменшилась в 3,7 рази, під зерновими 
культурами, які є прибутковими зросла в 1,2 рази, під технічними 
культурами в 1,6 рази, зокрема під ріпаком  в 19,5 рази 2, с. 124. Але 
при цьому слід звернути увагу на негативні наслідки при вирощування 
ріпаку, через насичення ґрунту збудниками хвороб при умові, що 
виробництво останнього надалі планується збільшувати відповідно 
Програми розвитку ріпаківництва в Україні на 2008 – 2015 роки, 
затвердженої Міністерством аграрної політики України 21 лютого 
2006 року в 2015 році до 2 млн. га 3.  

На думку вчених – аграрників частка добрив у формуванні 
врожайності становить 40-50%, а сорту і насіннєвого матеріалу – 15-
20%. Проведення технологічних операцій в оптимальні строки і при 
відповідній якості формує врожайність на 15-20% [4, с. 87]. За 2000-
2008 роки обсяг внесених органічних добрив у Київській області 
скоротився на 62 %, мінеральних - збільшився на 64 %. Головною 
причиною цього є скорочення галузі тваринництва в області. В тих 
підприємствах де вона збереглась керівники віддають перевагу 
реалізації органічних добрив, не враховуючи економічного ефекту від 
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їх внесення. Проведений кореляційний аналіз залежності між 
внесенням мінеральних і органічних добрив та урожайністю пшениці 
по Київській області у 2008 році показав, що урожайність на 24 % 
залежить від обсягу внесення органічних та мінеральних добрив, в 
тому числі на 4 % від обсягу внесення органічних добрив і на 20% від 
мінеральних. При збільшенні норми внесення органічних добрив на 1 
т/га на 1 га в досліджуваній сукупності урожайність підвищиться на 
0,83 ц/га, збільшення норми внесення мінеральних добрив на 1 ц 
діючої речовини дасть прибавку урожаю – 0,11 ц/га. Економічний 
ефект від використання органічних та мінеральних добрив при 
виробництві зернових культур наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Розрахунок додаткового прибутку від внесення органічних 
та мінеральних добрив під  урожай пшениці в 2009 році* 

 

Назва 
препарату 

Норма 
внесення, 

кг/га 

Ціна 
добрив, 
грн./т 

Вартість 
добрив, 
грн./га 

Прибавка 
урожаю, 

ц 

Ціна 
реалізації 
пшениці 
3 класу,  
грн./т 

Додатко- 
ва вируч-
ка, грн. 

Витрати 
на вне-
сення 

добрив, 
грн. 

Нітро-
амофоска 300 3750 1125 9 1050 945 15 

Аміачна 
селітра 400 1800 720 11 1050 1155 19 

21  2100 6,3 1050 662 162 
- - - 16,8 1050 1764 - 
- - - 16,8 1050 1764 - 

Органічні 
добрива 

- - - 6,3 1050 662 - 

 
*Розраховано автором 
 

Аналізуючи таблицю 1 бачимо, що прибуток від внесення 
мінеральних добрив за рік становить 221 грн., за 4 роки - 884 грн., 
органічних добрив – 2590 грн. Отже, необхідно переглянути сівозміну 
та вносити добрива в необхідній пропорції для підвищення 
урожайності культур, що в поєднанні з малозатратними технологіями 
забезпечило б значний ефект. Так при використанні ноу-тілл 
технології при вирощуванні ярого ячменю в компанії «Агромир», що 
на Кіровоградщині, економія на 1 га склала 495 грн., 124 грн. на тоні 
[4, с. 26].   

Важливим шляхом підвищення ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств є застосування нових сортів 
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рослин. У Державному реєстрі сортів рослин, на 2008 рік налічується 
162 сорти пшениці м’якої озимої, з них 135 сортів вітчизняної селекції 
та 27 – іноземної. Серед нових сортів, які мають потенційну 
врожайність понад 100 ц/га – Фаворитка, Золотокоса, Фарандоль, 
Попелюшка та інші 5, с. 56.  

Особливо важливу роль серед факторів виробництва відіграє 
праця. Мотиваційним фактором для здійснення трудової діяльності є 
рівень оплати праці. Розглянувши динаміку середньомісячної 
номінальної заробітної плати в Київській області за видами 
економічної діяльності бачимо, що за 2000 – 2008 роки номінальна 
заробітна плата в галузі становила в середньому 71 % від заробітної 
плати по національному господарству. Таким чином низька оплата, 
важкі умови праці та сезонне виробництво створює дефіцит молодих 
кваліфікованих кадрів, здатних застосовувати новітні досягнення 
техніки і технології. Джерелом зростання оплати праці має бути 
збільшення частки уречевленої праці в собівартості продукції, що 
дасть змогу підвищити ефективність виробництва останньої. Отже, 
впровадження інноваційних технологій та підвищення рівня освіти 
працівників дозволить знизити витрати виробництва та підвищити 
якість продукції, оскільки це єдина можливість отримати максимум 
прибутку.  

Внаслідок диспаритету цін більшість виробників не мають 
можливості придбати нову техніку, що спричиняє зниження 
ефективності вирощування сільськогосподарських культур. 
Аналізуючи наявність основних засобів за видами економічної 
діяльності в Київській області бачимо, що за 2000 – 2008 роки вартість 
основних засобів в економіці зростає в 2 рази швидше, ніж в 
сільському господарстві [2, с. 72]. Основним джерелом фінансування 
залишаються власні кошти підприємств та організацій. Їх частка за 
аналізований період збільшилась на 8,9 %. Спостерігається зменшення 
обсягу фінансування з державного та місцевого бюджетів. В той же час 
неможливість нагромадження власного капіталу призвело до 
збільшення залучених кредитів та інших позик на 18,5 %. Обсяги 
іноземних інвестицій скоротились за аналізований період на 28,1 %. 
Через критичний стан галузі кошти інвесторів вкладаються у 
прибуткові сфери, зокрема у виробництво харчових продуктів було 
вкладено 35,2 % інвестицій, у переробну промисловість – 51,3 % [2, с. 
219].  

Процеси деградації матеріально – технічної бази сільського 
господарства на даний час настільки глибокі, що у разі створення 
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сприятливих для інвестування умов основний капітал в галузі, за 
розрахунками економістів, почне зростати лише через 4 - 5 років з 
початку здійснення стабілізаційних заходів. Так, зокрема, зниження 
купівельної спроможності аграрних підприємств та заповнення ринку 
іноземною технікою спричинили зменшення обсягів виробництва 
продукції машинобудування, при значному рівні зносу наявної в 
господарствах техніки. Враховуючи потребу в техніці вітчизняні 
виробники почали виготовляти техніку дешевшу за зарубіжні аналоги. 
Лабораторія систем економічних нормативів на нову техніку НДІ 
«Украгропромпродуктивність» провела дослідження згідно з ДСТУ 
4397 : 2005 і визначила показники економічної ефективності 
використання дискового агрегату УДА-4,5-20 виробництва ТОВ 
«БілоцерківМАЗ», порівняно із зарубіжним аналогом – дисковою 
бороною Discover XM 36 – виробництва фірми KUHN (Франція). 
Аналіз досліджень свідчить, що дисковий агрегат УДА-4,5-20 
порівняно з зарубіжним аналогом має менші прямі експлуатаційні 
витрати на 45,8 % при майже рівній продуктивності і в 2 рази більшій 
вартості 6, с.68. Для подолання технічного відставання сільського 
господарства необхідно щоб економічні відносини між аграрним 
виробництвом і виробниками технічних засобів та матеріально – 
енергетичних ресурсів ґрунтувались на єдиній економічній основі – 
одержанні рівновеликого прибутку на рівно вкладений капітал.  

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна 
зробити висновок, що роль інноваційної діяльності як вирішального 
фактора підвищення ефективності виробництва, забезпечення 
стабільного економічного росту постійно зростає і за сучасних умов 
для аграрних підприємств є пріоритетним напрямом. Створені 
аграрною реформою умови для формування багатоукладної 
економіки на селі замість очікуваного зростання виробництва та 
підвищення його ефективності мають наслідком зменшення обсягів 
сільськогосподарської продукції, порушення умов відтворення 
ресурсів. Однією з головних причин цього було те, що 
агропромисловий комплекс не базувався на інноваційно – 
інвестиційній основі в результаті відсутності еквівалентного обміну та 
належних інвестицій в сільське господарство. Розвиток економіки за 
інноваційною моделлю потребує мобілізації ресурсів за рахунок 
сприяння нарощуванню і продуктивному використанню фінансових 
ресурсів підприємства. Фінансова політика держави має основуватись 
на пріоритетності фінансових ресурсів підприємств, а не бюджету. 
Власні ресурси підприємств можуть зрости внаслідок врегулювання 
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оподаткування - зниження податкового навантаження, надання пільг з 
оподаткування. Але за нинішніх умов дані шляхи можуть бути 
використані в обмеженій кількості. За умов економічної кризи не лише 
знизилися темпи науково – технічного прогресу, а й значно 
скоротилися обсяги наявної у виробництві техніки, 
високопродуктивних сортів рослин і порід тварин. Розвиток 
продуктивних сил відбувається лише в окремих підприємствах. Та 
незважаючи на негативні тенденції у сфері науково – технічного 
прогресу, в галузі зберігся значний науково – технічний потенціал, 
підтримуючи який Україна зможе поліпшити матеріально – технічний 
стан сільськогосподарських підприємств і позитивно вплинути на 
ефективність їх господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 

ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

ЛУППО Д.В.,  
Полтавський університет споживчої кооперації України 

 
Розглянуті основні тенденції та особливості розвитку фінансової 

системи регіонального рівня. Визначені особливості моделювання фінансової 
діяльності та напрями їх можливого вдосконалення в аспекті взаємодії елементів 
загальної системи. 

 The basic tendencies and features of development of regional level financial system 
are considered. Features of modeling of financial activity and a direction of their possible 
improvement from the point of view of interaction with the general system are defined. 

 
Постановка проблеми. Посилення інтеграційних процесів в 

умовах глобалізації економічного простору зумовлює необхідність 
детальнішого розгляду питань, пов'язаних з особливостями 
формування сучасної моделі фінансової системи та механізму її 
функціонування, спрямованого на забезпечення міжнародної 
фінансової стабільності. 

Найпоширенішим шляхом відображення стану стабільності 
фінансової системи, з погляду науки, є моделювання процесу 
формування оптимальної структури джерел фінансових ресурсів 
підприємств з метою отримання тимчасових переваг у вигляді 
збільшення розміру фонду заощадження та збереження динаміки 
зростання обсягів виробництва. Таким чином, незмінні пріоритети 
фінансово-економічного моделювання прогнозних значень прибутку 
підприємств та стабільність загальної фінансової системи зумовлюють 
необхідність названих досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальний стан 
фінансової системи, опис процесів інфраструктурних перетворень, 
особливостей формування сучасної моделі фінансової системи 
відображені в роботах Науменкової С.В., Міщенко С.В. [1, 2] 
Проблеми ресурсного забезпечення згідно теоретичних положень 
сучасної фінансової школи та опис факторів зовнішнього середовища 
розглянуті в роботах Качури А.Є. [3] Практичні дослідження на основі 
моделей містяться у роботах Рядно О. та Шерстинникова Ю., зокрема, 



 

111 

щодо максимізації економічного ефекту в умовах розвитку фінансової 
системи [4], та Бакурової А.В. - щодо збалансованої системи 
планування позитивних та негативних фінансових потоків [5]. 
Поглиблені дослідження на основі математичного аналізу містяться у 
роботах Панасенко О.В. (щодо планування майбутньої діяльності 
підприємства на основі формування оптимальних резервів) [6] та 
Румянцева И.В. (щодо об’єктно-ориєнтованих програмованих 
моделей розподілу подій у часі) [7]. Забезпечення вибору оптимальної 
моделі для дослідження з метою спрощення роботи дослідника, за 
умов використання попередніх рішень, висвітлено у роботах 
Білик Т.О. [8] Нарешті, система підходів до галузевого застосування, 
зазначених вище методів, пропонується у роботах Львутина П.П. [9] 
Вона грунтується на підходах до визначення стану основних факторів 
виробництва та формування ціни. Проте, незважаючи на значний 
обсяг досліджень, згідно з загальними існуючими підходами, та 
поглиблене вивчення методології, лишається не висвітленим ряд 
відмінностей системного характеру. 

Формування цілей статті. Основною метою публікації є 
атрактивний аналіз внутрішніх структур фінансової системи, який 
відображає формування та сутність економічних процесів в періоди, 
значні за тривалістю. Основними завданнями є визначення 
оптимальної моделі та виявлення особливостей, які будуть відбивати 
основні тенденції, що є необхідним при прийнятті стратегічних 
рішень. 

Виклад основного матеріалу. Однією з основних 
характеристик істотних змін у фінансовій системі є те, що вони 
відбивають результати взаємодії суб'єктів із зовнішніми факторами 
різного походження, тому всі зв'язки між суб'єктами соціальної та 
економічної сфери, є як правило, слабко формалізованими, а сама 
система слабкоструктурованою і багатозв'язною.  

Найбільш зручним математичним апаратом для опису та 
дослідження подібних систем є структуроване зв’язкове моделювання. 
Показники стану регіональної (Полтавської) фінансової системи у 
коефіцієнтному вимірі можуть бути використані для аналітики 
емпірично існуючої ситуації (рис. 1). 

Нами покроково здійснено наступні операції теоретичної 
підготовки і формалізації та практичних розрахункових операцій. По-
перше, визначено наступні елементи моделі структурно зв’язкового 
моделювання.  
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Для дослідження реакції атрактивної структури виробничої 
сфери регіону в фінансовій системі побудовано трирівневу зв’язкову 
модель. 

 
 

 
 
Рис. 1. Показники стану регіональної фінансової системи 
 
Першим рівнем, обрана мезо- підсистема, що є основою та відб-

иває співвідношення між складовими елементами на рівні регіону.  
Другий рівень – макрорівень - характеризується масштабами 

всієї країни.  
Третій рівень – мегарівень - є представницьким та відображає 

стан країни у міжнародних економічних відносинах. Відповідно до 
поданої класифікації нами визначено наступну структуру факторної 
основи коефіцієнту зміни стану зовнішнього впливу: 1 – відсутність 
зовнішнього впливу; ))15,0*12,0*20,0(1(  – вплив держави 
максимального рівня (за умови врахування податків та зборів); 

))5,0*15,0*12,0*20,0(1(   – вплив на міжнародному рівні, який 
включає вплив держави та митних бар’єрів. 

Другим кроком визначено структурну інтерпретацію проблеми, 
тобто на цьому етапі виявляємо основні суперечності в системі цілей 
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елементів системи та проведемо аналіз зв’язків. За визначених умов 
при моделюванні прийняті до з’ясування особливості зміни елементів, 
у залежності від чутливості системи. 

По-третє, здійснено пошук та обґрунтування стратегій 
досягнення мети в стабільних ситуаціях та в ситуаціях, що змінюються. 
На цьому етапі проведено моделювання ситуації. Обрані наступні 
режими моделювання ситуації: 

 1) що буде, якщо нічого не робити, не докладати ніяких зусиль 
- тобто моделювання саморозвитку подій (в нашому випадку 
відповідає початковому стану даних);  

2) що відбудеться за керованого розвитку ситуації, якщо 
впливати на досліджувану систему факторами певної сили впливу 
(застосовано розмір податкового важеля в 0,98);  

3) що буде в разі керованого розвитку ситуації, коли метою 
факторного впливу є отримання заданого результату (використано 
стан системи в незмінній оберненій пропорційності). 

Щоб проаналізувати детально кожну з цих ситуацій, 
змодельовано процеси, які можуть відбуваються в системі (варіативна 
матриця – табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Матриця варіативного стану (коеф.) 

№ Базовий 
стан Рівень 1 Рівень 2 

1 1,0 1,0 1,0 
2 1,0 0,9964 0,98 
3 1,0 0,9982 -1,0 

 
Відповідно до таблиці побудовано зв’язкові варіативні графіки 

ситуаційного моделювання в залежності від:  
1 рівень – рівень факторного впливу; 
 2 рівень – імітаційного моделювання.  
При цьому виключені та знівельовані повторення та застосовані 

усереднення (рис. 2). 
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Рис. 2. Зведені дані по результатам моделювання 
 
 
Результати зведених розрахунків вказують на наявність 

незначних розбіжностей при переході від державного до 
міждержавного впливу, також, спостерігається нечутливість до 
незначних податкових пільг, що може свідчити, на нашу думку, про 
відсутність системного підходу при формуванні податкової бази з боку 
держави. 

Висновки. Отже, відповідно до представлених результатів, 
велику значимість мають складові елементи сучасної структурованої 
моделі фінансової системи, спрямовані на визначення конкретного 
результату такої системи. На нашу думку, на практиці, зокрема на 
підприємствах регіону, більша увага має приділятися вдосконаленню 
фінансового планування з використанням економіко-математичних 
моделей, які передбачають дворівневий зв’язок із факторами 
виробництва та елементами оточуючого середовища. Основна увага 
повинна бути приділена зменшенню розміру фондів нагромадження 
за рахунок активізації процесу переходу обігових коштів у розвиток 
виробництва. У якості інструментарію в подальших дослідженнях 
доцільно використовувати засоби імітаційного моделювання та 
управління станом ресурсів підприємств систем Cognos та Oracle. 
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УДК 631.11:631.173 
 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 

 
МАГІЙОВИЧ Р.І., к.е.н, в.о.доц кафедри економічної теорії, 

 Львівський національний аграрний університет 
 
Розкрито проблеми забезпечення аграрних та промислових підприємств 

основними засобами та дано оцінку сучасного їх матеріально-технічного стану. 
Запропоновано шляхи подолання матеріально-технічного дефіциту у 
підприємствах.  

Analyze current state and problems in technical provision of agrarian and 
industry enterprises. Described the ways out to pursue these problems in technical defect of 
enterprises. 

 
Постановка проблеми. Для України, яка стала на шлях 

ринкової економіки та вступила до Світової організації торгівлі, 
розвиток сільського господарства стає дедалі актуальнішим і має 
важливе значення, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної 
людини. Практично понад 80% фонду споживання формується за 
рахунок продукції сільського господарства. Саме ці умови спричинили 
до нових форм господарювання, реструктуризації підприємств, зміни 
відносин власності на основні засоби виробництва, а також вимагають 
нових підходів щодо вирішення проблеми матеріально-технічного 
забезпечення агропідприємств. Адже ефективність виробництва 
безпосередньо залежить від комплексного оснащення матеріально-
технічними ресурсами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
матеріального, технічного та технологічного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників, сучасного стану 
машинобудування, модернізації машин та обладнання постійно 
обговорюються в наукових публікаціях, реалізуються через 
законодавчо-нормативні акти. Питання матеріально-технічного 
забезпечення досліджували такі вчені, як В.Г. Васильєва, яка зауважує, 
що вартість найбільшої частини основних фондів, таких як машини і 
обладнання за останній період зменшилася на 40% [1]; І.І. Іванишин, 
який наголошує, що відомча розпорошеність підприємств не дає 
змоги проводити єдину технічну політику та забезпечити системний 
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підхід до створення машин, проведення випробувань, організації 
виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування й 
надання технологічних послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів 
для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, 
харчової та переробної промисловості – у техніці й обладнанні. Він 
зазначає, що існуючі виробничі потужності промислових підприємств 
протягом тривалого періоду через відсутність обігових коштів і різке 
зниження платоспроможного попиту на техніку завантажені не більше 
як на одну третину, а окремі заводи – на 10-15% [2]; В.Ю. Святненко, 
який називає причини, що не лише ускладнюють створення єдиної 
концепції стабілізації та розвитку національної економіки, а й 
посилюють негативний вплив на діяльність підприємств. 
Найскладнішими з них є такі: 1) відсутність достовірної інформації 
про стан виробництва на приватизованих підприємствах, цінову 
політику і ринкові відносини, 2) відсутність сформованої правової та 
методологічної бази для проведення санації і реконструкції 
підприємств, 3) недостатня забезпеченість України сировинними 
ресурсами, 4) недосконалий розвиток кредитних відносин [3]; Т.С. 
Гайдучок, стверджує, що основні виробничі засоби і, зокрема, технічні 
засоби виробництва не відповідають їх розмірам і технології ведення 
виробництва. У більшості суб’єктів господарювання відсутній повний 
комплект машин для комплексної механізації окремих виробничих 
процесів, тому чимало господарств скорочують виробництво, 
переходять на ручну працю і змінюють спеціалізацію виробництва [4]; 
Г.М. Підлісецький, який характеризує механізм функціонування ринку 
матеріально-технічних ресурсів як систему організаційно-економічних 
відносин, спрямованих на оптимальне, своєчасне та ефективне 
забезпечення виробництва ресурсами [5] та інші. 

Мета статті. Мета статті полягає в оцінці сучасного стану та 
виявленні проблем забезпечення основними засобами 
сільськогосподарські та промислові підприємства і внесенні 
пропозиції щодо подальшого зміцнення і вдосконалення ресурсної 
бази аграрно-промислового виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Перспективи розвитку 
народного господарства України в умовах СОТ та подальшої 
інтеграції у європейський простір повинні ґрунтуватися на 
прискоренні науково-технічного прогресу, широкому впровадженні 
новітніх ресурсо- і енергозберігаючих технологій, спрямованих на 
виробництво конкурентоспроможної продукції для внутрішнього і 
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зовнішнього ринків. 
У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» визначені стратегічні напрями інноваційної 
діяльності, розраховані на тривалу перспективу – не менше десяти 
років, і середньострокові, розраховані на реалізацію протягом 
найближчих 3-5 років, спрямовані на переоснащення промислового і 
сільськогосподарського виробництва.  

Відомо, що інноваційна діяльність стрімко розвивається у 
стабільних фінансово-економічних умовах, при стратегічно 
визначеному напрямку використання наукового потенціалу та активній 
державній підтримці. Проте сучасна економічна ситуація, яка склалася 
в країні, не на користь такій діяльності. Адже економічна криза в 
Україні виявилася набагато глибшою, ніж очікували експерти. За 
даними Міністерства економіки України загальний обсяг реалізації 
сільськогосподарської продукції, виробленої аграрними 
підприємствами, за січень 2010 року порівняно з аналогічним 
періодом 2009 року зменшився на 18%, у тому числі продукції 
рослинництва  – на 45%, а продукції тваринництва – збільшився на 
7% [6]. Щодо промислового виробництва, то на початок 2009 року 
його обсяг зменшився на 19,8% порівняно з минулим роком. Це 
найбільше падіння із середини 1990-х років. Криза у металургії 
спричинила спад у суміжних галузях. Різко скоротилося виробництво і 
в інших експортоорієнтованих галузях. У машинобудуванні випуск 
продукції скоротився на 11,2%, у хімічній промисловості – на 19,2%. 
Фінансова криза негативно вплинула не лише на діяльність 
підприємств-експортерів, але й зачепила підприємства, які 
виготовляють продукцію на внутрішні ринки [7].  

Слід відмітити, що існуючі виробничі потужності підприємств 
протягом тривалого періоду через відсутність обігових коштів і різке 
зниження платоспроможного попиту на техніку завантажені не більше 
як на одну третину, а окремі заводи – на 10-15%. Виробничий 
потенціал значної частини промислових підприємств з 
машинобудування нині має застаріле обладнання.  

Тому визначальним чинником техніко-технологічного 
переоснащення виробництва на нинішньому етапі є оновлення 
матеріально-технічної та ресурсної бази підприємств, глибока 
реконструкція та підвищення технічного рівня машинобудівних 
заводів, спрямованих на забезпечення освоєння нових видів 
конкурентоспроможних техніки, машин, обладнання та устаткування, 
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щоб відповідали світовим стандартам. 
Згідно статистичних даних у Львівській області первісна вартість 

всіх основних засобів збільшилася у 2008 р. в 2,7 р. порівняно із 2000 
р., в сільському господарстві вартість основних засобів зменшилася на 
22,4%, в промисловості та будівництві збільшилася у 2,1 р. Рівень 
зносу основних засобів у сільському господарстві за 2008 р. склав 
41,1%, у промисловості – 53,3%, а в будівництві – 49,0%  (табл. 1) [8]. 

Якщо аналізувати рівень фондозабезпеченості аграрних 
підприємств, то за останні роки він склався вкрай незадовільним. 
Значна частка техніки, машин, устаткування, споруд є застарілою, не 
придатною до експлуатації. Фізичний знос техніки перевищує темпи її 
оновлення у 10 разів, а рівень зносу в окремих підприємствах досягає 
70-90% [9]. 

Фінансова неспроможність товаровиробника забезпечити себе 
сучасними, якісними матеріально-технічними ресурсами, 
нераціональність виробничого процесу, високі затрати праці та втрати 
продукції – все це проблеми, які турбують сучасне вітчизняне не 
тільки промислове, але і сільськогосподарське виробництво. Для 
вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення 
підприємств необхідно: 

Таблиця 1 
Динаміка показників використання основних засобів за 

деякими видами економічної діяльності у підприємствах 
Львівської області 

Показник 2000 2004 2006 2008 
Основні засоби, млн. грн. 
за первісною вартістю  

 
35646 

 
51890 

 
68867 

 
96981 

за залишковою вартістю 20275 27442 36955 50175 
Рівень зносу, % 43,1 48,2 47,7 49,5 
в т.ч. сільське господарство   3093 2262 2416 2399 
Структура, % 8,7 4,4 3,5 2,5 
Рівень зносу, % 49,9 57,3 50,2 41,1 
         промисловість 10755 16392 17673 22025 
Структура, % 30,2 31,6 25,7 22,7 
Рівень зносу, % 52,0 57,0 55,4 53,3 
        будівництво 798 898 1197 1706 
Структура, % 2,2 1,7 1,7 1,8 
Рівень зносу, % 49,0 45,5 44,0 49,0 
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1.  На державному рівні налагодити ринкову систему 
матеріально-технічного забезпечення підприємств згідно 
обґрунтованих потреб. Науковцями Інституту механізації та 
електрифікації сільського господарства підраховано, що для 
виконання технологічних процесів щороку належить постачати 
сільськогосподарським виробникам 42 тис. тракторів і 8,7 тис. 
зернозбиральних комбайнів.  

2.  Доцільно створити пільгові умови для одержання 
довгострокових кредитів під низькі відсотки (хоча зараз в умовах 
фінансової кризи це поки що нереально). Старіння техніки, 
порушення правил її експлуатації та періодичності технічного 
обслуговування призвели до того, що річні витрати на її ремонт майже 
у 3 рази перевищують її балансову вартість. 

3.  Створити сприятливий інвестиційний клімат для вітчизняних 
та іноземних інвесторів, які мають наміри працювати в промисловості 
країни. 

4.  Підвищити відповідальність промислових підприємств, які 
виробляють сільськогосподарські машини, за якість, надійність та 
економічність своєї продукції, виробництво конкурентоспроможних 
машин.  

5.  Забезпечити створення регіональних торгово-технічних 
центрів з реалізації техніки, обладнання, устаткування, мережі 
технічних центрів, технічного обслуговування і ремонту машин та 
технічних засобів. 

6.  Перетворити інженерно-технічні служби підприємств в 
технологічні кооперативи,  пункти прокату, сфери лізингу.  

7.  Удосконалити амортизаційну, податкову, цінову та 
інвестиційну політику. При застосуванні існуючих норм амортизації 
основних засобів підприємства не в змозі створити необхідний 
амортизаційний фонд для відновлення основного капіталу.  

Висновки. Отже, з метою покращення ситуації щодо 
забезпечення підприємств матеріально-технічними ресурсами  
потрібно реалізувати наступні заходи: 

- визначити достовірні параметри (включаючи вартісну 
оцінку) галузевих основних засобів, показники їх стану і використання 
шляхом проведення суцільної інвентаризації;  

- реформувати амортизаційну систему з метою її 
інвестиційного спрямування шляхом розмежування економічної та 
фіскальної функцій амортизації; 
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- удосконалити систему лізингу техніки та обладнання, 
розширити обсяги підтримки державних лізингових компаній, 
активізувати лізингову діяльність машинобудівних підприємств; 

- створити сприятливі умови для широкого залучення 
вітчизняних та іноземних інвестицій; 

- розвивати фірмовий технічний сервіс у гарантійний та 
післягарантійний період експлуатації техніки за участю заводів-
виробників та постачальників; 

- забезпечити формування ринкової інфраструктури 
технічного сервісу, зокрема на кооперативних засадах; 

- впроваджувати системний моніторинг та сучасні засоби 
інформатизації щодо матеріально-технічних ресурсів; 

- посилити роботу з підготовки механізаторів широкого 
профілю і підвищення кваліфікації, удосконалити механізм атестації 
інженерно-технічних працівників.  

Також при комплексному управлінні МТР важливе місце 
займають оптимальність їх забезпечення, економність та якість. 
Повнота забезпечення матеріально-технічними ресурсами 
характеризує відповідність кількості закуплених матеріалів окремого 
виду до реальних потреб. Комплектність їх забезпечення розуміють як 
наявність усіх найменувань матеріальних ресурсів в кількості, що 
необхідна для повного і своєчасного забезпечення потреби 
виробництва. Адже без своєчасного і комплектного забезпечення 
підприємства ресурсами неможливе виконання плану виробництва в 
необхідному обсязі і асортименті.  

Тому зміцнення матеріально-технічної бази підприємств 
повинно здійснюватися на основі розвитку маркетингової 
інфраструктури, яка включає товарні біржі, торгові доми, 
обслуговуючі кооперативи, сервісні пункти, банки, кредитні спілки, 
промислово-фінансові групи, страхові компанії, інформаційно-
консультаційні центри, дорадчі служби. Інфраструктурні складові 
мають забезпечити докорінну трансформацію існуючої системи 
матеріально-технічного забезпечення господарюючих суб’єктів 
економіки. 
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ 

ВИКОРИСТАННЯ 
 

МАЗУР Н.А., к.е.н., доцент,  
Подільський державний агарно-технічний університет 
 
У статті розглядаються стан та передумови використання ресурсного 

потенціалу аграрного сектора Подільського регіону: виділено і проаналізовано 
основні економічні, соціальні, організаційні та технологічні передумови розвитку 
сільського господарства. 

The state and pre-conditions of the use of resource potential of agrarian sector of 
the Podil'skogo region is examined in the article: basic economic, social, organizational 
and technological pre-conditions of development of agriculture are selected and analysed. 

 
Постановка проблеми. Сільське господарство - одна з 

найважливіших галузей господарського комплексу України, яка 
відіграє важливу роль у зміцненні економіки нашої країни, підвищенні 
життєвого рівня населення і розв'язанні соціально-економічних 
проблем. Проте рівень розвитку його продуктивних сил значно 
відстає від середніх показників по галузях народного господарства. В 
країні ще недостатньо виробляється зерна, цукрових буряків, картоплі, 
овочів, плодів, ягід, винограду, м'яса, молока, яєць та інших видів 
продукції. Тому проблема прискореного розвитку 
сільськогосподарського виробництва і стабільного нарощування його 
продукції набирає особливо важливого значення. 

Цілі статті. Метою дослідження є вивчення визначальних 
складових  ресурсного потенціалу та передумов розвитку аграрного 
сектора у регіональному аспекті. 

Соціально-економічний розвиток регіонів значною мірою 
залежить від величини та ефективності використання наявного на 
даній території економічного потенціалу.  

Саме тому, при всій складності й багатоаспектності регіональної 
проблематики, одним з найбільш важливих сучасних напрямків 
аналізу є розробка науково-методичних підходів до оцінки 
економічного потенціалу аграрного сектора регіону та ефективності 
його використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У даний час існує 
багато теоретичних і методичних розробок, пов'язаних з оцінкою 
окремих складових елементів ресурсного потенціалу та ефективності 
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їх використання. Вирішенню окремих задач цієї проблеми присвячені 
роботи вітчизняних учених В.М. Гриньової, Б.М. Данилишина, М.І. 
Долішнього, С.І. Дорогунцова,                      Т.С. Клебанової, І.І. 
Лукінова,  М.Й.Маліка, Л.О.Мармуль,                          С.І. Пирожкова, 
В.Г. Ткаченко, М.Г. Чумаченка; а також закордонних – В.Д. 
Андріанова, Ю.А. Дорошенка, М. Пората, М. Портера, А. Маршалла 
та ін. 

Однак існуючої науково-методичної бази явно недостатньо 
через відсутність загальновизнаної методики комплексної оцінки 
ресурсного потенціалу аграрного сектора регіону, а також методики 
інтегральної оцінки ефективності його використання. Крім того, 
авторами, як правило, не проводиться системний аналіз взаємозв'язків 
між складовими елементами ресурсного потенціалу, не враховується 
ступінь їх впливу на інтегральний рівень його використання. Тому 
деякі аспекти проблеми комплексної оцінки ресурсного потенціалу 
регіону та інтегральної оцінки ефективності його використання 
вимагають подальшого теоретичного й методичного обґрунтування. У 
зв'язку з цим обрана тема дослідження є актуальною. 

Виклад основного матеріалу.  Протягом останніх років 
сільськогосподарське виробництво зазнало великих деформацій. 
Перехід від планової до ринкової економіки, реформування колгоспів і 
радгоспів, розвиток нових господарських структур, скорочення 
промислових засобів виробництва і предметів праці, надмірне 
підвищення цін на них, порушення системи матеріально-технічного 
обслуговування господарств, руйнація агрохімічної служби, відсутність 
відповідної системи агрохімічного обслуговування спричинили 
зниження продуктивності і економічної ефективності використання 
аграрно-ресурсного потенціалу і зменшення виробництва валової 
продукції сільського господарства.  

Ресурси (фр. ressources - засоби, запаси, можливості, джерела) в 
економіці розглядаються як складові елементи виробничого 
потенціалу, якими володіє окрема країна чи світове співтовариство і які 
використовуються для економічного, соціального, науково-технічного 
розвитку.  

Економічні ресурси поділяють на матеріальні, природні, 
трудові, технологічні, фінансові, інформаційні. Отже, розглядаючи 
ресурсний потенціал сучасного аграрного сектора, необхідно 
проаналізувати його складові частини [1].  

Аналізований економічний регіон Поділля складається з трьох 
областей: Вінницької, Хмельницької і Тернопільської та займає 
близько 10,1 % загальної території України (табл. 1). 
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Межує Подільський регіон з семи областями України: 
Волинською, Житомирською, Рівненською, Чернівецькою, Івано-
Франківською, Черкаською, Одеською, а також із сусідньою країною 
Молдова. У досліджуваному регіоні найбільшою за площею є 
Вінницька область, яка складає близько 43,5 % загальної території 
Подільського регіону. Дещо меншою є Хмельницька область, що 
становить третину загальної площі, і найменшою є Тернопільська 
область, яка займає лише біля 22,7 % території регіону. В аналізованій 
місцевості проживає близько 4 млн. 95 тис. осіб, що складає 8,9 % 
загальнодержавної чисельності. Тобто, спостерігається відносно 
невисокий рівень щільності населення – 67 чоловік на 1 км2  проти 76 
осіб на 1 км2  в середньому по Україні. При цьому половина населення 
регіону проживає у селах (близько 50,9 %), що ще раз підтверджує 
актуальність проблем розвитку сільських місцевостей.  

Таблиця 1  
Загальна характеристика Подільського регіону*   (станом 

на 1.01.2009 р.) 
в т.ч. 
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міське, 
тис. 
осіб 

сільсь-
ке, тис. 

осіб 

Щіль-
ність 

населення, 
чол. на 1 

км2 
Вінницька 
область 26,5 1660,0 812,6 847,4 63 

Хмельницька 
область 20,6 1341,4 723,8 617,6 65 

Тернопільська 
область 13,8 1093,3 474,1 619,2 79 

Разом по 
Подільському 
регіону  

60,9 4094,7 2010,5 2084,2 67 

Україна 603,6 46143,7 31587,2 14556,5 76 
*Розраховано за даними Державного комітету статистики України [3] 

 
Детальний аналіз соціально-економічних та природних 

показників функціонування регіону Поділля показує, що досліджувана 
територія має значний потенціал щодо розвитку сільського 
господарства [2]. У цьому аспекті можна виділити систему передумов 
або, інакше кажучи, факторів, що сприяють розкриттю внутрішніх 
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можливостей даної місцевості щодо ведення аграрного виробництва. 
Узагальнені результати вивчення таких чинників наведено у табл. 2. 

Таблиця 2  
Визначальні передумови розвитку аграрного сектора в 

регіоні*   (станом на 1.01.2009 р.) 
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України 

1 2 3 4 5 6 7 
Кількість діючих 
сільськогосподарських 
підприємств (на 1 липня), 
од. 

2323 1878 1254 5455 57152 9,5 

Площа с.-г. угідь 
підприємств і громадян, 
тис. га 

1813,1 1454,7 958,5 4226,3 36604 11,5 

Вартість основних 
засобів в сільсько-
господарських 
підприємствах, млн. грн. 

2300,0 1520,2 1407,6 5227,8 56122 9,3 

Середньооблікова 
кількість найманих пра-
цівників підприємств 
сільського госпо-
дарства, тис. осіб 

49 27 15 91 698 13,0 

Кількість сільських 
населених пунктів, од. 1466 1415 1023 3904 28490 13,7 

Частка сільського 
населен-ня, % 51,0 46,0 56,6 50,9 31,5 Х 

Наявний доход 
населення в розрахунку 
на 1 особу, грн. 

12153,5 12137,8 10821,2 11704,2 13972 83,8 

Рівень безробіття (за 
методологією МОП), % 6,3 7,8 8,6 7,6 6,0 Х 

Середньомісячна 
номінальна заробітна 
плата у с.- г., грн. 

960 867 971 933 1077 86,6 

Виробництво валової 
продукції сільського 
господарства, млн. грн. 

6368,5 4032,7 3054,1 13455,3 103978 12,9 
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Продовж. табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг експорту товарів, 
млн. дол. США 482,8 418,1 144,3 1045,2 66954 1,6 

Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту, % 1,16 0,75 0,43 0,78 0,78 Х 

Посівна площа с.-г. 
культур по усіх ка-
тегоріях господарств, 
тис. га 

1521,0 988,0 761,6 3270,6 27133 12,1 

* Розраховано за даними Державного комітету статистики України [3] 
 

З даних табл. 2 та деяких інших розрахунків можна зробити ряд 
висновків та виокремити основні соціально-економічні передумови, 
що являються підґрунтям для поширення та успішного розвитку в 
регіоні аграрного виробництва. 

1. У Подільському регіоні наявні вихідні ресурсні запаси, 
необхідні для налагодження ефективного господарювання в АПК, 
зокрема це стосується забезпеченості сільськогосподарськими 
угіддями, основними засобами та робочою силою. На даний час в 
досліджуваних областях функціонує близько 5455 агроформувань, що 
складає близько 9,5 % від загальної кількості сільськогосподарських 
підприємств України. При цьому слід відмітити, що якісні 
характеристики зазначених ресурсних аспектів не є високими, проте 
вони являються певною базою (основою) для перспективного 
розвитку даної галузі. 

2. Наступна передумова пов’язана не стільки з наявністю 
вихідних ресурсів, стільки з необхідністю налагодження ефективного 
господарювання та сталого соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Це пояснюється, передусім, тим, що в 
Подільському регіоні зосереджено 3904 сільських населених пунктів 
(близько 13,7 % загальнодержавної кількості), у яких проживає 
переважаюча частка населення – 50,9 % загалом, і в т.ч. 56,6 % 
сільських жителів у Тернопільській області, 51 % – у Вінницькій, 46 % 
– у Хмельницькій області. У зв’язку з цим виникає необхідність 
розвитку сільських територій через налагодження результативного 
функціонування аграрного виробництва. 

3. Тісно пов’язаною з попередньою передумовою є ще одна, 
висвітлена через призму необхідності, а саме: в досліджуваному регіоні 
спостерігається низький рівень життя населення. Так, середній 
наявний доход в розрахунку на 1 особу складає 11704 грн. в рік, що 
становить лише близько 83,8 % загальнодержавного рівня. Це свідчить 
про необхідність покращення соціально-економічних умов 
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проживання в аналізованих областях. Названі фактори в поєднанні з 
високим рівнем безробіття (7,6 % в регіоні проти 6 % 
середньодержавного рівня) та дешевою робочою силою (середня 
заробітна плата в аграрному секторі областей досліджуваного регіону 
складає 86,6 % від середньої заробітної плати по Україні) формують 
значну передумову для привабливості залучення інвестицій в дану 
галузь. Оскільки очевидним є бажання людей працювати за відносно 
невисокі заробітні плати. 

4. Привабливість сільськогосподарських підприємств як 
інвестиційного осередку полягає ще й у тому, що в регіоні 
спостерігається відносно висока ефективність виробництва, або, 
іншими словами, ресурсовіддача. Так, при наявності на Поділлі 11,5 % 
сільськогосподарських угідь, 9,3 % основних засобів та 13 % трудових 
ресурсів загальнодержавного рівня, тут виробляється близько 13 % 
валової продукції сільського господарства України. Це свідчить про 
високий потенціал аграрного розвитку. 

5. Одним серед недоліків розвитку регіону в цілому та аграрного 
виробництва зокрема, є вкрай погана налагодженість 
зовнішньоекономічних зв’язків, зокрема експортних операцій. Так, у 
2008 р. загальний обсяг експортних товарних операцій по регіону 
становив 1045,2 млн. дол. США, або 1,6 % від національного 
показника. Дещо втішним у цьому аспекті є те, що для аналізованої 
місцевості характерним є високий показник покриття експортом 
імпорту – 0,78. Як правило, такі явища пов’язані з близьким 
розташуванням місцевих аграрних товаровиробників до кордонів 
держави. 

Висновки. Таким чином, виділено і проаналізовано основні 
економічні, соціальні, організаційні та технологічні передумови 
розвитку сільського господарства в Подільському регіоні. Визначені 
аспекти характеризують дану територію як високопотенціальну щодо 
забезпечення ефективного функціонування агроформувань і тому як 
привабливий сегмент інвестиційної сфери. 
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УДК 338.431.2: 631.147 
 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

МАРКОВ Р.В.,  
Луганський національний аграрний університет 

 

Досліджена проблема зниження родючості грунту. Дана економічна 
оцінка впливу сільськогосподарського виробництва на родючість грунту. Розроблені 
пропозиції за рішенням проблеми дефіциту балансу гумусу. Описані перспективи 
екологізації виробництва зерна.     

The problem of decline of fertility of soil is investigational. The economic 
evaluation of influence of agricultural production on fertility of soil is done. Suggestions in 
decision of problem of deficit of balance of gumus are developed. The prospects of 
ecologization of production of grain are developed. 

 

Постановка проблеми. Особливу увагу серед науковців, до 
кола професійних інтересів яких відноситься аграрна економіка, 
викликає концепція забезпечення продовольчої безпеки. Саме ця 
концепція, за думкою провідних вітчизняних науковців, має стати 
теоретичною основою розвитку аграрного сектору економіки  [2].  

Інтенсивний розвиток концепції продовольчої безпеки у 
вітчизняних наукових колах у 90-х роках 20-го сторіччя був 
викликаний значним скороченням обсягів вітчизняного виробництва 
сільськогосподарської продукції, а також небезпечним погіршенням 
раціону харчування населення країни. Протягом останніх років 
спостерігається певне зростання і обсягів сільськогосподарського 
виробництва (передусім – рослинництва), і покращення раціону 
середньостатистичного українця. Це може створити помилкове 
уявлення про відсутність реальних загроз продовольчій безпеці 
України.  

Однак насправді такі загрози не зникли, вони 
трансформувалися. В сучасних умовах однією з актуальних загроз 
продовольчій безпеці країни стає існуюча практика низькозатратного 
виробництва рослинницької продукції, що призводить до значного 
зниження якісних параметрів стратегічного ресурсу України – 
родючості її ґрунтів. Ситуація погіршується за  умов недостатнього 
фінансування галузі та диспаритету цін між сільськогосподарською 
продукцією та промисловими товарами для сільськогосподарського 
виробництва.  

Результатом продовження такої практики може стати досягнення 
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критичного рівня родючості ґрунтів, що зробить нерентабельним 
вирощування  сільськогосподарської продукції на значних площах та 
сприятиме виведенню їх з сільськогосподарського обігу. Для 
знекровлених недостатнім фінансуванням та диспаритетом цін 
сільськогосподарських підприємств це стане чинником банкрутства. а 
для країни створить передумови значного зниження рівня 
продовольчої безпеки.  

Одним з можливих шляхів розвитку галузі є екологізація 
сільськогосподарського виробництва, впровадження технологій, які  
гармонізують інтереси виробництва із збереженням навколишнього 
середовища та сприяють збереженню родючості ґрунтів.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формуванню 
стратегічних завдань для сільськогосподарського виробництва в 
контексті раціонального землекористування в умовах зростання 
інтенсивності  конкурентної боротьби за ресурси присвячено роботи 
провідних вітчизняних науковців економістів-аграріїв. 

За результатами досліджень М.М. Федорова, одним з головних 
стратегічних завдань державної політики у сфері аграрного 
землекористування є забезпечення раціонального використання та 
охорони земель на основі його екологізації, охорони земель і захисту 
ґрунтів від деградації, збереження і відтворення їх родючості  [3]. 

Ці висновки цілком узгоджуються з висновками М.А.Хвесика, 
який підкреслює, що серед стратегічних завдань охорони земель 
найважливішими є наступні: зменшення розораності ґрунтового 
покрову; дотримання екологічних умов охорони земель при 
землеустрої територій; поетапне встановлення екологічно 
збалансованого співвідношення земельних угідь в зональних системах 
землекористування [4]. 

Деякі вчені роблять ще більш конкретні висновки. Зокрема, 
І.Г.Кириленко стверджує, що перспективним є вилучення з 
інтенсивного аграрного обороту від трьох до п’яти мільйонів гектарів 
еродованих та деградованих земель, їх заліснення або формування 
культурних чи природних пасовищ, як однієї з основ органічного 
землеробства та отримання екологічно чистої продукції тваринництва.  

При цьому, на площах, що залишаються в обробітку, 
збільшуються можливості отримання ефекту від більшої концентрації 
матеріальних і фінансових ресурсів [1].  

Вивчивши результати цих досліджень можна припустити високу 
ймовірність змін національної аграрної політики, спрямованих на 
оптимізацію сільськогосподарського землекористування, що 
безумовно матиме вагомий вплив на однин з найпотужніших 
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елементів вітчизняної аграрної системи – ринок зерна. 
Проблемам розвитку зернового господарства присвятили свої 

дослідження В.І.Бойко, І.І.Лукінов, М.Й.Малік, П.Т.Саблук, 
Л.М.Худолій, О.М.Шпичак, інші провідні вчені економісти аграрники. 
Однак питання впливу зернового виробництва на родючість ґрунтів та 
перспективи екологізації галузі залишаються менш дослідженими.   

Формулювання цілей статті. Виходячи з цього, метою нашого 
дослідження стало вивчення впливу зернового виробництва на 
родючість ґрунтів та розробка рекомендацій, спрямованих на 
оптимізацію землекористування в процесі вирощування зернових 
культур.   

Виклад основного матеріалу. Головною науковою 
передумовою проведення дослідження стала загрозлива тенденція, що 
спостерігається у змінах родючості ґрунтів. 

Наприклад, у Луганській області протягом всього періоду 
проведення відповідних наукових досліджень (з 1882 р.) 
спостерігається стале скорочення родючості ґрунтів.  

Якщо наприкінці позаминулого сторіччя середній вміст гумусу в 
ґрунтах регіону був на рівні 5,5 %, то на початок двадцять першого 
сторіччя значення цього показника знизилася до 4,2 %.  

Причому, найбільшу інтенсивність ця тенденція мала протягом 
останніх років (табл. 1).  З 2001р. до 2008 р. вміст гумусу в ґрунтах 
Луганської області скоротився з 4,2 % до 3,99 %, тобто, середнє 
скорочення вмісту гумусу складало 0,03% щорічно.  

Таблиця 1  
Динаміка середнього вмісту гумусу в ґрунтах Луганської області 

Вміст гумусу за роками, 
% Зниження за період, % 

1882-1961 рр. 1961-1981 рр. 2001-2008 рр. 

18
82

 

19
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19
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08
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го
 

за
 р

ік
 

вс
ьо

го
 

за
 р

ік
 

вс
ьо

го
 

за
 р

ік
 

5,5 4,7 4,4 4,2 3,99 0,8 0,01 0,3 0,015 0,21 0,03 
Джерело: розраховано за даними Державного комітету 

статистики України 
 

Це є найвищій рівень даного показника з початку проведення 
відповідних наукових досліджень. Для розкриття причин існування 
даної загрозливої тенденції нами було досліджено баланс гумусу у 
землеробстві Луганської області. Результати наочно 
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продемонстрували від’ємне значення балансу гумусу при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції за поширеними технологіями. 
Наприклад, розрахунки за даними 2007 р. показали, що рілля, що 
перебувають у сільськогосподарському використанні втрачають 
близько 644тис. т гумусу щорічно. В розрахунку на кожен гектар ріллі 
втрати гумусу складають 0,74 т щорічно (табл. 2).   

Таблиця 2 
Баланс гумусу у землеробстві Луганської області у 2007 році 

Утворено 
гумусу 

Витрачено 
гумусу Баланс гумусу Сільсько-господар-ські 

культури та групи 
культур т/га т т/га т т/га т 

Зернові без кукурудзи 0,713 288512 0,920 372487 -0,207 -83975 
в т.ч. озима пшениця 1,057 214812 0,920 186878 +0,137 +27934 
Кукурудза на зерно 0,507 23038 1,699 77253 -1,192 -54215 
Кукурудза на силос і 
зелений корм 0,750 16077 1,699 36410 -0,949 -20333 

Соняшник 0,984 228031 1,699 393643 -0,715 -165612 
Кормові всього 0,608 30326 0,924 46068 -0,316 -15742 
в т.ч. сіяні трави 0,580 16493 0,340 9658 0,240 +6835 
Овочі 0,078 1084 2,199 2309 -2,121 -1225 
Всього посівів 0,782 575224 1,218 895493 -0,457 -335912 
Пари - - 2,479 324047 -2,479 -324047 
Всього землі в 
обробітку 0,664 575224 1,408 1219540 -0,744 -644316 

Джерело: розраховано за даними Луганського обласного 
державного проектно-технологічного центру охорони родючості 
ґрунтів і якості продукції 

Найбільшу загрозу родючості ґрунтів в умовах Луганської 
області складає практика застосування чорних парів. Це обумовлено 
тим, що процеси дегуміфікації (внаслідок мінералізації гумусу та 
ерозійних процесів) не можуть компенсуватися процесами створення 
гумусу внаслідок розкладу нових рослинних залишків. В результаті, 
кожен гектар парів щорічно витрачає 2,5 т гумусу. Не меншу загрозу 
для родючості складають значні втрати гумусу при вирощуванні 
просапних культур: соняшника та кукурудзи. При вирощуванні даних 
культур ґрунти втрачають від 0,7 до 1,2 т гумусу.  Також від’ємне 
значення має баланс гумусу за овочевими культурами.  

Найбільше позитивне значення балансу гумусу спостерігається 
за культурами, вирощування яких наближено до природних умов, 
коли виробляються відносно великі обсяги зеленої маси, що щільно 
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вкриває ґрунт.  
Передусім, це відноситься до однорічних та багаторічних трав, 

які можуть щорічно збагатити кожен гектар ґрунту на 0,24 т гумусу. 
Також позитивно на родючість ґрунтів може впливати вирощування 
озимої пшениці, однак лише за умов застосування технологій, що 
передбачають безвідвальний обробіток землі, із максимальним 
збереженням рослинних залишків та достатнім внесенням 
мінеральних і органічних добрив.  

Нажаль використання таких технологій на практиці залишається 
обмеженим. Якщо технологія безвідвального обробітку ґрунту набуває 
все більшої популярності, то практика вивозу соломи з поля та навіть 
її спалювання безпосередньо на полі залишається досить поширеною.  

Не менш важливим проблемним питанням є низький рівень 
застосування добрив в процесі вирощування зернових культур, навіть 
у порівнянні із радянським періодом. У 1990 р. 83,5 % посівних площ 
сільськогосподарських культур удобрювалося. У 2000 р. удобрювалося 
лише 20,5 % посівних площ  (рис.1). Починаючи з 2001 р. 
позначилася позитивна тенденція і у 2007р. господарства України 
досягли найвищого рівня даного показника за весь період 
незалежності – 61,8%. Однак навіть досягнутий рівень є нижчим за 
рівень двадцятирічної давнини.  
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Рис. 1. Питома вага удобреної площі під сільськогосподарськими 
культурами в сільськогосподарських підприємствах України, % 

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики 
України 



 

134 

 
Значне скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, 

зростаючі витрати на транспортування цих добрив та недостатньо 
глибоке розуміння керівництвом сільськогосподарських підприємств 
можливих наслідків такої загрозливої тенденції, спричинили 
створення ситуації, коли внесення органічних добрив сприймається як 
рідкісне виключення, а не як поширена практика. Якщо у 1990 р. 
сільськогосподарські підприємства удобрювали органікою майже 18 % 
посівних площ, то у 2007 р. цей показник скоротився до 2,6 %. 
Причому, тенденція щодо скорочення даного показника 
продовжується надалі.  

Звичайно, рівень застосування добрив є показником 
інтенсивності, а не ефективності виробництва. Високої економічної 
ефективності можна досягнути не лише за рахунок підвищення 
інтенсивності, але й за рахунок оптимізації витрат. Екстенсивне 
сільськогосподарське виробництво було, є і може бути економічно 
ефективним. Втім, забезпечити сталу економічну ефективність 
виробництва можна лише за умов адаптування технологій 
вирощування сільськогосподарських культур до вимог сталого 
природокористування.  

У відношенні до вітчизняного зернового виробництва мова 
може йти про ефективні ресурсозберігаючі технології, однак ці 
технології мають передбачати позитивний баланс головних 
параметрів родючості ріллі. Інакше, матиме місце ситуація (на сьогодні 
це є найбільш поширеною практикою), коли висока урожайність при 
сприятливих погодних умовах досягається виснаженням землі. В 
умовах, коли зернове виробництво спричиняє погіршення якості 
земель, Україна споживає і експортує не лише зерно власного 
виробництва, але й своє найбільше природне багатство – родючі 
сільськогосподарські землі. 

Результатом такої типової для регіону та країни в цілому ситуації 
є катастрофічне скорочення родючості ґрунтів, що представляє вагому 
загрозу для сільськогосподарського виробництва та не відповідає 
інтересам всіх учасників аграрного ринку: 

− в умовах низького рівня родючості ґрунтів 
сільськогосподарські виробники мають більше витрачати на 
придбання мінеральних добрив для досягнення сталого рівня 
врожайності сільськогосподарських культур, що може негативно 
позначитися на собівартості (і конкурентноздатності) вирощеної 
продукції; 
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− втрата родючості землі, з економічної точки зору, є зниженням 
її вартості. Власники землі, що втрачає родючість, фактично з кожним 
роком стають біднішими. Подальше зниження родючості ґрунтів 
може викликати вагомі зміни у її вартісній оцінці, що може призвести 
до зниження рівня орендної плати за землю;  

− після досягнення критичного рівня родючості, частина земель 
деградує настільки, що процес отримає безповоротний характер. Це 
може спровокувати масштабну екологічну катастрофу; 

− вирощування сільськогосподарської продукції на деградованих 
землях в умовах зростання вартості енергетичних ресурсів може стати 
економічно не доцільним. Це зумовить виведення даних земель з 
сільськогосподарського обігу. Пошириться таке явище, як „покинута 
земля”. В результаті, сільськогосподарські виробники втратять вагому 
частину свого ресурсного потенціалу і відповідно – вагому частину 
своїх доходів, а в сільській місцевості поглибляться проблеми 
безробіття, руйнування інфраструктури, занепаду соціальної сфери 
тощо; 

− для підтримки належного рівня соціального забезпечення 
мешканців сільської місцевості держава повинна буде витрачати все 
більше коштів, однак навіть це не зможе компенсувати зростаючий 
рівень соціального напруження. Пошириться практика конфліктів між 
власниками землі та сільськогосподарськими виробниками-
орендарями, діяльність яких призвела до зниження рівня родючості 
земель; 

− поглиблення цих процесів створить реальну загрозу 
продовольчій безпеці країни та актуалізує проблему продовольчого 
забезпечення її населення. 

Все це говорить про надзвичайну актуальність питань 
екологізації вітчизняного сільськогосподарського виробництва, що 
передбачає збереження родючості землі та мінімізацію негативного 
впливу сільськогосподарського виробництва на навколишнє 
середовище. Звичайно, повний перехід на органічні технології 
виробництва сільськогосподарської продукції в існуючих умовах є 
економічно не виправданим. В існуючих умовах слід знайти певний 
компроміс між інтенсивними та органічними технологіями 
виробництва, і цей компроміс має бути економічно ефективним.  

Висновки. Результати проведеного нами дослідження 
дозволяють запропонувати комплекс заходів, спрямованих на 
екологізацію виробництва зерна та збереження родючості 
сільськогосподарських земель. Впевнені, що вагомих результатів 
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можна досягнути лише за умов поєднання зусиль усіх зацікавлених 
сторін: сільськогосподарських виробників, держави, аграрної науки та 
власників землі. Зокрема, для виробників зерна, які передусім 
зацікавлені у отриманні сталих врожаїв зернових культур слід 
запропонувати наступні кроки: 

− повний відхід від практики використання в якості попередника 
чорних парів. Збільшення площі посівів багаторічних трав та 
сидеральних культур; 

− впровадження елементів агротехнології,  що сприятимуть 
збагаченню ґрунтів  органічною масою. Максимальне скорочення 
виносів органічної маси з полів, її подрібнення та компостування; 

− поширення практики внесення органічних добрив. 
Зі свого боку, власники земель сільськогосподарського 

призначення мають зайняти більш активну позицію щодо збереження 
якості своєї власності. Це потребує практичної реалізації наступних 
заходів:  

− систематичне проведення детального аналізу якості власної 
землі;  

− включення до тексту договорів оренди землі пункту, що 
відображатиме відповідальність орендатора за зниження родючості 
орендованої землі; 

− судові позови щодо компенсації нанесеної шкоди до 
безвідповідальних орендарів, діяльність яких призводить до 
погіршення якості земельних ресурсів. 

Максимальне поширення запропонованих заходів буде 
забезпечено впливом наступних інструментів аграрної політики: 

− розвиток державної підтримка розвитку тваринництва, як 
чинника сталого розвитку зернового виробництва. Розвиток 
тваринництва безумовно сприятиме збільшенню доз внесення 
органічних добрив та змінить структуру посівних площ за рахунок 
введення до сівозмін посівів однорічних та багаторічних трав;  

− фінансування державної системи моніторингу родючості 
ґрунтів та розповсюдження серед виробників теоретичних знань і 
практичних навичок застосування ґрунтозахисних технологій (через 
організацію відповідних науково-практичних заходів, а також через 
систематичну роботу сільськогосподарських дорадчих служб); 

− надання преференцій господарствам, що впроваджують такі 
технології, оскільки кінцевим результатом є не лише перспективне 
збільшення врожаїв сільськогосподарських культур, але й збагачення 
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родючості ґрунтів (у чому зацікавлені власники землі і держава – в 
цілому); 

Також слід зазначити провідну роль у забезпечені екологізації 
сільськогосподарського виробництва вітчизняної аграрної науки: 

− економічна наука має надати економічне обґрунтування 
ґрунтозахисних технологій виробництва зерна, як за рахунок 
подальшого збільшення врожайності сільськогосподарських культур, 
так і за рахунок збільшення родючості (і відповідно – вартості) 
земельних ресурсів; 

− перед сучасною аграрною наукою постає проблема створення 
та офіційного затвердження методик моніторингу змін рівня гумусу 
(зв’язування СО2) за рахунок змін технологій вирощування головних 
сільськогосподарських культур – у т.ч. зернових. Це дозволить 
залучати до реалізації всіх запропонованих вище заходів додаткове 
фінансування з боку інших держав та підприємств, діяльність яких 
збільшує атмосферні викиди вуглекислого газу; 

− найбільш приоритетним напрямом залишається 
просвітницька робота серед керівництва сільськогосподарських агро 
формувань та профільних органів державної влади і місцевого 
самоврядування з питань можливого підвищення ефективності 
зернового виробництва за рахунок його екологізації. 
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У статті здійснено оцінку фінансової безпеки сільськогосподарських 

виробничих кооперативів Черкаської області  
The estimation of financial safety of agricultural production cooperative stores of 

the Cherkasky  region carried out in the article 
 
Постановка проблеми. Ринкові дифузії та економічні 

перетворення зумовили глибинні зміни фундаментальних підвалин 
функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів. 
Нині організація процесів щодо фінансової безпеки є невід’ємною і 
необхідною складовою їх успішної діяльності. Водночас, останні два 
роки, почали спостерігатися несприятливі тенденції та помітне 
гальмування економічного піднесення сільськогосподарських 
виробничих кооперативів, що вимагає термінового здійснення 
наукових розвідок відносно визначення оцінки фінансової безпеки 
сільськогосподарських виробничих кооперативів. Зазначене потребує 
вдумливого детального вивчення теоретичного підґрунтя, системного 
копіткого аналізу практики та відпрацювання пропозицій щодо 
шляхів удосконалення процесів організації фінансової безпеки у 
сільськогосподарських виробничих кооперативах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковим 
надбанням щодо теоретико-методологічних підвалин в основі  
розкриття визначення ролі й забезпечення  фінансової безпеки в 
аграрній сфері стали вагомі наукові розвідки таких відомих вчених, як 
О. Барановського, В. Борисової, В. Гейця, О. Гудзь, М. Дем’яненка, М. 
Кропивка, П. Лайка, Ю. Лупенка, М. Маліка, В. Мунтіяна, С. 
Навроцького, П. Саблука, П. Стецюка, А. Чупіса, І. Мішина та ін.  [1–
6]. Їх праці істотно допомогли в окресленні змісту та проблем 
фінансової безпеки в аграрній сфері. Водночас, віддаючи належне 
існуючим науковим фундаментальним розробкам, спостерігається 
відсутність обґрунтованих пропозицій щодо адаптації механізму 
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забезпечення фінансової безпеки до конкретних специфічних умов 
функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів, 
визначення якісних параметрів оцінки їх фінансової безпеки. 

Мета статті. Останні два роки відбулися кардинальні зміни в 
економічному просторі сільськогосподарських виробничих 
кооперативів, які мали негативний вплив на їх функціонування, що 
зумовило погіршення умов їх фінансування, помітне гальмування їх 
поступу. Зазначене диктує необхідність формування нових вимірів і 
підходів щодо здійснення пошуку шляхів модернізації механізму 
забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських виробничих 
кооперативів та здійснення оцінки їх фінансової безпеки. Вказане 
обґрунтовує актуальність даної наукової праці, її мету та завдання. 

При здійсненні даного наукового дослідження використовувався 
комплексний підхід, зумовлений багатоаспектністю поставлених 
завдань з використанням філософських принципів єдності соціально-
економічного і гносеологічного аналізу, об'єктивності, 
загальнонаукових методів (передусім, системного, синергетичного, 
логічного, структурного, функціонального). 

Виклад основного матеріалу. Фінансова безпека узагальнює 
окремі аспекти фінансових процесів, що супроводжують фінансову 
діяльність сільськогосподарських виробничих кооперативів. Крім того, 
рівень та якість фінансової безпеки визначає ступінь 
платоспроможності і фінансової стійкості – основних характеристик, 
за якими можна здійснювати оцінку ефективності фінансової 
діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів в цілому. 

Кількісна оцінка ефективності існуючого стану фінансової 
безпеки досліджуваних сільськогосподарських виробничих 
кооперативів Черкаської області проводилася за напрямом: оцінка 
загрози неплатоспроможності. 

В межах даного напряму для кожної групи 
сільськогосподарських виробничих кооперативів були розраховані 
показники, що дозволяють сформувати висновки щодо загрози 
неплатоспроможності. 

 В процесі оцінки загрози поточної неплатоспроможності в 
досліджуваних сільськогосподарських виробничих кооперативах були 
використані два основні вимірники: коефіцієнт загальної ліквідності і 
коефіцієнт абсолютної ліквідності. Порівняння фактичних значень 
даних коефіцієнтів в звітному році з їх значеннями минулого року, з 
середніми груповими значеннями, а також з показниками 
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рентабельності оборотних засобів дозволило сформувати висновки 
щодо даних загроз за наступними критеріями: 

-   доцільність та ефективність поточного фінансування і 
резервування грошових коштів; 

- відповідність рівня загальної ліквідності аналогічним 
сільськогосподарським виробничим кооперативам; 

-   динаміка рівня загальної і абсолютної ліквідності. 
Найбільш значущим критерієм є визначення доцільності 

поточного фінансування на основі значення коефіцієнта загальної 
ліквідності. По даному критерію принципово важливим є розділення 
досліджуваної сукупності сільськогосподарських виробничих 
кооперативів на три категорії: 

1. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, що мають 
недостатній рівень поточної платоспроможності (коефіцієнт загальної 
ліквідності нижчий за норму); 

2. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, що мають 
нормальний рівень поточної платоспроможності (коефіцієнт 
загальної ліквідності відповідає нормі); 

3. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, що мають 
високий рівень поточної платоспроможності (коефіцієнт загальної 
ліквідності вищий за норму). 

Віднесення СВК до однієї з вказаних категорій дозволяє зробити 
висновок про ступінь небезпеки щодо покриття поточних зобов'язань 
оборотними засобами, що склався.  

Відповідно до мети нашого дослідження всі відібрані 
сільськогосподарські виробничі кооперативи були розділені на три 
групи, що мають певні особливості фінансової діяльності. 

Перша група СВК включає малі і середні СВК, які є 
вузькоспеціалізованими (практично не займаються тваринництвом). 
Середній розмір виручки за 2002 – 2007 роки в першій групі складає 
близько 2 млн. грн. при середній чисельності працівників 49 чоловік. 
Відмітною особливістю сільськогосподарських виробничих 
кооперативів даної групи є малий розмір активів і відповідно 
найбільші в порівнянні з іншими групами показники віддачі капіталу, 
вкладеного в діяльність цих сільськогосподарських виробничих 
кооперативів. 

Друга група включає середні і крупні сільськогосподарські 
виробничі кооперативи із достатньо широкою спеціалізацією 
(займаються тваринництвом). Дані сільськогосподарські виробничі 
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кооперативи мають достатньо велику величину активів з високою 
часткою власного капіталу, але при цьому не забезпечують 
результативності його використання. 

Третя група – це крупні сільськогосподарські виробничі 
кооперативи з широкою спеціалізацією діяльності, з чисельністю 
працівників від 90 до 340 чоловік і середньою виручкою близько 15 
млн. грн. 

Уточнення висновків з урахуванням результатів оцінки 
доцільності резервування грошових коштів, а також динаміки 
коефіцієнтів ліквідності дозволило сформувати сім типів СВК, що 
мають певні особливості загроз поточній неплатоспроможності (табл. 
1).  

До першої категорії сільськогосподарських виробничих 
кооперативів, що мають високий рівень небезпеки поточної 
неплатоспроможності, відносяться три сільськогосподарські 
виробничі кооперативи першої групи: СВК „Мрія”, СВК „Колос” і 
СВК „Черповоди”. 

У даних сільськогосподарських виробничих кооперативів 
незадовільним є стан як поточних, так і термінових платежів 
(коефіцієнти загальної ліквідності (Кзл) і абсолютної ліквідності (Кал) 
нижчі за норму). Але небезпечними можна вважати загрози поточної 
неплатоспроможності тільки в СВК „Мрія” і СВК „Колос”, оскільки в 
СВК „Черповоди” значний рівень загроз багато в чому виправданий 
високою рентабельністю оборотних засобів(РОА = 66%). 

Найбільш численною є група сільськогосподарських 
виробничих кооперативів, що мають нормальний рівень покриття 
поточних платежів (1< Кзл < 2). До неї відносяться дві третини 
досліджуваних сільськогосподарських виробничих кооперативів, які не 
можна назвати однорідними за критеріями забезпеченості термінових 
платежів і динаміки показників ліквідності. У зв'язку з цим, в даній 
категорії були виділені чотири типи сільськогосподарських 
виробничих кооперативів з різним ступенем загроз поточній 
неплатоспроможності (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Оцінка загроз поточної платоспроможності в сільського-
подарських виробничих кооперативах за 2002 – 2007 рр. 

Рівень поточної платоспроможності 
СВК №гр Кал 0,8<Кзл<1 1<Кзл 

<2 
2<Кзл<

2,8 

СВК 
 „Мрія” 

СВК 
„Колос” 

1 

1 

0,02 

0,03 

Невиправдано високий рівень загроз 
поточної неплатоспроможності. 
Підвищення рівня загроз не 
компенсується зростанням рента-
бельності активів 

  

СВК 
„Черповоди

” 
1 0,05 

Високий рівень загроз поточної 
неплатоспроможності виправданий 
спрямованістю на максимізацію 
прибутковості оборотних засобів в 
звітному році. (РОА = 66%) 

  

СВК 
„Україна” 

СВК 
„Нива” 

СВК„Макси
мівка” 

2 
3 
3 

0,18 
0,18 
0,31 

 

Загрози  поточній неплатоспромож-
ності відсутні, оскільки значення 
коефіцієнтів загальної і абсолютної 
ліквідності оптимальні і мають 
тенденцію до зростання 

 

СВК 
„Батьківщи

на” 
СВК 

„Росішки” 
СВК 

„Промінь” 
СВК „Ім 

Шевченка” 

1 
2 
3 
3 

0,12 
0,10 
0,05 
0,09 

 

Загрози втрати платоспроможності 
мінімальні, оскільки коефіцієнт загальної 
ліквідності відповідає нормі і його 
динаміка позитивна, як і динаміка 
коефіцієнта абсолютної ліквідності 

 

СВК 
„Ятрань” 

СВК 
„Новий 

світ” 

1 

2 

0,06 

0,20 
 

Загрози поточній платоспроможності 
задовільні.  
Її тенденція до скорочення виправдана 
зростанням рентабельності оборотних 
активів 

 

СВК „Зоря” 3 0,05  

Скорочення загальної і абсолютної 
ліквідності необґрунтовано. Існують 
загрози втрати поточної 
платоспроможності 

 

СВК 
„Перемога” 

СВК 
„Маяк” 

2 

2 

0,17 

0,09 

  

Загрози поточної плато-
спроможності відсутні, але має 
місце неефективне викорис-
тання оборотних засобів 
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Повністю надійною фінансова безпека є стосовно загроз 

поточної неплатоспроможності в трьох сільськогосподарських 
виробничих кооперативах: СВК „Україна”, СВК „Нива” і СВК 
„Максимівка”. Вказаний вид загроз в цих сільськогосподарських 
виробничих кооперативах практично відсутній, оскільки коефіцієнти 
загальної і абсолютної ліквідності не тільки відповідають нормі, але і 
мають тенденцію до підвищення. 

У СВК „Батьківщина”, СВК „Росішки”, СВК „Промінь” і СВК 
„Ім Шевченка” „слабким місцем” щодо відвернення загроз поточної 
неплатоспроможності є недостатній рівень вільних грошових коштів. 
Інші критерії підтверджують надійність фінансової безпеки. 

Достатньо надійним можна визначити фінансову безпеку щодо 
відвернення загроз поточній неплатоспроможності в СВК „Ятрань” і 
СВК „Новий світ”. У даних сільськогосподарських виробничих 
кооперативах зниження рівня забезпеченості поточних платежів в 
2005 – 2007 рр. було повністю виправдане підвищенням 
рентабельності оборотних активів. 

Тільки у одному сільськогосподарському виробничому 
кооперативі, що має нормальний рівень загальної ліквідності, 
фінансова безпека щодо відвернення загрози поточної 
неплатоспроможності не може бути визнана надійною.  

Внаслідок не обґрунтованого скорочення рівня покриття 
поточних і термінових платежів в СВК „Зоря” в 2005–2007рр. існують 
загрози щодо втрати поточної платоспроможності в майбутньому 
періоді. 

До третьої категорії сільськогосподарських виробничих 
кооперативів за наслідками розрахунків були віднесені СВК 
„Перемога” і СВК „Маяк”, що мають високий рівень покриття 
поточних платежів оборотними засобами. Ситуація, що склалася в 
даних сільськогосподарських виробничих кооперативах - 
неоднозначна. З позиції фінансової безпеки високе значення 
коефіцієнта загальної ліквідності має позитивне значення, оскільки 
свідчить про відсутність загроз неплатоспроможності даних 
сільськогосподарських виробничих кооперативів в короткостроковому 
періоді. Водночас, це свідчить про неефективність використання 
оборотних засобів в процесі фінансово-господарської діяльності 
сільськогосподарських виробничих кооперативів. 

Висновки. Здійснена оцінка рівня фінансової безпеки щодо 
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загроз поточній неплатоспроможності в сільськогосподарських 
виробничих кооперативах дозволяє зробити висновок про 
переважання достатньо високого рівня надійності заходів, вживаних в 
даній сфері фінансової безпеки. Основною проблемою всіх 
сільськогосподарських виробничих кооперативів є низька частка 
грошових коштів в оборотних засобах, що не забезпечує своєчасність 
розрахунків за терміновими зобов'язаннями. 
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Автором здійснено апробацію запропонованого підходу до вибору 

функціональних стратегій росту та екологічної стратегії з урахуваннями 
особливостей розвитку підприємства. 

The author carries out approbation of the offered approach to a choice of 
functional strategy of growth and ecological strategy with allowance for features of 
enterprise development. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах відбувається швидка 

зміна потреб та запитів споживачів, яка зумовлена впливом зовнішніх 
факторів, що вимагає адекватних управлінських рішень. Стабільне 
функціонування підприємств на ринку може бути забезпечене 
адекватними стратегіями розвитку. Вибір суб’єктами господарювання 
стратегії, яка б відповідала умовам сталого розвитку, на ринку залежить 
від багатьох чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Тому 
сьогодні значної уваги набувають різноманітні методи та підходи до 
вибору стратегічних альтернатив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в 
розвиток теорії стратегічного менеджменту зробили Друкер П, 
Синк С., Томпсон А., Мінцберг Г., Ансоф І, Портер М. та інші. Серед 
вітчизняних науковців, які займаються проблемами стратегічного 
управління найбільш затребуваними сьогодні є Шершньова З.Є. [6], 
Божкова В.В. [3, 4], Скібіцький О.М., Герасимчук В.Г., Куденко Н.В., 
Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П., Корецький М.Х., 
Дегтяр А.О., І.О. Дацій та інші.  

Вибір стратегії розвитку суб’єктами господарювання 
здебільшого здійснюється експертним шляхом, ґрунтуючись на 
набутому досвіді та інтуїції керівників і не підкріплені відповідними 
науково-методичними рекомендаціями. Недосконалість існуючих 
                                         
* Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, 
наданих як грант Президента України 
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методичних підходів до вибору відповідних функціональних стратегій 
підприємств створює ряд проблем для їх практичної реалізації та 
оцінки. Їх вирішення надасть можливість сформувати такі стратегічно 
обґрунтовані рекомендації, які підвищать ефективність реалізації 
стратегій різних рівнів господарювання. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є практичне 
застосування авторської методики вибору функціональних стратегій з 
урахуваннями особливостей розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Вибір стратегії росту залежить 
від багатьох чинників. Ресурси підприємства, які необхідні для 
реалізації стратегій росту, можна поділити на 4 групи: виробничі 
ресурси S1(x) (виробничі резерви, кадри і т.ін.), фінансові ресурси S2(x) 
(наявність обігових коштів, фінансова стабільність і т.ін.), маркетингові 
S3(x) (наявність професійних маркетологів, обсяги бюджету 
маркетингу і т.ін.) та ринкові S4(x) (зовнішні можливості).  

Аналіз необхідних ресурсів за запропонованими групами може 
бути покладений в основу чотирикомпонентного показника, на основі 
якого можна здійснити вибір стратегії росту, що відповідає наявним 
ресурсам підприємства [2, 3, 5]. В межах кожної групи методом 
експертних оцінок було обрано по 3 типових показники, які мають 
встановлені нормативи та зручні у обчисленні.  

Еталонні значення, встановлені за допомогою експертів та 
відповідної нормативної і статистичної літератури для досліджуваних 
показників порівнюємо з фактичними розрахунковими даними [1].  

Для побудови моделі було запропоновано обчислювати деякі 
нетипові показники, таки як ступінь екологічності продукції, якій при 
необхідності може бути трансформований, наприклад у ступінь 
ергономічності або інший показник, який відтворює конкурентні 
переваги продукції, що виготовляється на досліджуваному 
підприємстві. [5].  

Якщо значення всіх підконтрольних показників в кожній групі 
відповідає зазначеним вимогам, то S(x)=1, а S(x)=0, якщо хоч один з 
підконтрольних показників не задовольняє цим вимогам.  

За результатами проведеного аналізу було встановлено єдність 
цілей та взаємозв’язок екологічних стратегій зі стратегіями росту 
Обирати функціональні стратегії росту та екологічні стратегії на 
основі чотирикомпонентного показника можна за допомогою таблиці 
відповідності цих стратегій значенню чотирикомпонентного 
показника (табл. 1). 
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Таблиця 1  
Відповідність маркетингових та екологічних стратегій значенню 

чотирикомпонентного показника 
Види маркетингових 

стратегій росту 
 

Значення 
інтегрального 

показника  

Види екологічних стратегій  

1 2 3 
Глибокого  проникнення 
на ринок 

(1;0;1;1) Стратегія екологічно 
спрямованого споживання або 
екологічного іміджу 

Розвитку  ринку (0;1;1;1) Стратегія екологічного іміджу 
або екоефективності 

Розвитку  товару (1;1;0;1) Стратегія переходу до чистого 
виробництва 

Прямої  інтеграції (0;1;1;0) Стратегія циркуляторності 
Зворотної  інтеграції (0;1;0;1) Стратегія рециркуляторності 
Вертикальної інтеграції (1;1;1;0) Стратегія  екобезпеки 
Горизонтальної інтеграції (0;0;1;1) Стратегія кооперування 
Концентричної 
диверсифікації 

(1;0;1;0) Стратегія екоефективності 

Горизонтальної 
диверсифікації 

(1;0;0;1) Стратегія екологічної 
досконалості 

Конгломеративної 
диверсифікації 

(1;1;0;0) Стратегія розвитку екологічних 
інновацій 

Будь-яка стратегія росту (1;1;1;1) Будь-яка екологічна стратегія  
 
 
Формування екологічної стратегії господарюючого суб’єкта, як 

функціональної стратегії, має бути узгоджене із іншими 
функціональними стратегіями (ціновою, товарною, маркетинговою, 
фінансовою та ін.) і корпоративною бізнес-стратегією [4]. 

На основі запропонованого автором науково-методичного 
підходу [2, 3, 5] проведемо розрахунок чотирикомпонентного 
показника на прикладі ТОВ «РЕММЕБЛІ» (м. Суми) і здійснимо вибір 
відповідних функціональних стратегій росту та екологічної стратегії. 
Результати розрахунку чотирикомпонентного показника за 
складовими (S1, S2, S3, S4,) та еталонні значення досліджуваних 
показників представлені в табл. 2.  
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Таблиця 2 
Результати розрахунку чотирикомпонентного показника за 

складовими на прикладі ТОВ «РЕММЕБЛІ» 
Показник Еталон Фактичне 

значення 
1 2 3 

Результати розрахунку за складовою «виробничі ресурси» 
Коефіцієнт використання виробничої потужності, Квп Квп<1 1 
Інтегральний коефіцієнт використання основних 
засобів, Кінт 

Кінт<1 0,71 

Рентабельність реалізованої екопродукції, Re, % Re>20% 22 
S1(x)  0 

Результатів розрахунку за складовою «фінансові  ресурси» 
Коефіцієнт ліквідності, Кл 2<Кл<3 2,06 
Коефіцієнт маневреності власного капіталу, Км Км>0,3 0,83 
Коефіцієнт автономії, Кавт Кавт>0,5 0,7 
S2(x)  1 

Результати розрахунку за складовою «маркетингові ресурси» 
Коефіцієнт конкурентоспроможності товару, Кксп Кконк>Кксп 0,412 > 0,39 
Ступінь екологічності товару, Le 
 

0,33<Le ≤1 0,88 

Доля бюджету маркетингу в загальних витратах 
підприємства, dВМ 

dВМ>0% 3 

S3(x)  1 
Результати розрахунку за складовою «ринкові умови» 

Місткість ринку, МС МС>ВП 720 > 52 
Оцінка ризиків, Kr Kr<0,75 0,28 
Інтенсивність конкуренції, Ік Ік<0,18 0,1562 
S4(x)  1 

 
Таким чином, за запропонованим методичним підходом до 

вибору функціональних стратегій (ринкових та екологічних) маємо 
наступні результати (рис. 1). 

Отже, за результатами проведених досліджень було визначено 
найбільш відповідні функціональні стратегії розвитку для ТОВ 
«РЕММЕБЛІ». Серед маркетингових стратегій росту було 
запропоновано до застосування стратегію розвитку ринку, а узгоджені 
з нею екологічні стратегії – стратегію екологічного іміджу та/або 
стратегію екоефективності.  
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Рис. 1. Схема вибору та узгодження функціональних стратегій 
на основі розрахованого чотирикомпонентного показника на прикладі 

ТОВ «РЕМЕБЛІ» 
 
Стратегія розвитку ринку передбачає зростання обсягів продажу 

шляхом виведення наявних товарів на нові ринки збуту. Серед 
стратегічних альтернатив слід виділити репозиціювання продукції, 
тобто спрямувати на задоволення потреб іншої групи споживачів. 
Саме в цьому випадку доцільною буде комбінація зі стратегією 
екологічного іміджу (наприклад, позиціювання в свідомості 
споживачів, виробника як підприємство з екологічною орієнтацією). 
Реалізація такої стратегії має бути здійснена за допомогою 
інтенсивного застосування інструментів маркетингових комунікацій 
(реклама, стимулювання збуту, екологічне маркування тощо). Це дасть 
можливість підприємству поширити свою продукцію в інші регіони з 
метою задоволення екологічних потреб. 

Також можлива комбінація зі стратегією екоефективності, яка 
передбачає зниження ресурсомісткості та енергомісткості продукції, 
раціональне використання природних ресурсів (виробляти екологічно 
удосконалену продукцію використовуючи менше ресурсів і 
спричиняючи менше навантаження на довкілля, що підвищує 
ефективність господарської діяльності.  

Висновки. На основі аналізу проблеми визначення 
відповідності ринкових стратегій росту ресурсам окремого 
підприємства та умовам зовнішнього середовища автором було 
запропоновано науково-методичний підхід до вибору ринкових 
стратегій росту на основі визначення чотирикомпонентного 
показника, який враховує соціо-еколого-економічні чинники впливу 
мікро- та макросередовища, дозволяє здійснити вибір відповідної 

 1;1;1;0S  

Стратегія 
розвитку 

ринку 

Стратегія екологічного 
іміджу або Стратегія 
екоефективності узгодження 
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екологічної функціональної стратегії суб’єктами господарювання та 
реалізувати її без додаткових витрат, а також економити час та ресурси. 

Отже, на основі практичного застосування запропонованого 
науково-методичного підходу сформовано перелік стратегічних 
альтернатив для просування екологічно орієнтованої продукції 
підприємства, який дозволяє формалізувати цей процес, економити 
час і кошти, що, в свою чергу, сприяє забезпеченню екологічно 
сталого розвитку на рівні регіону. 
 

Список літератури: 
1. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. 

Л.Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с. 
2. Линник Ю.М. Вибір маркетингових стратегій при просуванні 

екологічної продукції / Ю.М. Линник // Регіональна бізнес-економіка 
та управління. – 2007. – № 1. – С. 78-84. 

3. Маркетинг для магістрів: навчальний посібник / за заг.ред 
д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 
2007. - 928 с. 

4. Мельник Ю.М. Стратегії забезпечення сталого розвитку як 
основа управління екологічно орієнтованим розвитком регіону / В.В. 
Божкова, Ю.М. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики. 
Збірник наукових праць. Випуск 224: [в 5 т.]. – Дніпропетровськ: ДНУ. 
– 2008. – Т. ІІІ. – С. 774-780. 

5. Мельник Ю.М. Теоретико-методологічні основи визначення 
стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій / 
Ю.М. Мельник // Проблеми управління інноваційним 
підприємництвом екологічного спрямування : монографія ; за заг. ред. 
О.В. Прокопенко. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2007. – С. 
361-381. 

6. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : навч. посібник 
/ З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. — К. :  КНЕУ, 1999. — 384 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

151 

УДК: 631/635:316.6 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ  
 

Минів Р.М., к.е.н.,  
Львівський національний університет  ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.З.Гжицького 
 

Опрацьовано та систематизовано теоретичні засади соціально-
психологічних методів управління сільськогосподарськими підприємствами. 
            The theoretical principles of social and psychological methods of management of 
agricultural enterprises, have been worked out ant systematiced. 
 

Постановка проблеми. Становлення ринкового механізму 
регулювання розвитку агропромислового комплексу в Україні 
відбувається в складних соціально-економічних умовах. Тривалий час 
у розв'язанні проблем АПК домінував технократичний підхід, коли 
наголос робився на матеріальних умовах виробництва, на забезпеченні 
підприємств сучасною технікою, зв'язком, інформацією та ін. В 
управлінській діяльності мало зважали на людський чинник, або не 
брали його до уваги взагалі. Як правило, ставилось тільки конкретне 
завдання, яке слід було виконати будь-якою ціною. Однак новітня 
техніка і технології, якісна інформація, прогресивна система 
стимулювання гарантують високу ефективність лише за таких умов, 
коли враховуються потреби та самопочуття працівників, стан їхнього 
задоволення умовами праці, психологічний мікроклімат у колективі та 
інші морально-психологічні аспекти. 

Значення людського чинника зростає через ускладнення 
демографічної ситуації і зменшення приросту працездатного 
населення, що зумовлено стійкою тенденцією до зниження 
народжуваності. Скорочення кількості трудових ресурсів 
супроводжується підвищенням вимог до їх продуктивного 
використання. Це засвідчує те, що для успішного управління 
необхідно керуватись не лише економічними законами та 
орієнтуватись на високі прибутки, але й враховувати інтереси людини, 
знати закономірності її діяльності та поведінки, можливості та 
здібності, психологічні відмінності між людьми, особливості їх 
групової взаємодії. Окремої уваги заслуговують поширені в світовій 
теорії управління моделі «гуманізації праці й управління». З їх змісту 
випливає, що треба вміти організувати взаємостосунки менеджерів і 
робітників, реалізувати концепцію «співучасті в управлінні» тощо. 
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Ефективного результату в управлінській діяльності можна 
досягнути лише за умови правильного, розумного, наукового 
керування людським ресурсом, шляхом раціональних дій і 
підтримання стану впорядкованості, плановості та динамічної 
рівноваги з навколишнім середовищем. Саме таке завдання покладено на 
менеджмент (manage), що у перекладі з англійської мови означає 
керування, завідування, вміння обходитись із чимось, вміння 
справлятись із роботою [1, с. 10]. Отже, менеджмент – сукупність видів 
управлінської діяльності, спрямована на ефективне і результативне 
використання ресурсів для досягнення певних спільних цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нами 
проаналізовано останні фундаментальні видання в галузі управління і 
виявлено певну розбіжність точок зору на зміст понять «управління» і 
«менеджмент», а також відсутність достатньо аргументованого 
розмежування цих категорій. Зокрема, О.Є. Кузьмін тлумачить 
управління як «цілеспрямовану дію на об'єкт з метою зміни його 
стану…» [3, с. 9]. Натомість Н.П. Тарнавська та Р.М. Пушкар трактують 
управління як «процес планування, організації і контролю, щоб 
досягти цілей організації» [7, с. 453]. За визначеннями зарубіжних 
дослідників, управління – «особливий вид діяльності, що перетворює 
неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну 
групу» [5, с. 39]. Й.С. Завадський тлумачить управління як 
«цілеспрямовану координацію суспільного процесу відтворення» [2, с. 
5]. Однак, менеджмент ці та інші автори трактують як: 
«цілеспрямований вплив на колектив працівників… з метою 
досягнення поставлених цілей», «самостійний вид професійної 
діяльності, спрямований на досягнення… цілей…», «сукупність 
діяльності за умов ринкової економіки, пов'язаної з керуванням 
людьми…».  

Цілі статті. Метою нашої роботи є опрацювання та 
систематизація теоретичних засад управління сільськогосподарськими 
підприємствами. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна українська модель 
управління базується на поєднанні нагромаджених у світі знань і їх 
адаптації до конкретних національних умов.  
             Провідні українські вчені Б.М. Андрушків,   О.Є. Кузьмін,           
М. М. Мартиненко та Ф. І. Хміль вказують на потребу не тільки 
акумуляції найважливіших світових здобутків у формуванні системи 
управління підприємством, а й урахування особливостей соціально-
економічних процесів в Україні. Виходячи з цього, ці вчені виділяють 
три напрями, які за останні 15 років утвердилися в практиці 
управління:  



 

153 

      - менеджмент здорового глузду (умовна назва) – інтуїтивне 
керування, що не потребує високого професіоналізму, сформоване в 
умовах первісного нагромадження капіталу;  
        - професійний ринковий менеджмент – представлений 
зарубіжними підприємцями або спільними підприємствами в Україні, 
опертий на західну культуру і технічну базу менеджменту, однак 
сучасні західні технології корпоративного керування та групової 
взаємодії не застосовуються;  
          - адміністративно-командний стиль керування, який 
застосовують колишні керівники радянської системи – власники 
підприємств з метою максимального власного збагачення.  

На думку  Й.С. Завадського, у полі зору менеджера завжди 
повинен бути «людський чинник», який за змістом є ширший у 
порівнянні з такими категоріями, як «робоча сила», «трудові ресурси» 
та ін. [1, с. 117].Менеджмент традиційно пов'язують із соціальними та 
змішаними системами, в яких менеджер переважно впливає на людей, 
а через них на матеріальні й фінансові ресурси.  
 Сучасний менеджмент, на нашу думку, в його класичному тлумаченні, 
за своєю природою є проявом діяльності виключно людського 
інтелекту, набутого у результаті здобуття спеціальної освіти, 
одержаних знань та досвіду. Його цілком можна віднести до творчих 
видів діяльності. 

На нашу думку заслуговує на увагу виокремлення соціального 
менеджменту як окремого об'єкта наукового аналізу в фундаментальній 
колективній роботі за загальною редакцією    Б.М. Андрушківа. 
Завдання соціального менеджменту, на думку авторів, полягає у 
визначенні науково обґрунтованих напрямів і темпів усіх видів 
діяльності, організації поєднання економічної і моральної 
зацікавленості на всіх управлінських рівнях у досягненні поставлених 
цілей. Доведено, що ці завдання успішно досягаються при вмілому 
поєднанні керівництва та лідерства, зміні поведінки керівника 
відповідно до зміни ситуації (ситуативне управління)     [7, с. 86-89].  

На основі системного підходу розглядає теорію управління 
М.М. Мартиненко, пов'язуючи її з особливостями цілеспрямованої 
діяльності об'єкта управління [4, с. 23]. Він обґрунтував концепцію 
об'єктивно-цільового підходу до менеджменту. В працях вченого ця 
концепція лягла в основу теоретичного обґрунтування загальних 
принципів управління, складу і змісту загальних функцій управління, 
методів проведення діагностики організації на базі моделі 10–С, нової 
методології формування організаційних структур управління, сотової 
моделі мотивації. Ці методи будуть нами застосовуватись упродовж 
проведення експериментів на другому етапі дослідження. 



 

154 

О.Є. Кузьмін, розглядаючи менеджмент з функціональних 
позицій, крім інших, особливо виділяє функції мотивації, контролю та 
регулювання і виокремлює з них поняття: стиль керівництва, 
комунікації, управлінські рішення, організації             [3, с. 59-61]. 

Ф.І. Хміль обґрунтував методи програмованого активно 
адаптованого управління діяльністю організацій [9, с. 141-150]. Він 
довів, що процес управління забезпечується діяльністю двох 
взаємопов'язаних підпрограм – підпрограми діяльності організації у 
зовнішньому середовищі і підпрограми формування внутрішнього 
середовища. Підпрограма, над якою співпрацює організація із 
зовнішнім середовищем, розділяється на  блоки: 1) блок активного 
впливу на зовнішнє середовище; 2) блок дій, пов'язаних з адаптацією 
до зовнішнього середовища. Відповідно, підпрограма формування 
внутрішнього середовища ділиться на три блоки: 1) блок 
реструктуризації виробництва і вдосконалення технології; 2) блок 
реструктуризації системи управління; 3) блок формування соціальних 
відносин у колективі.  
            Вагому теоретичну цінність у процесі формування моделей 
ефективного керівника-лідера мають теоретичні узагальнення   Ф.І. 
Хміля про стиль діяльності керівника, який вважає, що всю 
різноманітність індивідуальних особливостей керівника можна звести 
до певних типів за такою класифікаційною ознакою, як стосунки 
керівника з підлеглими. На підставі цього він поділяє думку 
американського вченого К. Левіна, який виділив і описав три типи 
стилю діяльності керівника [8, с. 175]. Ці три типи стилю є найбільш 
поширеними: авторитарний (автократичний), демократичний і 
ліберальний. 

Розглянемо дещо ширше два з них, авторитарний і 
демократичний, оскільки перший за інерцією сповідує певна частина 
керівників агропідприємств, переважно старших за віком, однак 
другий, на нашу думку, є більш ефективним. Керівник авторитарного 
типу догматичний, прагне підпорядковувати весь колектив своїй волі, 
керується лише власною думкою, жорстко регламентує і контролює 
підлеглих, не терпить у свою адресу критики, надміру вимогливий до 
підлеглих, орієнтований виключно на досягнення результату за будь-
яку ціну. Авторитарний тип може бути ефективним на етапі переходу 
до нових форм господарювання, коли необхідні авторитет, воля та 
рішучість керівника. Демократичний тип з повагою ставиться до 
людей і турбується про них, залучає їх до різноманітних процесів, аж 
до прийняття рішень, складні справи не перекладає на плечі інших, а 
вирішує сам, інформує підлеглих про стан справ і перспективи 
розвитку колективу, завдяки чому легко мобілізує підлеглих і виховує в 
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них почуття справжніх господарів, зміцнює почуття довіри і поваги до 
керівника [7, с. 313-314]. 

Висновки. Проведений аналіз теорії управління та 
формування її сучасної наукової моделі в Україні засвідчує постійне 
вдосконалення його функцій і пошук таких методів управління 
виробничою діяльністю, які б були високоефективними, давали 
найвищий результат при найменших затратах. Постійно менеджери–
практики та представники наукової думки виділяли роль людського 
фактора, відносячи другорядну роль речовим і фінансовим факторам. 
Тому є очевидним, що створення ефективної системи керування 
сільськогосподарським виробництвом в Україні повинно базуватися 
не лише на творчому застосуванні ефективних зарубіжних методів 
менеджменту, а й, виходячи зі специфіки економічних перетворень в 
державі і ментальності українського народу, на розробці власних 
методик управління та рекомендацій щодо їх конкретного 
застосування. 
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УДК 332.1 
 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

МИХАЙЛОВА О.С., к.е.н., 
Полтавська державна аграрна академія 

 
У статті «Державна підтримка інноваційної діяльності» Михайлової 

О.С. подана сучасна ситуація щодо інноваційного розвитку, та рівня державної 
підтримки. Розглянуті проблеми створення інноваційних кластерів. Ключові 
слова: інновації, інвестиції, кластер, регіон. 

 
In the article «State support of innovative activity» of Mihaylovoy O.S. is given 

modern situation in relation to innovative development, and level of state support. The 
problems of creation of innovative clusters are considered. Keywords: innovations, 
investments, cluster, region 

 
Постановка проблеми. Питання переходу України до 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку привертає до себе більшу 
увагу науковців, політиків, підприємців. Криза поставила підприємства 
в такі умови функціонування, які негативно вплинули на розвиток 
інвестиційної та інноваційної діяльності, а всі розроблені стратегій 
виявилися не потрібними та неконкурентоспроможними. Тому 
створення соціально-економічних стимулів для розвитку інноваційної 
моделі національної економіки стає одним із пріоритетних завдань 
економічної політики держави.  

Постає завдання розробки нових стратегічних моделей для 
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств в умовах 
кризи з метою забезпечення їх роботи та підтримки 
конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
активізації інвестиційної та інноваційної діяльності присвячено багато 
наукових праць провідних українських вчених, таких як О.Василенко, 
В.Геєць, А.Череп, О.Носова, В.Осецький, О.Кришан, 
Н.Краснокутська, Л.Федулова, В.Александрова, М.Скрипниченко, 
П.Лайко, М.Кулаєць, М.Макаров та інших. Більшість праць присвячені 
розробці державної програми стимулювання інноваційної та 
інвестиційної діяльності, аналізу інноваційної активності вітчизняних 
підприємств, розробці методології інноваційно-інвестиційної 
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діяльності. В сучасних умовах актуальності набувають питання 
стратегічної орієнтації інвестиційної і інноваційної діяльності 
підприємств саме з урахуванням загострення системної економічної 
кризи. 

Виклад основного матеріалу. Важливим напрямом розвитку 
інноваційного інвестування в Україні стало створення законодавчої 
бази, яка забезпечує формування і проведення в державі узгодженої 
науково-технічної політики, ефективне функціонування і розвиток 
сфери досліджень і розробок, поглиблення її зв'язків з виробництвом 
в умовах переходу від директивних методів управління до ринкових 
відносин. Уже в перші роки незалежності Верховною Радою України 
було прийнято ряд законів, спрямованих на регламентацію наукової і 
науково-технічної діяльності, зокрема "Про основи державної 
політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" (1991), "Про 
наукову і науково-технічну діяльність" (1991), "Про науково-технічну 
інформацію" (1993), "Про наукову і науково-технічну експертизу" 
(1995). Початкові умови для формування вітчизняної системи захисту 
інтелектуальної власності були визначені Законом "Про охорону прав 
на винаходів і корисних моделей" й іншими, пов'язаними з ним, 
наприклад, "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та інші. 
Проте, тривалий час інноваційному законодавству України була 
властива певна фрагментарність і непослідовність. Лише у 1999 р. 
Верховною Радою України була прийнята Концепція науково-
технологічного та інноваційного розвитку України. Базовий закон у 
цій сфері "Про інноваційну діяльність" вступив у дію після його 
підписання Президентом в 2002 році. Закон визначає мету і принципи 
державної інноваційної політики. «Головною метою державної 
інноваційної політики визнається створення соціально-економічних, 
організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 
розвитку і використання науково-технічного потенціалу країни, 
забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, 
енерго- і ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації 
нових видів конкурентоздатної продукції» [1]. Крім того, Закон 
визначає правові, економічні і організаційні основи державного 
регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми 
стимулювання державою інноваційних процесів і направлений на 
підтримку інноваційної моделі розвитку економіки України. Згідно із 
Законом, державну підтримку отримують суб'єкти господарювання 
усіх форм власності, які реалізують в Україні інноваційні проекти, і 
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підприємства усіх форм власності, які мають статус інноваційних[1]. 
Основними принципами державної інноваційної політики 

Законом України "Про інноваційну діяльність" визначено: 
 орієнтацію на інноваційний шлях розвитку економіки ־

України; 
 ;визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку ־
 формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної ־

діяльності; 
 створення умов для збереження, розвитку і використання ־

вітчизняного науково- технічного і інноваційного потенціалу; 
 ,забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва ־

фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; 
 ефективне використання ринкових механізмів для сприяння ־

інноваційній діяльності, 
  .підтримку підприємництва в науково-виробничій сфері ־

Інновації забезпечують більш високий рівень віддачі, що стає 
найважливішим чинником конкурентоспроможності країни в системі 
світового господарювання. Розвинуті країни стали багатими саме 
завдяки своїй інноваційній спрямованості та науково-технічній 
стратегії. Більшість країн світу, перш за все, постіндустріальні, 
прикладають максимум зусиль відносно формування, розвитку, 
збереження та укріплення науково-технічного потенціалу, збільшення 
обсягів інвестиційних потоків в наукоємні технології, участі в 
міжнародному технологічному обміні, прискорення темпів науково-
технічного розвитку[4]. 

Як зазначає в своїй роботі Геєць В.М. «Структурна політика 
держави має бути зорієнтована на розвиток інфраструктури, 
забезпечення мобільності робочої сили, підтримку «нових» секторів 
(перш за все інноваційних та інформаційних), стимулювання 
реструктуризації та реформування підприємств, підвищення рівня 
регулювання діяльності природних монополій та обмеження 
використання ринків в інтересах корпоративних  структур. Держава 
має також стимулювати диверсифікацію експорту з поступовим 
збільшенням продукції переробних галузей, особливо 
високотехнологічних, та поліпшення інвестиційного клімату, що не 
тільки скоротить відтік капіталу, але й створить передумови до 
репатріації українського капіталу, раніше вивезеного з України» [2]. 

Інші дослідники відмічають, що «в сучасному світі відбувається 
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переоцінка основних цінностей. Від економічної спрямованості 
суспільство переходить до інноваційної, від нагромадження 
матеріального багатства як основи особистого добробуту – до 
нагромадження інформації як основи суспільного прогресу. Не так 
володіння матеріальними благами, як володіння інформацією та 
інтелектуальним потенціалом визначають місце людини в сучасному 
суспільстві. Інвестиції в людський капітал і формування на цій основі 
інтелектуального капіталу суспільства перетворюються на 
пріоритетний загальнонаціональний                інтерес» [6]. 

Державну підтримку можливо розділити на три рівні. 
Пряма фінансова підтримка інноваційних процесів: 

 ,безпосереднє фінансування утворення нових галузей ־
наукоємких виробництв тощо за рахунок коштів державного бюджету, 
зокрема на державних підприємствах;  

-ініціювання створення та фінансування науково ־
дослідницьких програм, наукових центрів шляхом конкурсного 
відбору;  

  ;надання безпроцентних чи пільгових позик та грантів ־
 державне замовлення, дотації, компенсації, державні виплати ־

на інноваційні продукти;  
Фіскальні пільги для інноваційних продуктів: зниження ставок 

податку на прибуток підприємств; податковий кредит інноваційним 
підприємствам; зменшення суми прибутку до оподаткування шляхом 
виключення з нього вартості досліджень чи освоєння нової технології; 
пільгова амортизація для фірм, визначених як інноваційні.  

Інші правові, інфраструктурні, економічні та політичні 
інструменти підтримки інновацій: 

 введення системи сертифікації та стандартів, що заохочує ־
споживання інноваційних товарів, товарів харчування високої якості, 
нових медичних, будівельних, телекомунікаційних, рекреаційних, 
туристичних, транспортних послуг тощо;  

 розвиток та підтримка системи освіти в країні: закладів ־
загальної освіти, університетів, спеціальної фахової підготовки, 
системи безперервного навчання і перекваліфікації робочої сили, 
курсів профільного тренінгу та менеджменту;  

 тимчасовий дозвіл на монополію виробника інноваційних ־
товарів та впровадження інноваційних технологій, або, навпаки, 
обмеження монопольного становища, що зменшує витрати 
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становлення нових виробників товарів чи послуг;  
 ,створення державної інформаційної інфраструктури ־

розширення доступу до інформаційних мереж та банків даних, 
бібліотек;  

 надання державних замовлень підприємствам для ־
гарантування компенсації витрат на фінансування інновацій;  

 здійснення державного лобіювання інтересів українських ־
виробників інноваційної продукції на міжнародному рівні, 
застосування відповідного торговельного режиму та регулювання 
валютних курсів. 

Отже, вкладаючи кошти в інновації, суспільство закладає основи 
довгострокової стратегії формування внутрішнього ринку товарів 
споживчого та виробничого призначення. Не можна також не 
відмітити широко обговорювання фахівцями проблеми наростання 
техногенних загроз через вичерпання резервів роботи обладнання та 
будівель, а також усвідомлення того, що навіть збереження існуючого 
положення на світових ринках для України вже є проблематичним. 
Сировинна модель розвитку та включення у СОТ практично 
позбавлена майбутнього. Адже в умовах «нової економіки» 
кардинальним чином змінюється саме поняття категорії «сировина». 
Відповідно змінюється й роль країн, економіка яких має переважно 
сировинну спрямованість. Конкуренція між країнами – «сировинними 
придатками» провідних економік зростатиме.  

В своїй праці В.С. Найденов зазначає: «Економіка України 
знаходиться в стадії, коли економічне зростання за рахунок інвестицій 
не інноваційного характеру стає неможливим. В відомій моделі Солоу 
цей стан називають стабільною капіталоозброеністю: амортизація 
(споживання основного капіталу) стає рівною накопиченню 
основного капіталу [5]. Проаналізуємо стан матеріально технічної бази 
господарств України за таким показником як наявність 
сільськогосподарської техніки (табл. 1) 
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Таблиця 1  
Наявність сільськогосподарської техніки в 

сільськогосподарських  підприємствах України [7] 
Роки 

Техніка 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Відхиленн
я 2008 р. 

від 2000 р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Трактори тис. шт. 318,9 230,5 216,9 201,3 186,8 177,4 -141,5 
у розрахунку на 
1000 га ріллі, шт. 11 11 11 10 10 9 -2 

Зернозбиральні 
комбайни тис. шт. 65,2 50,0 47,2 44,3 41,0 39,1 -26,1 

у розрахунку на 
1000 га посівної 
площі зернових 
(без кукурудзи), шт. 

6 5 5 4 4 4 -2 

Кукурудзозбиральні 
комбайни тис. шт. 7,9 5,2 4,8 4,2 3,6 3,2 -4,7 

у розрахунку на 
1000 га посівної 
площі кукурудзи, 
шт. 

8 3 5 4 2 2 -6 

Картоплезбиральні 
комбайни тис. шт. 3,6 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 -2,2 

у розрахунку на 
1000 га посівної 
площі картоплі, шт.

133 111 117 103 70 57 -76 

Бурякозбиральні 
машини тис. шт. 13,0 9,3 8,5 7,7 6,6 5,8 -7,2 

у розрахунку на 
1000 га посівної 
площі буряків, шт. 

16 16 17 12 13 18 2 

Як бачимо, з таблиці 1 в господарства скоротилось кількість 
техніки, що в свою чергу не може не позначитися на ефективності 
ведення господарювання 

Україна дедалі більше відчуває на собі прояви процесів 
глобалізації, хід яких засвідчує безповоротність становлення 
багатовимірної, поліцивілізаційної структурно-функціональної 
системи. Зростає її залежність від загальносвітового економічного 
стану, а її становище в світі визначається рівнем синхронізації з 
інтеграційними процесами в економічній, технологічній, культурній та 
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політичній сферах. Наша держава не зможе вибороти належне місце у 
світі, доки не зміцниться зсередини. Водночас спостерігаються ознаки 
гальмування технологічного розвитку країни, що опосередковано 
призводить до обмеження ресурсів, які можуть бути спрямовані на 
захист національних інтересів.  

В нашому суспільстві вже утвердилося розуміння необхідності 
переходу на інноваційну модель економічного розвитку. Проти цього 
немає жодних заперечень, адже будь-який прогрес у суспільстві 
пов'язаний з інноваціями. Суспільство, яке має можливість впровадити 
базову інновацію та відкрити «інноваційну нішу», виходить у лідери 
світового економічного змагання та забезпечує 
конкурентоспроможність національної економіки. Тільки тоді 
можливий притік інвестицій, що спричинять «інноваційну хвилю», дія 
якої приведе до якісних перетворень технологічного укладу [3]. 

Формування в державі спеціалізованих інформаційних структур 
на базі використання можливостей державної системи науково-
технічної інформації дозволить здійснювати прогноз результативності 
інноваційних проектів, визначати їхню відповідність світовому рівню 
та можливий експортний потенціал. Особливе значення має 
формування в країні інноваційного клімату, інформаційних каналів й 
інфраструктури передачі інноваційних проектів приватним, особливо 
малим фірмам, що сприяло б прискореному впровадженню 
нововведень у виробництво.  

Створення регіональних кластерів як соціально-економічних 
утворень сприяло б ефективнішому розподілу інвестиційно-
інноваційних ресурсів і давало б змогу їх контролю з боку держави та 
регіональних органів влади. 

За весь період реформування не було розроблено чіткої 
державної інвестиційно-інноваційної програми індикативного 
характеру. Розробка такої програми надасть можливість раціонально 
використати обмежені інвестиційні ресурси, визначить умови 
інвестиційної діяльності, дасть змогу контролювати розвиток 
економіки та спрямовувати його у потрібне русло в залежності від 
конкретної кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків. 

Регіональні кластерні моделі необхідно створити трьох рівнів. До 
першого рівня регіонального кластеру необхідно віднести види 
діяльності, які формують ядро національної економіки. Розвиток цих 
галузей можна здійснювати через безпосереднє фінансування за 
рахунок держави. Ці галузі повинні стати «точками зростання» 
економіки.  
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До другого рівня кластерів за  напрямами державного 
інвестування слід віднести підприємства, у створенні (реконструкції) 
яких держава буде брати часткову участь шляхом фінансування на 
зворотній основі чи надання державних гарантій з подальшим 
продажем у приватні руки державної частки. 

До третього рівня кластерів  які будуть належати підприємства, які 
не матимуть прямого бюджетного фінансування, але держава буде 
включати їх до індикативного плану розвитку і підтримувати 
непрямими засобами, а саме через податкові пільги, відповідну 
грошово-кредитну політику (наприклад надаючи кредити за 
пільговими ставками), науково-технічну політику (розробка цільових 
інноваційних програм та допомога при патентуванні та ліцензуванні) 
допомогу у розробці інвестиційних проектів, пошуку кредиторів тощо. 
За економічною сутністю вказані заходи є методами непрямого 
бюджетного субсидування. 

Висновки. Невід'ємною частиною державної інноваційної 
політики є створення умов для розширення сфери та масштабів 
попиту, пропозицій і розповсюдження науково-технічних знань в 
регіонах, трансферу інноваційних розробок у виробництво.  
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РИЗИКИ В ТОВАРНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ†  
 

МІЦУРА О.О., к.е.н.,  
Сумський державний університет 

 
Стаття присвячена проблемам визначення та управління ризиками в 

товарній інноваційній політиці підприємства. Проаналізовано способи 
врахування та оцінки цих ризиків, запропоновано підхід до їх групування. 

 
The article is devoted the problems of risks determination and management of the 

enterprise’s commodity innovative policy. The methods of accounting and estimating of 
these risks are analysed, approach to their grouping is offered. 

 
Постановка проблеми. Загальновідомим є той факт, що 

процеси розроблення та виведення інноваційних товарів на ринок 
завжди пов’язані з високим ризиком втрати інвестованих коштів та 
недоотримання прибутку. Однак якщо розглядати це питання у 
площині товарної інноваційної політики підприємства, то ми 
зтикаємося з проблемою не тільки втрати вкладених коштів на її 
реалізацію, але також з можливістю надшвидкої втрати ринкових 
позицій, частки ринку, прихильності споживачів, що у свою чергу 
може призвести до катастрофічних та необоротних наслідків. 
Швидкість та масштабність цих процесів напряму залежить від 
своєчасності й якості управлінських рішень, котрі в свою чергу 
повинні ґрунтуватись на релевантній та достовірності інформації про 
ринкову кон’юнктуру, що для сучасних вітчизняних підприємств є 
нажаль необов’язковою умовою роботи. Тож питання управління 
ризиком в процесі реалізації товарної інноваційної політики 
перетворюється з тактичного на стратегічне, і має за мету не тільки 
запобігання втратам вкладеного капіталу, а й закріплення на ринку та 
забезпечення довгострокової  прибутковості та підвищення ринкової 
вартості бізнесу. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
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управління інноваціями на підприємстві та товарною інноваційною 
політикою розглянуто у працях вітчизняних вчених А.В. Гриньова, 
А.П. Гречан, С.М. Ілляшенка, В.Я. Кардаша, В.В.Косова, І.В.Ліпціса, Р. 
Патори, Н.І. Чухрай, В.М. Щербаня. Також деякі питання управління 
новими товарами були окреслені у дослідженнях іноземних вчених І. 
Ансоффа, Г.Армстронга, П. Друкера, Дж.К. Джонса, Дж. Еванса, К. 
Келлі, Ф. Котлера, С. Міцуакі, К. Нордстрема, Е. Менсфілда, М. 
Портера, С. Рівкіна, Й. Ріддерстралє, Б. Твісса, Д. Траута та інших. У 
зазначених працях багато уваги приділяється успішності товарів на 
ринку, формуванню ефективної товарної політики, визначенню 
стратегічно важливих ділянок ринку, роботі зі споживачами на 
потенційно привабливих сегментах, підходам до управління попитом і 
пропозицією інноваційної продукції.  

У працях визначених науковців управління ризиком  
розглядається як процес локальний і стосується більшою мірою 
комерційних ризиків підприємства в цілому. А питання системного 
підходу до визначення й управління ризиками в рамках товарної 
інноваційної політики та з її допомогою не знайшли повного 
висвітлення та вирішення. 

Цілі статті. Таким чином за мету дослідження ставиться 
визначення та групування ризиків в товарній інноваційній політиці, 
розроблення підходів до їх урахування й уникнення (або зниження). 

Виклад основного матеріалу. За своєю сутністю товарна 
інноваційна політика передбачає формування певного портфелю 
проектів товарних інновацій, які повинні дати підприємству 
можливість конкурувати на ринку у довгостроковій перспективі та 
створити тривалі переваги. За своїм характером інноваційні проекти 
нагадують інвестиційні. Якщо розглядати інвестиційний проект як 
проект, що передбачає вкладення інвестицій, тоді інноваційний 
проект є його підвидом. Але проекти товарних інновацій в свою чергу 
мають перелік додаткових особливостей та вимог, що не є типовими 
для інвестиційних проектів. Однак при усіх інших позитивних 
характеристиках інноваційного проекту його ніколи не буде прийнято 
до реалізації, якщо він не забезпечить повернення вкладених коштів за 
рахунок доходів від реалізації товарів; отримання прибутку, що 
забезпечить рентабельність інвестицій на рівні не нижче за бажаний 
для підприємства та/або інвестора; окупність вкладених коштів у 
межах строку, прийнятного для підприємства та/або інвестора. [1] 
Визначення реальності досягнення таких результатів від інвестиційних 
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операцій і є основним завданням оцінки фінансово-економічних 
параметрів будь-якого інноваційного проекту. Тож за цих умов можна 
говорити про те, що інноваційний проект має відповідати вимогам до 
інвестиційних проектів але повністю ототожненим з ними бути не 
може. 

Проведення оцінки ступеня ризикованості інноваційного 
проекту завжди є досить складним завданням, що, як витікає з 
попередніх досліджень, зумовлено низкою факторів, серед яких слід 
акцентувати увагу на нерівномірності та довгостроковому характері 
інвестиційних вкладень, дистанційованому у часі процесі отримання 
результатів від реалізації проектів, що в свою чергу обумовлює 
виникнення ситуацій невизначеності та ризику помилки, не тільки в 
процесі аналізу ситуації, але й безпосередньої реалізації інноваційних 
проектів.  

Цілком логічно, що основним підсумком процесу реалізації 
товарної інноваційної політики повинен стати виражений у грошовій 
формі комерційний результат. Тому виведенню на ринок товарних 
інновацій повинен передувати ретельний аналіз. Деякі науковці [2] 
розглядають такий перелік проблемних питань: 

1) в якій мірі і на який термін буде підвищена 
конкурентоспроможність продукції і які існують можливості 
розширення її збуту; 

2) якими можуть бути витрати, а також співставлення їх з 
економічними результатами (не рідко виникає ситуація, коли при 
прориві на нові ринки і широкій демонстрації нових виробів, яким 
прогнозується перспективне майбутнє, на перших етап прибутку не 
видно, але при розширенні обсягів продажу за рахунок вірно обраної 
стратегії досягається позитивний результат); 

3)  які заходи можуть забезпечити зниження витрат та 
збільшення ціни; 

4) чи достатній інноваційний, технічний, організаційний та 
фінансовий потенціал підприємства для швидкої реалізації 
інноваційної пропозиції. 

Вибір кожного інноваційного проекту завжди супроводжується 
оцінкою його ефективності. У загальному вигляді методика 
проектного аналізу, що є найбільш поширеною у світі, включає 
комплексну експертизу та аналіз проекту за такими напрямами: 
технічний аналіз, маркетинговий аналіз, інституціональний аналіз, 
соціальний аналіз, екологічний аналіз, фінансовий аналіз, 



 

167 

економічний аналіз.  
Коли ж іде мова про інноваційний проект зазначений перелік 

напрямів доцільно доповнити такими аспектами: інвестиційний, 
науковий, інноваційний. При цьому для кожного конкретного 
інноваційного проекту пріоритетність цих аспектів може змінюватись 
залежно від варіації умов реалізації. 

У процесі реалізації та впровадження товарної інноваційної 
пропозиції здійснюється операційна, інвестиційна та фінансова 
діяльність, що формують склад та структуру грошових потоків по 
кожному з проектів, що входить до пропозиції. Всі зазначені види 
діяльності пов’язані з типовими ризиками, а, як наслідок, з 
ймовірністю втрат, що виникають при вкладенні підприємством 
коштів у виробництво інноваційних товарів. 

Однак, при розрахунку суми грошових потоків для проектів 
товарних інновацій, особа, що приймає рішення, завжди спирається 
на дані, що є прогнозними, що також створюю неповну визначеність 
та зумовлює ризик помилки, оскліьки особливість саме інноваційних 
проектів, складається в тому, що достовірно спрогнозувати суму 
вкладень та надходжень – завдання достатньо складне. 

Величина грошових потоків залежить від певних чинників 
ризику, які загалом можна згрупувати за такими ознаками:  група 
суб’єктивних чинників, що характеризують проект товарної інновації; 
група суб’єктивних чинників, що характеризують підприємство-
інноватора та його внутрішнє середовище;  група об’єктивних 
чинників, що характеризують ринкове середовище;  група об’єктивних 
чинників, що характеризують макросередовище. Дія виділених груп 
факторів та можливі не прогнозовані їх зміни визначають необхідність 
врахування різних сценаріїв розвитку подій.   

Ризик у товарній інноваційній політиці часом пов’язаний не 
стільки з ймовірністю економічного спаду, не прогнозованих змін у 
економічному, соціальному та поличному середовищі функціонування 
підприємства (група 3), скільки з коливанням попиту на інноваційну 
продукцію, змінами ринкової кон’юнктури, і, більшою мірою, 
активністю, гнучкістю, швидкістю реакції та мобільністю конкурентів 
(група 4). У сьогоднішніх умовах, розробка і створення товарних 
інновацій – це процес, що повинен бути безперервним. Жодне 
підприємство не може бути впевненим у своїх позиціях, зупинивши 
роботу на розробленням та створенням товарних інновацій. 

Український ринок промислової продукції ще не набув гнучкості 



 

168 

притаманної ринкам Європи, США, Японії та інших розвинених країн 
світу. Згідно розрахунків проведених в рамках дослідження глобальної 
конкурентоспроможності країн світу, що були представлені на 
Всесвітньому економічному форумі у 2008 році [3], Україну віднесено 
до категорії країн з так званою «efficiency-driven economy» (економіка 
орієнтована на нарощування ефективності). Це вже не «factor-driven 
economy» (економіка орієнтована на створення виробничого 
потенціалу), але і далеко не «innovation-driven economy» (економіка 
орієнтована на інновації). Для EDE характерним є підвищення 
ефективності виробничих процесів та якості продукції. Підвищення 
рівня конкурентоспроможності для цього типу економіки досягається 
за допомогою пріоритетності вищої освіти та наукового сектору, 
ефективності функціонування ринкових механізмів, ринку праці, 
удосконаленням фінансових ринків, якомога більш повним освоєнням 
внутрішнього ринку та розширенням присутності на зовнішніх 
ринках, формування ефективного механізму використання та захисту 
вже існуючих технологій.  

За відсутності сформованої та самодостатньої інноваційної бази 
на рівні країни (що є характерною рисою для ІDE) товарна інноваційна 
політика для підприємства ще не є єдиним можливим способом 
господарювання, але, враховуючи темпи глобалізації ринків, через 5-10 
років вона стане основою конкурентоспроможності. Якщо ж Україна не 
зможе конкурувати на міжнародному ринку, вона поступово втрачатиме 
внутрішні ринки і як наслідок єдиною конкурентною перевагою для нас 
деякий час буде залишатись ресурсний потенціал країни, який однак не 
є невичерпним. 

Тож щоб стати конкурентоспроможними необхідно не тільки 
займатись розробленням інновацій але і втілювати їх в життя. Як 
показують результати проведених досліджень, інноваційна активність 
українських підприємств не є задовільною. Основним стримуючим 
моментом, окрім нестачі фінансових коштів, є високий ступінь ризику, 
що супроводжує процес створення та виведення на ринок інноваційних 
товарів. Ситуації ризику виникають завдяки недосконалості та 
неоднозначності тлумачення законодавчої бази, недостатності наявної 
достовірної інформації про ринки збуту, нові технології та розробки, 
нерозвиненості механізму захисту інтелектуальної власності, тощо. І, 
оскільки, ліквідувати таку невизначеність не можливо, єдиним виходом 
для підприємства є визначення, врахування, прогнозування та розробка 
заходів з уникнення ризиків інноваційної діяльності та тих що пов’язані 
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з нею. 
Висновки. За цих умов основним завданнями управління 

ризиками товарної інноваційної політики є розроблення такого 
портфелю товарних інновацій, складові проекти якого дозволять 
підприємству диверсифікувати свої несистематичні ризики; а також в 
процесі розроблення кожного з проектів товарних інновацій 
визначити та врахувати систематичні ризики. 

Підводячи підсумки слід відзначити, що повна і послідовна 
реалізація основних функцій управління ризиком і переважна 
орієнтація їх на зняття факторів невизначеності вже на етапах 
формування товарної інноваційної політики дасть змогу будь-якому 
підприємству визначити головні пріоритети і проводити 
попереджувальну політику, спрямовану на зниження ризиків своєї 
діяльності в цілому, оскільки набагато легше попередити катастрофу, 
ніж потім боротися з її наслідками.  
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АГРОІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

МОГИЛЬНА Л.М.,  
Сумський національний аграрний університет 

 

В статті розглянуто організаційно-економічний механізм підвищення 
інноваційної активності сільськогосподарського підприємства, який, на відміну від 
існуючих, враховує внутрішній потенціал підприємства та заснований на 
розроблені множинної регресійної моделі, що дозволить грунтовніше оцінити 
інноваційні можливості підприємства. Розглянуто механізм формування 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств шляхом проведення 
рейтингової оцінки їх розвитку.  

In the article it is considered organizationally economic mechanism of increase of 
innovative activity of agricultural enterprise, which, unlike existing, internal potential of 
enterprise takes into account and founded on developed plural regressive model which will 
allow more detailed to estimate innovative possibilities of enterprise. The mechanism of 
forming of competitiveness of agricultural enterprises is considered by the leadthrough of 
rating estimation of their development.  

 

Постановка проблеми. Значний вплив на діяльність 
агропромислового комплексу має інноваційно-інвестиційна політика, 
дотримання сівозмін, оптимізації посівних площ та сприйняття 
колективом та керівником змін. Без інновацій неможливо підвищити 
конкурентоспроможність української сільськогосподарської продукції, 
без інвестицій - здійснити ринкові перетворення та втілити їх у життя. 
Для деяких підприємств обмеженість власних коштів змушує 
сподіватися не тільки на державну підтримку, а й розвивати банківське 
кредитування. Але комерційні банки без інтузіазму фінансують 
інноваційні проекти, які потребують довготермінового кредитування, 
тому що банки бажають мінімізувати свої ризики. В 2000 році почала 
діяти програма пільгового кредитування для АПК, як наслідок – 
відбулось збільшення обсягів кредитування українських аграріїв. Рівень 
повернення кредитів підприємствами АПК складає 94 %. 
Краснопільський район Сумської області не виключення. Майже всі 
залучені кошти спрямовуються сільськогосподарськими 
підприємствами на придбання основних засобів виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
покращення інноваційно-інвестиційного стану аграрного сектора 
економіки  присвячені роботи С.А. Володіна, О.І. Дація, 
М.Я. Дем’яненко, В.І. Кондрашова-Діденка, М.Х. Корецького, 
М.Й. Маліка, М.В. Писарєвої, П.Т. Саблука та ін. дослідників. Проте 
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невирішеною  залишається проблема залучення інноваційно-
інвестиційних ресурсів у галузь АПК при дотриманні всіх умов 
ведення сільського господарства. 

Цілі статті. Метою наукової публікації є визначення впливу 
основних чинників на інноваційну діяльність сільськогосподарських 
підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Зустрічаються різні підходи у 
визначенні поняття “інновація”, але визначенню суті поняття 
“агроінновація” приділяється набагато менше уваги.   

О.І. Дацій уточнив визначення “інновації в сільському 
господарстві” як “зміна в техніці, технології, організації, екології, 
економіці, а також у соціальній сфері з метою одержання 
економічного ефекту, спрямованого на задоволення певних 
суспільних потреб людського буття” [1]. 

О.В. Кот у своїй праці, не погоджуючись з деякими науковцями, 
визначив “агроінновації” як системні впровадження в аграрну сферу 
результатів науково-дослідницької діяльності, що призводять до 
позитивних якісних та кількісних змін у характеристиці взаємозв’язків 
біо- та техносфери і поліпшують екологічний стан навколишнього 
середовища [2, с. 31-32]. З цього приводу зазначимо, що дане 
трактування дещо некоректне, бо не враховує негативних тенденцій, 
які можуть виникати при їх використанні. 

М.А. Садиков розглядає інновацію в розрізі 
сільськогосподарського виробництва і відзначає, що сутність інновації 
полягає в пошуку нового, нетрадиційного способу досягнення мети, 
тобто стосовно досліджуваної проблеми – забезпечення економічності 
й екологічності сучасного сільськогосподарського виробництва [3, с. 
65]. На нашу думку, слід наголосити на одержанні ефекту від 
сільськогосподарського виробництва, отриманого від застосування 
інновацій. 

Внаслідок того, що поняття “агроінновація” ототожнюється 
нами як “інновації в сільському господарстві”, то наголосимо на тому, 
що зміст даної категорії визначається автором як впровадження в 
аграрну сферу технологічних, технічних, організаційних, економічних, 
екологічних та інших видів інновацій з метою отримання прибутку, 
яке призводить до певних змін в людському бутті. 

З метою з’ясування основних аспектів ефективності здійснення 
інноваційних процесів в сільськогосподарських підприємствах 
Сумської області нами проведено опитування серед керівників 
сільськогосподарських підприємств, науковців та магістрантів 
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Сумського національного аграрного університету. Опитування 
проводилось анонімно. Було опитано 306 респондентів. Проведене 
нами анкетування дало змогу зробити висновок, що серед головних 
“інноваційних” напрямів вкладення коштів сільськогосподарськими 
підприємствами - придбання матеріалів, нових сортів та порід тварин 
(його відмітили 24,2 % респондентів), придбання нової 
сільськогосподарської техніки (його відмітили 20,6 % респондентів). 
Для визначення лідируючих позицій сільськогосподарських 
підприємств в розрізі Краснопільського району Сумської області, нами 
зроблено припущення, що для них можна розрахувати рейтинг 
розвитку за умови: знаходження в одній агрокліматичній зони, майже 
однаковому бонітету ґрунту, відношенню до одного району області 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Рівень розвитку сільськогосподарських підприємств в 

Краснопільському районі, 2008 р. 
№ 

п/п 
 

Назва підприємства 
Рентабельність 

підприємства, % 
Рейтинг с.-г. 
виробництва 

1. СТОВ “Вікторія” 55,7 1 
2. ТОВ “Грабовське” 20,7 5 
3. ТОВ “Думівське” 8,9 11 
4. ТОВ “Славгород” -10,5 12 
5. ТОВ АФ “Сіннівське” 43,2 10 
6. ТОВ “Новодмитрівське” 0,8 13 
7. ТОВ АФ “Псьол” 41,8 8 
8. ТОВ “Промінь” 6,6 4 
9. ТОВ “Ряснянське” 82,1 2 
10. ТОВ “Родина” 0,2 15 
11. ТОВ “Тур’янівське” -24,0 17 
12. ТОВ АФ “Хвиля” 0,2 14 
13. ТОВ “Чернеччинське” 17,0 7 
14. ТОВ АФ “АПК Угроїди” 84,6 3 
15. ПП “Оберіг” 48,0 6 
16. ПП “Мезенівка” -325,0 16 
17. ПП “Вікторія В Плюс” 4,2 9 

Джерело: власні розрахунки на основі данних 
сільськогосподарських підприємств 
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 Це дозволить більш детальніше охарактеризувати їх рівень 
розвитку. Розрахунки здійснювались на основі Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про запровадження комплексної оцінки 
соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, мм. Києва та Севастополя” від 20 червня 2007 року № 833. 
Цією Постановою затверджено порядок визначення оцінки 
результатів діяльності регіонів України.  

Слід наголосити на тому, що при розрахунку рейтингу беремо 
до уваги не тільки рентабельність кожного виду продукції (як 
рослинництва, так і тваринництва), а також обсяг реалізації. 

Рентабельність, як результативний показник, висвітлює 
ефективність, в певній мірі і інноваційну, як кожного виду продукції, 
так і господарства в цілому. Збиткова діяльність ТОВ “Славгород” та 
ТОВ “Тур’янівське” пояснюється низькими реалізаційними цінами. 
ПП “Мезенівка” має валютний рахунок, а різке знецінення гривні 
призвело до додаткових фінансових витрат у вигляді курсової різниці, 
яку було віднесено на збиток підприємства.  

Нами доведено, що в межах одного району, це припущення є 
коректним, а найнижча рентабельність не завжди показує відсталість 
підприємства.  

Наприклад, ПП “Мезенівка”, яке займає 16 місце в рейтингу 
(рентабельність дорівнює -325,0 %) та ТОВ “Тур’янівське”, яке займає 
17 місце при рентабельності -24%. Дані розрахунки можна 
використовувати для визначення найбільш конкурентоспроможних 
сільськогосподарських підприємств, а також при прийнятті певних 
інвестиційних рішень, бо це сприятиме визначенню інноваційно 
активних підприємств на рівні району. Зазначимо, що 
сільськогосподарське підприємство, яке приділяє увагу своєму 
інноваційному розвитку буде займати лідируючи позиції.  

Для підтвердження останнього припущення розрахуємо 
інноваційний потенціал сільськогосподарських підприємств за 
формулою російського академіка РАСГН І. В. Курцева [4, с. 15]: 

 
 

 ЧП
АМВМВ

ІП мор 
 

,   (1) 
 
де ІП – інноваційний потенціал підприємства; МВр. – матеріальні 
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витрати в рослинництві; МВт. – матеріальні витрати в тваринництві; 
Амо. – амортизація машин та обладнання; ЧП – середньорічна 
чисельність працівників с/г виробництва. 

Це опосередкований показник – сума матеріальних витрат в 
рослинництві, тваринництві та амортизація машин й обладнання, в 
перерахунку на 1 працівника, який зайнятий в сільськогосподарському 
виробництві. Відповідно до проведених розрахунків, визнані нами 
підприємства-лідери вкладають більші матеріальні витрати у 
сільськогосподарське виробництво, що сприяє технологічному 
вдосконаленню, але при цьому, завдяки використанню сучасних 
технологій, відбувається зменшення кількості працівників. Аналізуючи 
дані можна зазначити, що чим вище інноваційна активність 
підприємства, тим вище виручка від реалізації продукції на одного 
працівника та більші розміри сільськогосподарського підприємства. 
Зменшення інвестиційної активності агроформувань призводить до 
уповільнення процесу розширеного відтворення, зменшення витрат на 
агроінновації. 

Для визначення тенденцій в сфері капітальних інвестицій, 
проведено кореляційно-регресійний аналіз ТОВ Агрофірми “Псьол” 
Краснопільського району Сумської області. Наголосимо на тому, що 
дане підприємство займає 8 рейтингове місце серед 17 
сільськогосподарських підприємств.  

Визначимо вплив на результативну ознаку чотирьох 
взаємозв’язаних факторних ознак. Результативною ознакою нами 
було визначено виручку від реалізованої продукції. Цей показник 
аналізувався нами, бо він впливає на створення фонду накопичення.  

Останній слугує для збільшення засобів виробництва в новому 
циклі, бо при сприятливих фінансових умовах в господарстві повинен 
утворюватися резервний фонд. Для аналізу було взято три основні 
факторні ознаки:  

Х1 – чистий працюючий капітал, який розраховується за 
формулою: поточні активи – поточні зобов’язання;  

Х2 – власний капітал;  
Х3 - приведені витрати;  
Х4- капітальні інвестиції.  
Для оцінки параметрів рівняння множинної регресії 

застосовують метод найменших квадратів. Підставляємо розрахункові 
дані в систему рівнянь і отримуємо: 
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Задана система рівнянь має єдине рішення. Отримане рівняння 

регресії має вигляд: 
 
ŷ = 1261,09807 + 0,0986 x1 + 0,6296236 x2 + 0,015565 x3 – 0,342128x4  

 
Для перевірки правильності обчислень знайдемо значення ŷ.  
 
ŷ = 1261,09807 +0,0986x1 +0,6296236x2+0,015565 x3–0,342128 x4  

та переконаємося, що Σ û=0, де відхилення û = Y - ŷ. В даному 
випадку Σ ût = - 0,02 ≈ 0, що свідчить про правильність обчислень. 
Розрахований нами коефіцієнт детермінації (R2=0,9999) свідчить про 
те, що лінійна модель пояснює 99,99% всієї дисперсії Y, інші 0,01% 
зв’язані з випадковістю моделі. Для встановлення сили зв’язку між 
факторами (х1, х2, х3) та ознакою (У) розрахований нами множинний 
коефіцієнт кореляції (

321 xxyxr ), який дорівнює 0,99995. Тобто можемо 
зробити висновок, що зв’язок між ознакою У та факторами (х1, х2, х3) є 
дуже сильним. 

Гіпотезу про рівень значущості зв’язку між залежною і 
незалежною змінними можна перевірити з допомогою критерію 
Фішера. В даному випадку Fфакт = 29997. Fтабл = 215,7 при рівні 
значущості 0,05. Fфакт > Fтабл Це означає, що відповідна 
економетрична модель є вірогідною, тобто підтверджується гіпотеза 
про те, що кількісна оцінка зв’язку між залежною і незалежними 
змінними в моделі є істотною. 

З наведеного розрахунку можна констатувати, що коефіцієнти 
множинної регресії показують, наскільки зміниться виручка від 
реалізованої продукції при зміні відповідного фактора на одиницю 
при умові, що інші фактори, включені у рівняння, знаходяться на 
середньому рівні. Так, b1 = 0,0986 показує, що, при середньому рівні 
інших факторів, поліпшення рівня чистого працюючого капіталу на 1 
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тис. грн. сприяє зростанню  виручки від реалізованої продукції на 98,6 
грн. Збільшення власного капіталу на 1 тис. грн., при середньому рівні 
інших показників, забезпечує приріст виручки від реалізованої 
продукції на 0,6296236 тис. грн. або біля 629,62 грн. Так, b3 = 0,015565 
свідчить, що, при середньому рівні інших факторів, поліпшення рівня 
приведених витрат на 1 тис грн. сприяє зростанню  виручки від 
реалізованої продукції на 15,57 грн. Слід наголосити на тому, що 
показник Х4 має від’ємне значення. В 2008 році було взято кредит на 
будівництво елеватора, тому сума в капітальних інвестицій 
дорівнювала 16997 тис. грн., що в 2,9 рази більше ніж в 2007 році.  

Можемо зробити висновок, що економічно вигідно для 
підприємства збільшувати рівень власного капіталу, який доречно 
вкладати в інноваційні проекти. Рішення рівняння свідчить про 
значний вплив власного капіталу, який можна направити в фонд 
накопичення для придбання основних засобів, здійснення 
інноваційної діяльності. Без фонду накопичення неможливе 
здійснення розширеного відтворення та проведення повноцінної 
інноваційної діяльності.  

Відомо, що кризовий стан системи (підприємства, галузі, країни) 
може призвести до двох імовірних результатів: або до смерті системи, 
або до конкурентоспроможного прориву, забезпеченого 
знаходженням нею власного нестандартного рішення, наприклад, за 
рахунок використання нових політик, стратегій, технологій, 
незвичайної диференціації продукції або ефективного використання 
наявних на ринку ніш [5, с. 35]. Тому, на нашу думку, дане 
підприємство є одним із великих та інноваційно стабільних 
сільськогосподарських підприємств Краснопільського району завдяки 
використанню інновацій та керівництву підприємства, яке 
далекоглядно думає про його подальше майбутнє. 

Висновки. В агропромисловому комплексі агроінновації 
являють собою реалізацію в господарській діяльності передових ідей, 
технологій та технічних досягнень, нових сортів рослин і порід тварин 
та таке ін. Складність та особливість агропромислового виробництва 
характеризується не надто високим рівнем інноваційної активності. 
Досвід сумських сільськогосподарських підприємств свідчить,  що 
потреба в інноваційно-інвестиційних ресурсах незмінно зростає. 
Однак це потребує кредитування, нових джерел інвестування та 
фінансової підтримки інноваційно активних сільськогосподарських 
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підприємств з боку держави. Обмеженість власних коштів змушує 
розвивати банківське кредитування. Але комерційні банки без 
ентузіазму фінансують інноваційні проекти с.-г. підприємств, які 
потребують довготермінового кредитування, тому що банки бажають 
мінімізувати свої ризики. Отже, державна інноваційно-інвестиційна 
політика повинна базуватися на ґрунтовній фінансовій підтримці 
агропромислового виробництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 

МОКЛЯК М.В., аспірант, 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Ціноутворення посідає одне з важливих місць у торговельній діяльності 

підприємств. У даній статті розглянуто основні особливості ціноутворення та 
методичні підходи до визначення ціни на продукцію сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Pricing occupies one of important places in trading activity of enterprises. In this 
article the basic features of pricing and methodical approaches are considered to 
determination of price on the product of agricultural commodity producers. 

 
Постановка проблеми. Формування ринкових відносин  в 

економіці України зумовило суттєве зростання значимості 
ціноутворення. Повноваження щодо встановлення цін перейшли до 
конкретних виробників, які вже відчули на власному досвіді, що від 
обраної ними цільової політики безпосередньо залежать 
конкурентоспроможність продукції, рівень попиту, прибуток 
підприємства та окупність інвестицій. Досвід економічно розвинених 
країн свідчить, що цінова політика в умовах ринку має бути 
орієнтованою на врахування особливостей попиту та конкуренції. 
Проте нині становлення процесу оптимального ціноутворення на 
національних сільськогосподарських підприємствах відбувається надто 
повільно, що значною мірою пояснюється відсутністю необхідного 
теоретичного та методичного забезпечення процесу формування 
цінової політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як економічний 
інструмент ринкової економіки ціна суттєво впливає на ефективність 
торговельної діяльності аграрних підприємств, створюючи умови для 
забезпечення їх фінансової сталості та економічної незалежності. Саме 
ціна акумулює у собі рівень успіху підприємства, що знаходить своє 
вираження в обсягах продаж та розмірі прибутку від реалізації 
продукції. У цілому, вона сприяє зростанню активізації діяльності 
підприємств на національному продовольчому ринку. Проблемі 
сучасного ринкового ціноутворення багато уваги приділяється 
українськими та зарубіжними економістами, що знайшло своє 
відображення у наукових працях  В. Андрійчука, А. Войчака,  А. 
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Гальчинського, Ф. Котлера, М. Маліка, П. Саблука, О. Шпичака, та 
інших науковців. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
обґрунтування сутності процесу оптимального ціноутворення, 
методичних підходів до формування та реалізації ефективної цінової 
політики сільськогосподарських підприємств в умовах національної 
економіки. 

Виклад основного матеріалу. Перехід України до якісно нових 
економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення 
господарства, зумовив необхідність кардинальних змін у підході до 
торговельної діяльності аграрних підприємств. Важливим елементом 
торговельного інструментарію є ціна, яка займає провідне місце у 
механізмі формування ринкових відносин між суб'єктами національної 
економіки. Вона має певний вплив на процес регулювання пропорцій 
у суспільному виробництві. Від ефективності функціонування системи 
цін значною мірою залежить успіх соціально-економічних 
перетворень у державі на сучасному етапі її розвитку. 

У ринкових умовах ціна, як правило, встановлюється на основі 
співвідношення між попитом та пропозицією. Але це не означає, що 
підприємці не беруть жодної участі у встановленні ціни. Вони ще до 
початку реалізації товару, враховуючи його якісні характеристики, 
маючи розрахункову величину витрат, знаючи ціни конкурентів і 
споживчий попит на ринку, починають формувати вихідну ціну на 
свою продукцію. За такою початковою ціною товар надходить до 
ринку, де у процесі купівлі-продажу під впливом співвідношення між 
попитом і пропозицією встановлюється остаточна ціна                    
реалізації [3, с. 34]. 

Кожен товар має свою ціну, проте не кожне аграрне 
підприємство може самостійно встановити ціни, за якими воно хотіло 
б реалізувати свою продукцію. Якщо товари не диференційовані і на 
ринку є велика кількість конкурентів, то сільськогосподарське 
підприємство не має ринкової сили і вимушене прийняти ціну, яку 
визначає ринок. Якщо ж підприємство зуміло розвинути стратегічний 
маркетинг і завдяки цьому набуло ринкової сили, встановлення ціни 
— це рішення, яке має ключове значення для успіху в обраній 
стратегії. Ще не так давно рішення щодо цін приймалось у рамках суто 
фінансового підходу, тобто ціна визначалась в основному з позиції 
витрат і рентабельності. Економічна турбулентність кризових років 
змінила перебіг подій: висока інфляція, зростання цін на сировину, 
зростання відсоткових ставок, контроль за цінами з боку держави, 
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загострення конкуренції, зниження споживчого попиту — усі ці 
чинники посилили стратегічну роль ціноутворення. 

Мета будь-якої фірми полягає звичайно у забезпеченні 
рентабельності та отриманні найбільшої суми прибутку. Цієї мети 
можна досягати різними шляхами, тому в інтересах фірми — 
визначити стратегічні пріоритети у питанні встановлення                        
цін [4, с. 266]. 

Таким чином, кожен крок стратегії ціноутворення може бути 
вивірений, у тому числі і з позицій рентабельного ведення 
господарських операцій на продовольчому ринку. Однак ідея 
прийняття оптимальної й універсальної цінової політики на усі 
випадки і на усі часи є, швидше за все, економічною утопією. Ідеальне 
рішення щодо встановлення цін продаж ілюзорне хоча б тому, що світ 
бізнесу сам по собі досить динамічний і складний. Навіть якщо один 
раз було прийнято абсолютно правильне рішення за цінами, можуть 
виникнути і, як правило, виникають нові обставини, що змусять 
торговельне підприємство по-новому глянути на мінливу виробничо-
економічну ситуацію й інакше оцінити свої ринкові можливості. У 
таких випадках завжди доцільно мати на озброєнні яку-небудь 
працездатну концепцію                               ціноутворення [4, с. 187]. 

Складність ціноутворення полягає у тому, що ціна — категорія 
кон'юнктурна. На неї впливає комплекс політичних, економічних, 
психологічних та соціальних чинників. Сьогодні ціна може 
визначатися виходячи з витрат, а завтра її рівень може залежати 
переважно від психології та поведінки покупців. Ціна має відповідати 
якості товару, яку визначають споживачі. Якщо ціна завищена, то 
споживачі зрозуміють, що вони не отримують еквівалент за витрачені 
гроші. Якщо ж ціна занадто низька, то споживачі візьмуть під сумнів 
якість товару, оскільки вони зрозуміють, що у більшості випадків 
більш низька ціна означає більш низький рівень якості. Як же знайти 
саме ту ціну, яка буде оптимальною? Відповідь на це запитання дає 
знання та розуміння сутності цінової політики, вміння керувати нею та 
використовувати її для кожного виду продукції, що виробляє аграрне 
підприємство. 

Оптимальна цінова політика — це мистецтво управління цінами 
й ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі 
ціни і так варіювати ними залежно від положення товару на ринку, 
щоб поставлені цілі були досягнуті. Оптимальна цінова політика 
реалізується через відповідні цінові стратегії й засновується на певних 
методах маркетингового ціноутворення, тому має розглядатися лише у 
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контексті загальної політики підприємства. 
Ціна товару виконує винятково важливу функцію, яка полягає в 

одержанні надходжень від реалізації.  
Саме від цін залежать досягнуті комерційні результати, а вірно 

обрана цінова політика справляє довгостроковий та вирішальний 
вплив як на конкурентоспроможність аграрної продукції, так і на 
виробничо-збутову діяльність сільськогосподарського підприємства.  

Крім того, ціна є чинником, що має велике значення для 
споживачів аграрної продукції. Вона сприяє встановленню певних 
відносин між сільськогосподарським підприємством і покупцями й 
допомагає створенню про нього певного уявлення, що може вплинути 
на його подальший розвиток. І нарешті, ціна є найсильнішою зброєю 
у боротьбі з конкурентами на продовольчому ринку [7, с. 108]. 

Ціни у сільському господарстві мають велике значення для 
системи цін на споживчі товари, що виробляються із 
сільськогосподарської сировини.  

За цими цінами сільськогосподарська продукція реалізується 
сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими 
господарствами, приватним сектором державі, переробним 
підприємствам усіх форм власності, у торговельну мережу та 
безпосередньо споживачам.  

Такі ціни впливають на кінцеві роздрібні ціни, темни розвитку 
сільського господарства, промисловості, рівень оплати праці 
працівників галузі [5, с. 95]. 

Виробництво сільськогосподарської продукції характеризується 
особливостями, що відображуються у ціні на готовий виріб.  

Це стосується чинників, що найбільшою мірою впливають на 
виробництво: природні умови, родючість землі, рівень механізації 
праці, особливості вирощування культур, зберігання і транспортування 
продукції. Ці чинники відображуються у розрахунку собівартості. 

Існують три методи визначення ціни на сільськогосподарську 
продукцію залежно від таких показників  (рис. 1):  
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Рис.1. Методи визначення ціни на сільськогосподарську 

продукцію [5, с. 100] 
 

Відомо, що через існування сільськогосподарської проблеми 
довгострокового періоду, зумовленої нееластичністю цінового попиту 
на сільськогосподарську продукцію іммобільністю ресурсів у 
сільському господарстві та характерними зрушеннями пропозиції й 
попиту на продукцію галузі, склалася тенденція до зниження цін на 
сільськогосподарську продукцію та доходів аграрних підприємств 
щодо цін і доходів в економіці у цілому. 

З підвищенням попиту на сільськогосподарську сировину, 
зумовленим збільшенням попиту на продовольчі товари, які з неї 
виробляються, зростають ціни і на продукцію сільськогосподарських 
товаровиробників. В умовах такого зростання частка 
сільськогосподарських товаровиробників у ціні продуктів кінцевого 
споживання може навіть збільшитися, проте переробні підприємства 
продовжують утримувати маркетингову націнку на уже досягнутому, 
або ж навіть вищому рівні, забезпечуючи собі більшу прибутковість. 
Адже, маючи ринкову владу, вони так ведуть цінову політику, щоб 
ціни на сільськогосподарську сировину зростали меншими темпами, 
ніж зростають ціни на ринку продовольства [1, с. 29]. 

За встановлення принципів, правил, критеріїв, відповідно до 
яких відбувається формування ціни на аграрну продукцію, 
підприємство орієнтується: по-перше, на необхідність формування 
такого рівня ціни, за якого можливо одержати запланований рівень 
прибутку; по-друге, на встановлення такої ціни, за якої здійснюється 
позитивний вплив на споживачів і процес реалізації 

Методичні підходи до визначення ціни 

Залежно від 
собівартості 

Залежно від якості та 
взаємозамінності 

Залежно від 
попиту та 

пропозиції 
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сільськогосподарської продукції на продовольчому ринку [4, с. 18],
 Висновки. Отже, цінова політика є інструментом 
конкурентної боротьби, механізмом формування попиту на продукцію 
аграрного підприємства, а також механізмом одержання прибутку. 
Розбіжність між вдалим і невдалим ціноутворенням залежить від 
підходу до самого процесу встановлення ціни. Для досягнення 
максимально можливого і стабільного рівня рентабельності 
ціноутворення має стати невід'ємною частиною торговельної стратегії 
підприємства, а не простою операцією зі встановлення ціни. Важливо 
відшукати баланс між бажанням покупців одержати потрібну вартість і 
необхідністю сільськогосподарського підприємства покрити свої 
витрати і одержати прибуток. 
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В статті розглянута еволюція підходів до маркетингового тестування 

товарних інновацій. Зазначені основні положення різних моделей тестування, що 
виділяються науковцями. 

The article reviewed the evolution of approaches to market testing product 
innovation. These basic provisions of the various models tested, devoted scientists. 

 
Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах 

функціонування вітчизняних підприємств усе більшого значення 
набувають інновації й інноваційна діяльність, оскільки вони є 
найважливішою складовою процесу забезпечення успішного і 
довготривалого функціонування підприємства. Проте ефективному 
процесу практичного освоєння інноваційних розробок 
перешкоджають слабка адаптація і низька інноваційна активність 
вітчизняних підприємств, що супроводжується цілою низкою причин. 
Так в 2008 році лише 13,0% промислових підприємств відносились до 
інноваційно активних. Для порівняння: в Японії інноваційна 
активність сягає 70-80%, у країнах ЄС – 50-70%. До того ж 
результативність інноваційної діяльності, також перебуває на досить 
низькому рівні. В Україні всього 0,5% задумів отримують комерційне 
втілення, тоді як США цей показник становить 22%, у Європі – 18%, у 
Росії – 7% [1]. У зв'язку із цим великий інтерес викликає вивчення ролі 
маркетингу в процесі розробки інновацій. На заході практикується 
механізм маркетингового тестування, оскільки він вирішує нагальну 
проблему щодо підвищення інноваційної активності і 
результативності інноваційної діяльності підприємств, а тому даний 
механізм є актуальним в практиці діяльності вітчизняних підприємств і 
становить неабиякий інтерес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В літературних 
джерелах механізму маркетингового тестування приділено недостатньо 
уваги. Серед науковців які досліджують дане питання можна виділити 
Р. Купера [2], Ж.-Ж. Ламбена [3], С.М. Ілляшенка [4], Н.І. Чухрай [5], 
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Ю.В. Каракая [6], В.М. Щербаня [7] та ін. Робіт з маркетингового 
тестуванню дійсно мало у відкритому друці, оскільки вони можуть 
надати відчутні переваги певним компаніям. 

Формування цілей статті. Метою дослідження є аналіз 
еволюційних підходів зарубіжних та вітчизняних науковців до 
механізму маркетингового тестування товарних інновацій. 

Виклад основного матеріалу. В роботі автора [8] наводиться 
визначення поняття маркетингового тестування, основні проблеми, 
що він вирішує, в контексті створення нової продукції, та робиться 
припущення, що даний механізм повинен здійснюватися на кожному 
етапі інноваційного циклу розробки товару (ІЦРТ). З численних 
літературних джерел відомо, що ІЦРТ складається з певних 
послідовних один за одним етапів [4]: починаючи від формування 
мети і генерації ідей та закінчуючи пробним пуском і виведенням 
нової продукції на ринок. 

Послідовне проходження інноваційної ідеї через кожний етап 
ІЦРТ з застосуванням механізму маркетингового тестування є 
гарантією успішної інноваційної діяльності підприємства. А отже, 
розглянемо різні еволюційні підходи вітчизняних і зарубіжних 
науковців до механізму маркетингового тестування в цілому, та 
окремих його елементів, що мають місце на певних етапах ІЦРТ. 

В роботі [6] обґрунтовано доцільність застосування факторного 
підходу, для відсіву інноваційних ідей. Аналіз впливу факторів 
середовища дозволив поділити їх на три групи, що утворюють 
специфічні «фільтри», використання яких дає змогу відхиляти або 
приймати інноваційні ідеї, а послідовний аналіз відповідності ідеї 
кожній із груп факторів дав змогу запропонувати автором модель 
«трьох фільтрів». До першого фільтру віднесено соціальні, ринкові та 
екологічні фактори. У другу групу факторів (фільтр 2) автором 
включені: діловий ризик, конкуренція, відповідність законам і безпека 
споживання. Останній фільтр утворюють фактори, що визначають 
можливість реалізації проектів інновацій: потенціал виробництва, 
функціональна завершеність, необхідні капіталовкладення, період 
окупності, рентабельність, розмір ринку та ін. 

За В.М. Щербанем [7] маркетингове тестування повинно 
виконуватися в два етапи. Перший етап – тестування концепції – 
перевірка впливу концепції нового товару на групи цільових 
споживачів. Вона може бути представлена у вигляді опису, дослідного 
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зразка, віртуально. Другий етап – це тестування його прототипу. Тут 
автор виділяє два підходи: 

1. Технологічне тестування – наскільки повно реалізовані у 
прототипі умови технічного завдання. Даний вид тестування може 
проводитися як у лабораторних умовах, за участю професійних 
інженерів тестувальників, так і в "польових", за участю споживачів. 

2. Випробування товару в ринкових умовах, це імітація виходу 
фірми на ринок з новим товаром. Мета – визначення шансів новинки і 
її маркетингової стратегії на ринковий успіх. Автор пропонує наступні 
методи: випробування прототипу на моделі ринку та пробний 
маркетинг з його різними варіантами. 

Досить цікавим є підхід, що запропонував Р. Купер [2, с. 438-
455]. У процесі створення нового товару необхідно виділити 
«критичні точки», тобто моменти, коли потрібно приймати рішення 
про те, продовжувати розробку проекту або припинити її. Це 
своєрідні «ворота» для вибраковування невдалих проектів: 

1. Відсівання на етапі бізнес-аналізу. Прийняття рішення про те, 
чи варто витрачати ресурси на здійснення проекту. 

2. Відсіювання при ухваленні рішення про перехід до етапу 
розробки – сигнал для початку повномасштабної розробки товару. 

3. Відсіювання при ухваленні рішення про запуск в комерційне 
виробництво. 

4. Кінцева критична точка – ретроспективний аналіз того, що 
сталося, і які висновки з цього можна зробити. Виконується після 
здійснення запуску що сигналізує про закінчення проекту. 

Перелік точок прийняття рішень доповнюється необхідною 
звітністю, критеріями відбору – щоб переконатися, що лише кращі 
проекти переходять на наступну стадію процесу розробки. 

Н.І. Чухрай [5], на етапі відбору ідей пропонує застосовувати 
«контрольний фільтр», який дає змогу оцінити ідеї за ознакою рівня 
задоволення потреб споживачів. За результатами такого 
«фільтрування» ідеї розподіляються на безперспективні, ідеї далекої 
перспективи та перспективні. Далі виконується розрахунок показника 
якості перспективних ідей та відбувається остаточний відбір ідей за 
сукупними критеріями, що характеризують науково-технічний рівень і 
стратегічну привабливість пропозиції: якість товару, рівень технології, 
патентоздатність, кваліфікація кадрів. 

На етапі створення прототипів автор пропонує провести 
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функціональний тест інновації з метою вияснення її відповідності 
потребам ринку. Не виключається і етап пробного маркетингу. 

На етапі генерації ідеї нового товару О.М. Хотящева [9], 
пропонує створити систему комплексного використання всіх 
можливих джерел новацій, що дає можливість акумулювати велику 
кількість альтернативних пропозицій і дозволяє протестувати 
раціональність ідей з точки зору їх збігу за різними джерелами. На 
етапі відбору ідей відбувається дворівнева оцінка альтернатив. 
Спочатку здійснюється внутрішня оцінка ідеї за двома напрямками: 
відповідність ідеї корпоративній маркетинговій стратегії та оцінка 
технологічним можливостям підприємства. Зовнішня – пробні 
продажі ідей, за допомогою маркетингових досліджень. 

Автор також пропонує на етапі бізнес-аналізу тестувати 
прототип маркетингової програми; на етапі розробки товару – 
лабораторні тестування дослідних зразків; на етапі випробовування в 
умовах ринку – тестування на пробних і штучних ринках. 

Ж.-Ж. Ламбен [3] на етапі відбору ідей пропонує застосовувати 
наступні методи оцінки привабливості пропозицій: 

1. Обчислення умовного показника якості ідеї – встановити 
сумісність або несумісність ідеї з цілями або ресурсами компанії. 

2. Використання стандартних алгоритмів відбору (алгоритм 
Дж. Меаре і анкета питань-критеріїв Р. Купера)  

Для перевірки концепції нового товару застосовуються наступні 
методи: метод прогностичної цінності заявлених намірів зробити 
покупку та спільний аналіз. На етапі бізнес-аналізу виконується оцінка 
ринкового успіху новації. Для цього прогнозуються об'єми продажів, 
за допомогою методів експертних оцінок, пробного маркетингу і 
використання споживчих панелей. 

На етапі генерування ідей, В.Я. Кардаш [10] пропонує 
скористатися стандартним набором критеріїв генерування ідей. 
Переваги треба віддавати ідеям, трудомісткість, терміни та вартість 
матеріальних носіїв яких не перевищують установлених фірмою 
обмежень. На етапі бізнес-аналізу відбувається оцінювання ділового 
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства за загальними, 
маркетинговими, виробничими критеріями фільтрації («відсіювання»). 
На даному етапі автор пропонує виконати оцінку перспективності ідей 
з використанням кваліметричних методів – визначення рейтингу ідеї. 
За його результатами всі ідеї поділяють на безперспективні, віддаленої 
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перспективи, та перспективні. 
На етапі проектування товару відбувається розроблення і 

створення дослідного зразка та здійснюється періодична оцінка 
новації за допомогою матриць Нільсена та консалтингової групи 
MDA. Випробування дослідних зразків відбуваються на стендах 
виробника, та в умовах ринку за допомогою пробного маркетингу. 

П.Г. Перерва [11, 12] пропонує дворівневу процедуру відбору 
ідей. На первинній стадії відбору ідей фільтруються за загальними, 
маркетинговими, виробничими критеріями. Ці критерії в міру 
виконання деталізуються і уточнюються з метою перевірки 
найперспективніших ідей. На вторинній стадії, автор пропонує 
наступні критерії просіювання: ринкові, науково-технічні, фінансові, 
виробничі, зовнішні, економічні та критерії пов'язані з цілями 
корпорації. Процедури оцінки ідей виконується методами стандартних 
бланків, чек-листів, оцінної шкали, аналітичної мережної експертизи, 
розрахунку рейтингу ідеї товару, та імовірності успіху нового товару. 
На етапі розвитку концепції товару необхідні виробничі та споживчі 
іспити. Для оцінки ринкової адекватності товару пропонується 
застосовувати маркетингові дослідження, аналітичну оцінку 
суб’єктивної якості товару, та багатовимірне комп’ютерне 
моделювання. 

В роботі [13] на етапі відбору ідей пропонується проводити 
внутрішній та зовнішній аналіз ідей нових товарів. Внутрішній – 
оцінка технічного здійснення проекту, зовнішній аналіз – попереднє 
тестування ідеї товару-новинки споживачами. На етапі бізнес-аналізу 
визначають відповідність нового товару маркетинговим і 
технологічним можливостям підприємства. На етапі розроблення 
товару проводять лабораторні й споживчі тестування прототипу. Етап 
ринкових випробовувань, здійснюють за допомогою пробного 
маркетингу чи імітаційного тестування, з метою визначення готовності 
споживачів купити новий товар. 

На основі узагальнення різних еволюційних підходів до 
маркетингового тестування та авторських доповнень, запропонуємо 
основні інструменти (маркетингові фільтри), що можуть бути 
використанні, на кожному етапі ІЦРТ. 

1. Аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку 
зовнішнім. На даному етапі можна застосовувати портфельні методи 
аналізу (SWOT, PEST, BCG, GAP, MКGE). 
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2. Генерація ідей. Інструменти – маркетингові дослідження 
споживачів та традиційні і нетрадиційні методи генерації ідей. 

3. Відбір прийнятних ідей – методи контрольних питань, 
критеріїв фільтрації, портфельні методи, метод аналітичної мережної 
оцінки, а також сумісний аналіз. Крім того доцільно розраховувати 
умовний показник якості ідеї, рейтинг ідеї, імовірність успіху ідеї, 
рівень новизни ідеї. 

4. Розробка задуму нового товару і його перевірка – метод 
контрольних питань, метод бальної оцінки, методи прогностичної 
цінності заявлених споживачами намірів зробити покупку, спільний 
аналіз. На даному етапі потрібно провести тестування концепції за 
участю цільових споживачів. 

5. Аналіз ринку і розробка стратегії маркетингу. Методики 
проведення ринкових досліджень; прогнозування обсягу попиту; 
сегментації ринку; розроблення товарної, збутової, цінової й 
комунікаційної політики. 

6. Оцінка можливостей досягнення цілей маркетингової 
стратегії. Методи функціонально-вартісного аналізу, техніко-
економічний аналіз, методи оцінки економічної ефективності (аналіз 
беззбитковості, аналіз ризику, NPV, IRR). 

7. Розробка нового товару. Конструкторські і технологічні 
підходи, підходи до організації виробничого процесу. Лабораторні та 
експлуатаційні тести прототипу, тести виробництва. 

8. Випробування в умовах ринку. Споживчі та ринкові тести 
нової продукції. Методики пробного маркетингу. 

Висновки. Маркетингове тестування це оцінка ринкової 
успішності товарної інновацій та її маркетингової стратегії, а в 
кінцевому підсумку підвищення рівня активності і результативності 
інноваційної діяльності підприємства. За його допомогою можна 
прийняти обґрунтоване рішення про продовження робіт над 
новинкою чи припинення їх. Подальші дослідження повинні бути 
направленні на розроблення теоретико-методичних засад механізму 
маркетингового тестування товарних інновацій. 
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 Сумський національний аграрний університет 

 
В статті розглянуто окремі аспекти економіко-юридичних проблем 

аграрного сектору економіки та шляхи їх подолання, що стосуються реалізації 
права власності на землі сільськогосподарського призначення в умовах 
інтеграційних процесів економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств. 

 
In the article the separate aspects of economic and legal problems are considered 

agrarian to the sector of economy and ways their overcoming which touch realization of 
right of ownership on earths of the agricultural setting in the conditions of integrations 
processes of economy with the purpose of providing of competitiveness of agricultural 
enterprises. 
 

Постановка проблеми. В умовах євроінтеграції та глобалізації 
головною метою державної політики України в сфері АПК відповідно 
до Державної цільової програми розвитку українського села на період 
до 2015 року є активізація розвитку аграрної галузі, її 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, 
гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства як 
носія української ідентичності, культури і духовності [3]. 

Серед численних питань, пов’язаних з вдосконаленням 
державного регулювання аграрного сектору економіки, підвищенням 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, 
аграрної продукції та галузі вцілому, найбільш актуальним на наш 
погляд являється врегулювання економіко-правових проблем 
земельних відносин в умовах високої концентрації аграрного 
виробництва та інтеграційних процесів в економічному просторі 
АПК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
земельних ринкових відносин в Україні та підвищенню 
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конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств 
приділяли увагу такі науковці як Саблук П.Т., Кропивко М.Ф., 
Пасхавер Б.Й., Шмідт Р.М., Федоров М.М., Месель-Веселяк В.Я., 
Юрчишин В.В. та ін.  

Проте існує ще низка невирішених економіко-юридичних 
питань, зокрема що стосуються реалізації права власності на землі 
сільськогосподарського призначення в умовах інтеграційних процесів 
економіки. 

Постановка завдання. Для забезпечення формування 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств 
необхідний, перш за все, інноваційний підхід держави до управління 
аграрною економікою.  

Безумовно, саме прийняття таких нормативно-правових актів як 
Земельний Кодекс України, Господарський Кодекс України, Закони 
України "Про холдингові компанії в Україні", сприяють здійсненню 
високотоварного виробництва сільськогосподарської продукції на 
основі створення таких вертикальних агроутворень як агрохолдинги, 
що беззаперечно дозволяє сільськогосподарським підприємствам 
такого типу завдяки ефекту масштабу, застосування сучасних форм та 
методів управління, підвищуючи якість продукції та знижуючи її 
собівартість, вдало конкурувати не тільки на вітчизняному ринку 
агропродукції, а й на зарубіжному.  

Проте залишається відкритою проблема дії мораторію на 
продаж землі сільськогосподарського призначення, щодо відміни чи 
продовження якого точаться суперечки серед науковців та політиків. 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок проведення земельної 
реформи на початку 90-х років ХХ століття відбувся перерозподіл 
земель за формами власності. Якщо на початок 1992 року весь 
земельний фонд України перебував у державній власності, то на 
початок 2008 року питома вага державної власності складала 48,9 %, 
приватної – 51,0 % і колективної (згідно з державними актами) – 0,1 % 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Розподіл земель за формами власності* 

Форма земельної власності 
державна приватна колективна 

Рік тис. га % тис. га % тис. га % 
1 2 3 4 5 6 7 

1992 60355 100,0 - - - - 
1993 60199 99,7 14 0,02 142 0,2 
1994 57823 95,8 911 1,5 1622 2,7 
1995 55149 91,4 1489 2,4 3718 6,2 
1996 36311 60,2 1925 30,2 22119 36,6 
1997 33142 54,9 2447 4,1 24737 41,0 
1998 30701 50,9 3090 5,1 26563 44,0 
1999 30097 49,9 3394 5,6 26864 44,5 
2000 29266 48,5 4327 7,2 26762 44,3 
2001 30167 50,0 29109 48,2 1079 1,8 
2002 30027 49,7 29807 49,4 521 0,9 
2003 29872 49,5 30178 50,0 305 0,5 
2004 29797 49,4 30326 50,2 232 0,4 
2005 29671 49,2 30543 50,6 141 0,2 
2006 29596 49,0 30642 50,8 117 0,2 
2007 29550 49,0 30704 50,9 101 0,1 
2008 29477 48,9 30794 51,0 84 0,1 

 
*Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики 
України 
 

Договори оренди земельних ділянок та земельних часток (паїв) 
укладаються на різні терміни.  

Найбільш розповсюдженою є оренда землі на 4-5 років, проте 
слід також відмітити тенденцію до подовження строків договорів 
оренди землі на 6-10 і більше років. Це позитивно впливає на 
загальний стан орендованої землі: орендатор, укладаючи договір 
оренди на 10 років в перспективі буде піклуватись про удобрення 
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площ посівів, дотримання сівозмін, тощо. Орендна плата до цього 
часу залишається низькою порівняно з іншими країнами. Відповідно 
до Указу Президента України від 19 серпня 2008 року [8] нижня межа 
орендної плати на землю має становити не менше 3 % від 
нормативної грошової оцінки земель – раніше вона повинна була 
становити не менше 1,5 % від нормативної грошової оцінки земель. 
Проте фактично, орендна плата була набагато нижчою, ніж було 
встановлено Указом Президента України. У 2009 році відповідно до 
вищевказаного Указу Президента, розмір орендної плати повинен 
скласти в два рази більше у порівняння з попереднім роком – 294 грн. 
за 1 га (табл. 2). Проблема полягає саме в бажанні дотримання 
підприємствами високої межі відсотку орендної плати. 

 
Таблиця 2 

Розмір орендної плати в Україні за користування земельною 
ділянкою і земельними частками (паями)* 

Роки Показники 
2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Нормативна 
грошова оцінка, 

грн./га 

9205,0 9527,0 9527,0 9527,0 9794,0 11283,0 

Орендна плата, 
грн./га 

138,0 143,0 125,0 132,0 140,0 294,0 

% орендної плати 
від нормативної 
грошової оцінки 

1,22 1,27 1,31 1,39 1,43 3,0 

 
*Джерело: розраховано за даними Державного комітету України із 
земельних ресурсів 
 

На даний момент земельні відносини зайшли в глухий кут. Одні 
науковці стверджують, що необхідно припинити дію мораторію на 
продаж земель сільськогосподарського призначення, інші – 
категорично проти. Так, на думку Б.Й. Пасхавера: "Формально 
мораторій на продаж земельних паїв введений для захисту селян від 
масової скупки земель за зниженими цінами.  Фактично ж він 
захищає інтереси орендарів, перш за все власників великих 
сільськогосподарських підприємств. Мораторій безальтернативно 
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заганяє селян на обширний ринок земельної оренди, де вони 
вимушені продавати орендні права задешево" [7, с. 49]. 

Такі ж неоднозначні думки щодо проведення взагалі земельної 
реформи та скасування мораторію на продаж землі 
сільськогосподарського призначення висловлює Микитенко І.А.: 
"Насправді відбувається деградація сіл і сільських територій, що тісно 
пов’язано з тіньовою приватизацією землі, народження нового 
аграрного латифундизму. Приватна власність на землю породжує клас 
землевласників-капіталістів, клас, який не оброблятиме землю і 
годуватиме народ, а лише привласнюватиме результати чужої праці" 
[6, с. 34]. 

В цій ситуації досить продуктивно функціонують інтегровані 
підприємства – агрохолдинги, до яких від держави перейшла ініціатива 
керування процесом реформування. Агрохолдинги - це високотоварні 
та великомасштабні сільськогосподарські підприємства які, відповідно 
до ст. 126 Господарського кодексу України, Закону України "Про 
холдингові компанії в Україні", ст. 3 ч. 2, утворюються за умови 
попереднього отримання дозволу відповідного органу 
Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України 
на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання, але лише у 
випадку встановлення вирішальної залежності між інтегрованими 
компаніями [1; 9]. За даними досліджень, 25 агрохолдингів 
обробляють в Україні понад 3 млн. га земель, що у розрахунку на один 
агрохолдинг становить 120-150 тис. га. У таке об’єднання входить у 
середньому 30 сільськогосподарських підприємств. Розміри 
структурних підрозділів агрохолдингів мають тенденцію до 
укрупнення підприємств для ефективного використання переваг нових 
технологій та мінімізації виробничих витрат. Якщо у середньому по 
Україні у 2008 році орендна плата становила 140 грн. за 1 га, то великі 
аграрні об’єднання пропонували за умов укладення договорів оренди 
на термін понад 5 років в межах 746 грн. за 1 га [11, с. 15]. Це, 
звичайно, є вигідним для власника землі і він радо віддає землю в 
оренду. 

Для розширення, оновлення та модернізації виробництва 
агрохолдингові компанії потребують значних фінансових витрат у 
вигляді довготермінових банківських кредитів. Одним із шляхів 
одержання таких кредитів може бути застава права оренди землі. 
Тобто, для одержання кредитних ресурсів необхідно законодавчо 
врегулювати і розробити механізм застави не земельної ділянки, а 
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права її оренди. Застава права оренди є гарантом повернення кредиту і 
забезпечить збільшення прибутків суб’єктів цієї угоди, а також 
дозволить орендарям одержати середньо- та довгострокові кредити, 
власникам землі (навіть у випадку неповернення кредиту) зберегти 
об’єкт власності. 

Так, однією з перших агрохолдингових компаній 
ТОВ "Астарта-Київ", обробляючи землі в Полтавській та Вінницькій 
областях з площею 141,7 тис. га зі спеціалізацією вирощування 
цукрових буряків, зернових і олійних культур, ВРХ, виробництво 
комбікорму, консервованих овочів і фруктів, в 2006 році залучила на 
Варшавській біржі більше $30 млн. Далі "Лендком-Інтернешнл" з 
площею землі 67 тис. га, що проводить виробничу діяльність у 
Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській 
областях, восени 2007 року отримала капітал на Лондонській 
альтернативній площадці. Так, Dragon Capital завершив угоду на $90,1 
млн. для компанії «Мрія Агро Холдинг», що має понад 100 тис. га землі 
в обробці. [2; 4]. Окрім позитивних відгуків щодо створення 
агрохолдингів, неможливо не зазначити, що великі аграрні компанії, як 
правило, беруть землю в оренду на 3-5 років і максимально 
використовують її, не турбуючись про наслідки недбайливого 
використання. Тваринництву, яке є трудомісткою галуззю, не 
приділяється належної уваги. Відомі на Хмельниччині аграрні 
компанії, такі як ТОВ Укрзернопром", ТОВ "Поділля-Сервіс", ТОВ 
"Стромі-Холдінг", ПП ДК "Енсел-1", маючи у використанні чверть 
усіх орендованих в області інвесторами сільськогосподарських угідь, 
не утримували жодної голови худоби. Такий підхід веде до вкрай 
непропорційного розвитку галузей рослинництва і тваринництва [10, 
с. 40]. Таким чином, якщо процесу капіталізації в аграрному 
виробництві не надати державного регулювання, галузь тваринництва 
очікує повний занепад. Великі компанії перетворять аграрне 
виробництво на власний сировинний додаток. У результаті селяни 
залишаться без роботи, сільські території – без господарів [5, с. 153].  

Враховуючи різні наукові позиції щодо створення 
агрохолдингів можна виділити основні переваги та недоліки діяльності 
даних вертикально-інтегрованих підприємств (агрохолдингів), що 
згруповані в табл. 3.  
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Таблиця 3 
Переваги та недоліки агрохолдингів* 

Переваги агрохолдингів Недоліки агрохолдингів 

Високотоварне 
виробництво 

Стимулювання розвитку 
монополізації та перерозподілу 
власності на селі 

Інвестиції та інновації, 
новітні технології Загроза появи латифундій 

Спеціалізація Зростання безробіття на селі 
Можливість виходу на 
зовнішні ринки без 
посередників 

Безконтрольне використання землі 

Висока якість управління та 
виготовлення продукції 

Припинення існування с.-г. 
підприємств, як юридичних осіб 

 Відсутність підтримки сільської 
інфрастуктури 

*Джерело: власні дослідження. 
 
Результати наукових досліджень показують, що для подальшого 

розвитку земельної реформи, удосконалення земельних відносин і 
підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель 
необхідно проблеми та небезпеки економічного та юридичного 
характеру, що виникають поступово вирішувати таким чином:  

Небезпека перша – утворення латифундій. Вирішення даної 
проблеми, на наш погляд, може полягати в обмеженні розміру 
ділянки, яка отримується одним власником, як в Данії, Новій Зеландії 
та інших країнах. Окрім того, серед осіб, які бажають придбавати 
землю у власність повинні бути особи, як свідчить світовий досвід, які 
мають аграрну освіту (у США, Швейцарії, Данії, Швеції, Фінляндії 
сільськогосподарські землі навіть у спадок не передаються, якщо 
спадкоємець не має відповідної сільськогосподарської освіти). 

Небезпека друга – великі фінансові спекулянти скуповуватимуть 
землю і швидко перепродуватимуть за великі гроші, що відіб'ється на 
вартості аграрної продукцію і спричинить інфляцію. Для уникнення 
спекуляцій на ринку землі, в багатьох країнах з ринковою економікою, 
де працює механізм отримання прибутку від швидкого ринкового 
обігу землі, застосовується принцип більш високого оподаткування на 
короткострокове володіння і, навпаки, введені низькі податки на 
доходи при довгостроковому володінні. Наприклад, у 1930 р. в США 
на доходи від продажу землі, що перебували у володінні до одного 
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року, був введений податок в 100 %, до двох років – 80 %, до п'яти 
років – 60 %, до десяти років – 40 %, понад десять років – 30 %. 

Небезпека третя – селяни необачно стануть продавати права на 
землю за низькими цінами. З досвіду інших країн відомо що, 
наприклад, в Чехії власники тільки в окремих випадках продають землі 
сільськогосподарського призначення, більшість здає в оренду. Тому, 
мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, що 
був продовжений в Україні до 1 січня 2012 року, на наш погляд, є 
доцільним, в умовах поточної політичної нестабільності, до набрання 
чинності законами України про державний земельний кадастр та про 
ринок земель. 

Небезпека четверта – негативні наслідки монополістичної 
діяльності агрохолдингів, що призведуть до деградації землі, сільських 
територій та інших вищезгаданих наслідків, можна подолати 
ціленаправленою корегуючою стратегією державного управління, та 
жорстким механізмом контролю в особі Антимонопольного комітету, 
що спрямована на підтримку діяльності та розвитку усіх організаційно-
правових форм господарювання. Альтернативним варіантом 
агрохолдингам можуть бути створені агропромислові кластери – групи 
взаємозалежних компаній, що пов’язані географічним розміщенням в 
певній сфері діяльності, які конкурують, але при цьому ведуть спільну 
роботу, не втрачаючи при цьому самостійність. В напрямку саме 
такого виду інтеграції повинна бути направлена політика держави. 

Висновки. Необхідно здійснити комплекс заходів в напрямках: 
1) вдосконалення нормативно-правової бази з питань аграрного 

землекористування і запровадження ринку сільськогосподарських 
земель; 

2) стратегічного державного управління, спрямованого на 
забезпечення та підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств та галузі АПК; 

3) законодавчого врегулювання та розроблення механізму застави 
права оренди земельної ділянки; 

4) поліпшення екологічного стану земель, розвиток органічного 
землеробства; 

5) удосконалення нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських земель; 

6) раціонального використання і охорони сільськогосподарських 
земель. 

Такі послідовні, чітко скоординовані напрямки діяльності 
держави дадуть змогу подолати економіко-юридичні проблеми 
аграрного сектору економіки України і забезпечать підвищення 
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конкурентоспроможності аграрних товаровиробників та в цілому 
галузі сільського господарства. 
Перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямку 
пов'язані з вивченням та дослідженням впливу державного 
регулювання та управління як важливого фактору формування 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. 
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УДК: 631.81 (477.1) 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

ЕКОНОМІКИ 
 

ПИЛИПЕНКО К.А.,  к.е.н., ст. викладач,  
Полтавська державна аграрна  академія 

 
Виділено аграрний сегмент теорії бухгалтерського обліку, уточнено 

предмет та об'єкти галузевої підсистеми обліку в сільському господарстві. 
Розглянуто роль бухгалтера в управлінському процесі підприємства та 
відповідальність за головні його функції. 

It is selected squirearchy segment of theory of record-keeping, an object and objects 
of a particular branch subsystem of account is specified in agriculture. The role of 
accountant in the administrative process of enterprise and responsibility is considered for 
his main functions. 

 
Постановка проблеми. Серед учених пострадянського простору 

прийнято вважати, що теорія бухгалтерського обліку «єдина і неподільна» 
для всіх галузей економіки. Це нібито підтверджується і системою МСФЗ. 
Як аргумент наводиться підхід К.Я. Анджана: «Бухгалтерський облік як 
наука ділиться на теорію і галузевий облік. У теорії бухгалтерського обліку 
розглядаються питання про предмет, метод, організацію і техніку 
бухгалтерського обліку, вивчаються загальні його принципи, властиві 
обліку в усіх галузях і господарських одиницях. Галузевий облік 
відображає специфіку обліку у відповідних галузях, наприклад облік у 
бюджетних організаціях, на промислових підприємствах, в сільському 
господарстві, торгівлі, постачанні, будівництві і так далі» .  Проте, на наш 
погляд, сучасну теорію бухгалтерського обліку неможливо уявити без 
аграрного сегменту. Останнє особливо очевидно в країнах з розвиненим 
сільським господарством. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
вітчизняних і зарубіжних фахівців у аграрній галузі бухгалтерського 
обліку проводяться вже досить давно і знайшли своє втілення у 
наукових працях Анджан К.Я., Бутинеця Ф.Ф., Давидюка Т.В., Канурна 
З.Ф., Малюги Н.М., Чижевської Л.В., Макаренка П.М., Похіленка 
В.І., Романової Е.П., Саблука П.Т. та інших. 

Цілі статті. Метою статті є аналіз світових тенденцій щодо 
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запровадження галузевих стандартів обліку і розгляд теоретичних 
аспектів формування підсистеми бухгалтерського обліку в аграрній 
галузі на підставі її спеціалізації за предметом й об'єктами. 

Виклад основного матеріалу. Міркування щодо збільшення 
кількості (рівнів) стандартів можуть здатися і невдалими, проте 
опонентам варто вивчати історію й взяти до уваги тенденції в 
глобальному світі. Компанії та країни конкурують у межах глобальних 
галузей. Інвестори, аналітики, інші користувачі вимагають від 
бухгалтерського обліку повнішої інформації. Отже, чіткі й узгоджені 
галузеві стандарти необхідні, а розробка їх цілком реальна при 
широкій науково-професійній підтримці. 

На даному етапі розвитку сучасність вимагає від бухгалтерського 
обліку іншого змісту його теорії та системи. До системи 
бухгалтерського обліку слід відносити не тільки методи й методики їх 
застосування за певними формами і технологіями, але і методологічне 
регулювання та інституціональне забезпечення розвитку і споживання 
його інформації. Залучені нами до класичного змісту цього питання 
регуляторний та інституціональний рівні визначають мотивацію 
розвитку теорії бухгалтерського обліку й бухгалтерських облікових си-
стем та поділ за національними ознаками і галузевими підсистемами. 

Вважають, що основою теорії бухгалтерського обліку є його 
предмет і об'єкти. Безліч різноманітних визначень цих категорій часто 
«засмічують» науку про бухгалтерський облік непотрібною схоластикою. 
На наш погляд, дуже просто підійшов до цієї проблеми Я.В. Соколов: 
«Предмет бухгалтерського обліку не «даний», а «заданий» йому інтересами 
осіб, що беруть участь в господарських процесах». Ґрунтуючись на 
економічній теорії інституціоналізму, яка є визначальною для світового і 
державного розвитку, уточнимо предмет бухгалтерського обліку. На наш 
погляд, ним с реальні, визначені соціально-правовими відносинами, 
господарські процеси і явища, які в обліку відображаються і 
контролюються відповідно до запитів інститутів. 

Для нас очевидна різноманітність інститутів і їхнього впливу на 
розвиток, а отже - на теорію бухгалтерського обліку. Зрозуміло, що 
інститути запитують різноманітну облікову інформацію, тому важлива 
«оптимізація та стандартизація» звітності. Інакше бухгалтерська 
інформаційна система була б «безрозмірною». Серед інститутів, що 
визначають розвиток бухгалтерського обліку слід назвати міжнародні та 
державні інститути його регулювання: інститут власників підприємств і, 
звичайно, інститути галузевого управління. 
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Бухгалтерський облік є ключовою функцією управління. Ніхто 
не ставить під сумнів наявність практики і теорії галузевого управління. 
Але чомусь ставлять під сумнів можливість і, тим більше, необхідність 
впливу галузевого інституту управління на свою ключову функцію.  

 
Таблиця 1 

Специфіка предмета та об'єктів обліку в підсистемі 
аграрного бухгалтерського обліку 

Предмет Об'єкти 
1 2 

 земельного капіталу  
Процеси, пов'язані з 
біологічними 
перетвореннями і 
примноженням 
фізичного капіталу іа 
біологічних активів 
(«жива» економіка) 

 еколого-природоохоронного капіталу 
 біологічних активів 
 енергетичних активів 
     (у т.ч. сільськогосподарської продукції) 
 Виробництво сільськогосподарської 
(біологічні перетворення) та харчової продукції 

 Відносини власності, у т.ч.: майнові земельні 
 Спеціальні режими оподаткування: 
        - ФСП 
        - ПДВ 
        - Земельний податок тощо 
 Державна (бюджетна) підтримка за програмами 

 
 
 
 
 
Специфічні 
господарські процеси 

 Формування та використання галузевих 
нематеріальних активів (порід тварин, сортів рослин 
тощо) 

Процеси зміни активів, 
формування фінансових 
результатів діяльності 

Формування та розподіл результатів 
сільськогосподарської та іншої діяльності 

 приватизації майна та землі; 
 організації різноманітних форм 
господарювання (від сімейних ферм до холдингів)  
 формування соціальної інфраструктури 
 формування людського капіталу 

 
 
 
 
Специфічні 
організаційні процеси  формування природоохоронної та екологічної 

інфраструктури 
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Більше того, у світі розвиток економіки, конкуренція 
відбуваються за галузевим принципом. Останнє вимагає додаткової, 
специфічної галузевої інформації від бухгалтерського обліку. З 
теоретичної точки зору йдеться про перегляд і уточнення об'єктів 
бухгалтерського обліку. Головна відповідальність бухгалтера на цьому 
етапі включає: точний і своєчасний вимір проміжних показників 
роботи щодо розв'язання поставлених завдань; надання керівникам 
даних і рекомендації, необхідних для вироблення управлінських 
рішень; оптимізацію використання робочого часу керівників та 
допомога при проміжному контролі виконання справ. Таким чином, 
можемо визначити і об'єкти бухгалтерського обліку - це складені його 
предмети, які знаходять окреме відображення в системі 
бухгалтерського обліку і становлять інформаційну цінність для 
користувачів (інститутів). Аграрний сектор відрізняється від інших 
галузей економіки специфічними: відносинами власності; 
оподаткуванням; державною підтримкою; формуванням і 
використанням нематеріальних активів; визначенням фінансових 
результатів господарської діяльності; приватизацією майна та землі; 
формуванням людського капіталу; соціальної інфраструктури села 
тощо. Усі ці процеси є окремими об'єктами обліку (табл. 1). 

Вищеозначені об'єкти обліку, безперечно, визначають 
специфічність, особливість побудови бухгалтерського обліку в аграрному 
секторі економіки України. Разом з тим визначальними для теорії і 
практики як українського, так і світового аграрного бухгалтерського обліку є 
предмет та об'єкти бухгалтерського обліку, що пов'язані з процесами 
біологічних перетворень рослин і тварин та з процесами використання і 
примноження фізичного капіталу. 

В аграрному секторі економіки, як в жодній іншій галузі, багато 
властивих тільки їй об'єктів бухгалтерського обліку. Серед таких 
об'єктів насамперед виділяємо: землі сільськогосподарського 
призначення; біологічні активи; виробництво сільськогосподарської 
продукції, як процес біологічних змін під впливом природно-
технологічних особливостей; інші об'єкти, що відносяться до категорії 
фізичної економії (наприклад, запаси, які мають не тільки продовольчу, 
а й енергетичну цінність). Такі об'єкти бухгалтерського обліку в теорії 
визначаються біологічною метафорою або концепцією «живої» 
економіки. Відмінність аграрної («живої») економіки від інших галузей 
спостерігається через специфічні об'єкти обліку у співвідношенні 
статей бухгалтерського балансу форми 1 «Баланс». 
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Бухгалтер несе відповідальність перед керівництвом за реальність 
бухгалтерських звітів у підрозділах і надає допомогу керівникам центрів 
відповідальності в плануванні та підведенні підсумків роботи. Тому він 
повинен поєднувати свою незалежність і об'єктивність із щирим 
бажанням допомогти менеджерам в управлінні підприємством". Отже, 
головний бухгалтер відіграє подвійну роль у підприємстві. По-перше, він 
подає вищому апарату управління повні фінансові звіти по підрозділах, 
по-друге, надає допомогу менеджерам при плануванні та контролі за 
господарською діяльністю підприємства. 

Висновки.  Враховуючи значимість аграрної економіки для 
забезпечення сталого розвитку людства, наука про бухгалтерський 
облік має взаємодіяти з іншими економічними та природознавчими 
науками для побудови дієвої теорії і практики бухгалтерського обліку в 
сільському господарстві. Найближчими завданнями аграрної теорії 
бухгалтерського обліку мають також стати питання взяття землі на 
баланс й оцінки землі, біологічних активів і сільгосппродукції. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДХОДІВ ЦУКРОВОГО  
ВИРОБНИЦТВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ  У СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 

ПИСАРЕНКО С.В., к.с.-г.н., доцент, 
Полтавська державна аграрна академія 

 
 У даній статті проводиться економічний аналіз використання дефекату, 

як відходу цукрових заводів при використанні його у системі регулювання 
поживного режиму посівів цукрових буряків та кукурудзи. Приведені дані 
супроводжуються чіткими поясненнями та обґрунтованими висновками. 

 
Efficiency of offcuts of sugar beet at the use in agriculture. In this article an 

author conducts the detailed economic analysis of the use of defikata, as offcuts of sugar-
houses, at the use of him in the system of adjusting of the nourishing mode of sowing of 
sugar beet and corn. The pointed information is accompanied clear explanations and 
argued decisions  

 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку України 

зумовлений важким переходом до ринкових відносин і 
характеризується реорганізацією сільськогосподарських підприємств, 
яка повинна забезпечити підвищення ефективності всіх галузей, 
раціональне використання трудових ресурсів, виробничих фондів, 
зниження «вартості продукції та підвищення продуктивності праці. 
Внесення добрив одним із найдієвіших ресурсних засобів підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва, на яку впливають 
як ефект від їх тасування, так і витрати на їх придбання та внесення. 

У сучасних умовах питання екології, охорони навколишнього 
середовища нерозривно пов'язані з економічними проблемами. Як 
відомо, за останні 15 років катастрофічно знизилося внесення 
мінеральних й органічних ДОБРИВ, як наслідок цього — різке падіння 
врожайності сільськогосподарських культур і зниження родючості 
грантів. Це пов'язано, у першу чергу, з високою вартістю добрив та 
паливно-мастильних матеріалів, диспаритетом цін на 
сільськогосподарську продукцію та з багатьма іншими економічними 
й господарськими проблемами [1]. 
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У цих умовах є важлива не тільки екологічна, а й економічна 
оцінка застосування відходів цукрового та консервного виробництв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Для визначення 
собівартості продукції  використовували типові технологічні карти з 
вирощування кукурудзи на зерно та цукрового буряка. У зв’язку із тим, 
що відходи найдоцільніше вносити на прилеглих територіях на 
відстані  не  більше 10  км,  витрати  на внесення будуть 
розраховуватись виходячи із вартості паливно-мастильних матеріалів, 
які були затрачені на перевезення та внесення даних відходів і витрат 
на оплату праці робітників, займаються їх доставкою та внесенням. 

Економічна оцінка застосування дефекату дозволяє об’єктивно 
визначити оптимальні норми використання при вирощуванні різних 
сільськогосподарських культур. 

Оцінювалась економічна ефективність застосування відходів 
цукрового виробництва при вирощуванні кукурудзи на зерно та 
цукрових буряків [2]. Ефективність застосовуваних нами прийомів 
характеризується такою схемою показників: ростом урожайності й 
розміром додаткової продукції (збільшенням урожаю) у натуральному 
й вартісному вираженні; - зниженням собівартості виробництва 
сільськогосподарської продукції й економією витрат; додатковим 
чистим доходом; рентабельністю й окупністю додаткових вкладень у 
виробництво сільськогосподарської продукції. 

Цілі статті. Виходячи зі своїх фінансових можливостей, на 
підставі росту урожайності й розміру додаткової продукції в 
натуральному й вартісному вираженнях  розрахованих на 1 га й на 1 
грн витрат, пов'язаних із застосуванням дефекату, зниження 
собівартості й економії виробничих витрат, чистого доходу в 
розрахунку на 1 га й на 1 грн витрат, окупності витрат і рентабельності 
виробництва товаровиробники можуть визначатися з обсягами й 
масштабами застосування відходів цукрового виробництва та  
доцільністю вкладень у  них при утилізації відходів, шляхом внесення 
під сільськогосподарські культури. Показники економічної 
ефективності використання різних доз відходів цукрового 
виробництва здійснювали шляхом співставлення вартості додаткової 
продукції із витратами на внесення дефекату (в цінах і тарифах кінця 
2008 р.). 

Виклад основного матеріалу.. При розрахунках витрат на 
виробництво в контрольному варіанті використовувались фактичні 
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облікові дані підприємств за елементами витрат: на оплату праці, 
насіння, нафтопродукти, електроенергію, ремонтні матеріали, 
амортизацію основних засобів, інші  витрати  та  організацію 
управління.  

При використанні відходів цукрового виробництва під цукровий 
буряк прибуток з 1 га збільшився на варіантах із внесенням дефекату.  

Найбільший прибуток було отримано при внесенні 30 т/га 
дефекату - 559,7 грн. з гектару, при цьому рівень рентабельності склав 
105,6 %. Враховуючи витрати на внесення дефекату рівень 
рентабельності на інших варіантах був дещо нижчий і склав при 
внесенні 90 га дефекату  47,5%.  

Інші варіанти взагалі були збитковими (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Економічна ефективність використання відходів цукрового 

виробництва у посівах цукрового буряка 
Показники  
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Контроль - - - - - 
Дефекат 30 т/га 64,1 1089 530 559 105,6 
Дефекат 60 т/га 92 1564 1060 504 47,5 
Дефекат 90 т/га 91,2 1550 1590 - - 

 
Щодо кукурудзи на зерно, ситуація подібна до цукрового буряка. 

При використанні дефекату прибуток з 1 га посіву найбільшим був на 
варіанті, де вносили 60 та 90 т/га дефекату і складав 110 та 550 грн. 
(табл. 2). 
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Таблиця 2 
Економічна ефективність використання відходів цукрової та 

консервного виробництв у посівах кукурудзи на зерно 
Показники 
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1 2 3 4 5 6 
Контроль - - - - - 
Дефекат 30 т/га 9,3 930 530 400 75,5 
Дефекат 60 т/га 21,7 2170 1060 1110 104 
Дефекат 90 т/га 21,4 2140 1590 550 34,6 

 
Висновки. Таким чином, економічно доцільною нормою 

внесення дефекату є 30 та 60 т/га. При цьому чистий прибуток склав 
відповідно 559 та 504 грн./га при вирощуванні цукрових буряків та 400 
і 1110 грн./га при вирощуванні кукурудзи на зерно. 
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гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Степу України // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – № 4. –  С. 
41-55. 
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 Обґрунтовується необхідність діагностики корпоративної культури для 
визначення її стану та ступеня впливу на зовнішньоекономічну діяльність 
підприємства в умовах глобалізації. Описується механізм діагностування, його 
функції, цілі та методи. 

The necessity of diagnosis of corporate culture to determine its condition and the 
impact on foreign trade enterprises in the context of globalization. Described the 
mechanism of the diagnosis, its functions, objectives and methods. 

 
Постановка проблеми. Нині майже всі країни світу переходять 

від економічного розвитку, для якого була характерна концентрація 
інтересів на національній економіці, до нового етапу – глобальної 
економіки. Сучасні тенденції інтернаціоналізації капіталопотоків та 
виробництва, лібералізації зовнішньої торгівлі, а також концентрації 
капіталів поставили корпоративну діяльність в епіцентр світового 
економічного розвитку. Тому в умовах глобалізації економіки вона 
набуває нових форм, які зумовлюють формування додаткових 
інструментів не лише макроекономічного впливу, але й 
внутрікорпоративного управління. 

У механізмі забезпечення ефективного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю доцільно використовувати всі 
форми активізації економічного розвитку і ділової активності. 
Оскільки корпоративна культура виступає внутрішнім джерелом 
стимулювання економічного росту, саме її передові зарубіжні та 
вітчизняні підприємства використовують як складову новітніх 
технологій інноваційного менеджменту. 

В умовах глобалізації на загальному фоні проблем діяльності 
підприємства виникає необхідність розробки механізму, за допомогою 
якого корпоративну культуру можна діагностувати та змінювати з 
метою посилення її впливу на ефективність роботи суб’єктів 
міжнародного бізнесу. Корпоративна культура виступає ключовим 
фактором довгострокової ефективності компаній, тому набуває 
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актуальності вивчення процесу зміни та управління цим поняттям і 
окреслення основних елементів корпоративної культури з метою 
дієвого її використання. В умовах інтернаціоналізації бізнесу головним 
є розуміння і дослідження процесу діагностики та зміни корпоративної 
культури, способів її аналізу та формування з урахуванням впливу 
зовнішніх факторів міжнародного середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення 
проблематики корпоративної культури має тривалу історію, але 
посилення уваги до неї простежується у 80-ті роки минулого століття, 
оскільки спостерігається поширення практики успішних корпорацій. 
У фундаментальних працях вітчизняних і зарубіжних авторів, серед 
яких Т.Діл, К.Камерон, А.Кенеді [1], Е.Шейн, Т.Пітерс, Ф.Херцберг, 
А.Радугін, Н.Жовнір, Г.Хаєт, В.Співак, Ч.Хенді та інші висвітлюються 
загальні питання змісту й структури корпоративної культури, її рівнів, 
типів і моделей. Деякі дослідники акцентують увагу на проблемах, 
пов'язаних із аналізом та діагностикою корпоративної культури, її 
роллю у практиці управління підприємством [2]. Водночас єдиного та 
ефективного підходу, який би враховував вплив внутрішніх і 
зовнішніх факторів на діагностику корпоративної культури, так і не 
було розроблено. Це і визначило актуальність нашого дослідження, 
спрямованого на конкретизацію методологічних підходів до вивчення 
цілей, функцій, типології корпоративної культури в умовах 
глобалізації. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у 
систематизації та узагальненні методів діагностики корпоративної 
культури в умовах глобалізації, а також висвітленні впливу 
корпоративної культури підприємств на ефективність здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах, коли з 
ростом глобалізації світової економіки, злиття капіталів та 
інтернаціоналізації багатьох міжнародних компаній  економічні 
відмінності поступово зникають, найбільше значення для 
забезпечення конкурентоспроможності має саме чинник внутрішнього 
середовища організації або її корпоративна культура [3]. Підприємства, 
де рівень корпоративної культури високий, мають позитивний імідж і 
хорошу репутацію на національному і закордонних ринках. Завдяки 
цьому відбувається зростання обсягів продажу і, відповідно, 
підвищуються фінансові показники зовнішньоекономічної діяльності. 
Отже, існує безпосередній зв'язок між корпоративною культурою і 
довгостроковою фінансовою ефективністю підприємства.  
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Діагностика корпоративної культури – це цілісна система 
теоретичних та емпіричних, логічно послідовних методологічних, 
методичних і організаційно-технічних процедур, головною метою 
яких є отримання достовірних даних про стан корпоративної культури 
на підприємстві, що сприяють отриманню нових знань для вирішення 
конкретних завдань та подальшого їх практичного використання [4].  

Аналіз корпоративної культури при здійсненні підприємством 
зовнішньоекономічної діяльності розпочинається із формування цілей 
(рис. 1) і визначення основних задач; після цього переходять до 
окреслення важливих напрямків, за якими буде здійснюватися 
діагностика.  

 
Рис. 1. Цілі діагностики корпоративної культури [2] 

 
Під кожний напрямок вибирають відповідні методи та 

інструментарій, тобто технологію діагностики, і розпочинають 
безпосередньо сам процес, що проходитиме за відповідними етапами. 
Відповідно до цілей, основними задачами діагностики корпоративної 
культури є [2]: 
 визначення  типу корпоративної культури; 
 дослідження впливу факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища на розвиток корпоративної культури, які не тільки 
визначають історичні передумови її становлення, але й сприяють  
побудові її ефективної моделі; 

оцінка якісних і кількісних показників корпоративної культури, її 
сильних і слабких сторін. 

Роль і можливості діагностики визначаються сукупністю 
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виконуваних функцій. Оскільки сфера застосування технологій 
діагностування доволі широка, то вона характеризується різними 
функціями, серед яких: діагностика, прогнозування, інформаційна та 
пізнавальна (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Класифікація функцій діагностики корпоративної              
культури [2] 

Функції Характеристика функцій 
Діагностика Дозволяє визначити тип корпоративної 

культури та її стан 
Прогнозування Сприяє формуванню прогнозів стосовно 

майбутніх змін корпоративної культури 
Інформаційна Створює передумови для  одержання  

інформації з метою використання корпоративної 
культури як ефективного інструменту управління 

Пізнавальна Дає змогу одержати нові знання про важливі 
характеристики корпоративної культури 

 
Стрижневою функцією є власне діагностична, хоч для 

стратегічних цілей розвитку організації та прийняття ефективних 
управлінських рішень важливими є пізнавальні процедури, що 
забезпечуються  пізнавальною, інформаційною та функцією 
прогнозування. 

Залежно від критерію, який береться за основу класифікації, 
виділяють декілька видів діагностики корпоративної культури. За 
глибиною аналізу проблеми та обсягом охоплення досліджуваного 
явища можна обрати пробну, описову або аналітичну діагностику. 
Якщо необхідно дослідити статику та динаміку явища, то проводять 
або крапкове, або повторне дослідження. За об’ємом охоплення 
виділяють: суцільні та вибіркові; а за місцем проведення – польові та 
лабораторні дослідження. Найбільш важливе питання виникає, який 
метод необхідно обрати для проведення такого аналізу: опитування, 
спостереження, аналіз документів або експеримент [4]. 

До основних методів діагностики корпоративної культури в 
умовах  зовнішнього  середовища  належать такі групи [1, с. 37]: 

1. Розробка рамкових конструкцій: методики  К. Камерона і Р. 
Куїна;  Т.Діла і А. Кенеді та  Р. Хофштеде. 

2. Розробка критеріїв оцінки, зокрема методика ATAG. 
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Суть методів першої групи полягає в тому, що на основі різних 
критеріїв виділяють основні типи корпоративних культур і 
співвідносять культуру своєї організації і «чисті» культури. 

Так, методика К. Камерона і Р. Куїна базується на розробці 
рамкової конструкції конкуруючих цінностей, при цьому для 
виділення типів використовуються два вимірювання [5]. Перше – 
відокремлює критерії ефективності, які підкреслюють гнучкість, 
дискретність і динамізм, від критеріїв, що акцентують увагу на 
стабільність, порядок і контроль. Друге вимірювання виділяє критерії 
ефективності, які підкреслюють внутрішню орієнтацію, інтеграцію і 
єдність, від критеріїв, що асоціюються із зовнішньою орієнтацією, 
диференціацією і суперництвом. Континуум цього вимірювання 
охоплює, з одного боку  організаційну згуртованість і узгодженість, до 
організаційної роз'єднаності і незалежності з іншого. Обидва 
вимірювання утворюють чотири квадрати, кожен з яких є чітко 
визначеним набором індикаторів організаційної ефективності. Таким 
чином, ці чотири групи критеріїв конкретизують основні цінності, за 
допомогою яких формується думка про компанію. Назви квадратів 
відповідають головним організаційним формам (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Типологія корпоративних культур по К. Камерону і  
Р. Куїнну [1, с. 39] 

 
У  методиці діагностики корпоративної культури по Т. Ділу і А. 

Кенеді  виділяють два критерії для опису «чистих» типів культур: 
швидкість зворотного зв'язку і ступінь ризику (рис. 3). В результаті 
утворилися чотири типи корпоративних культур [1, с. 41]: мачо, 
інвестицій, наполегливої роботи та процесу. 
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Рис. 3. Типологія корпоративних культур   
по Т. Ділу і А. Кенеді [1, с. 41] 

 
У методиці по Г. Хофштеде голландський дослідник вирішив 

вивчити, наскільки схожі або відмінні культури в різних країнах. Він 
розробив методику дослідження і провів його в офісах IBM в 40 
країнах. В цілому він обробив  116000 анкет [6, с. 63]. Первинні 
результати були зведені до чотирьох груп, що характеризують 
схожість і відмінність культур: прагнення уникати невизначеності; 
мужність, жіночність; індивідуалізм - колективізм; дистанція між 
людьми, що мають різний статус. На основі даних критеріїв Г. 
Хофштеде виділив 8 регіонів, які систематизовані у таблиці 2 [1, с. 48]. 

У діагностиці корпоративної культури методами другої групи 
використовуються певні критерії, за якими може бути описана будь-яка 
культура. Зокрема, методика ATAG полягає у виділенні певних 
критеріїв, які описують основні особливості корпоративної  культури.  
Такими   критеріями  виступають  [1, с. 52]: характеристики 
корпоративної культури; основні орієнтації корпоративної культури; 
чинники, що впливають на зміну корпоративної культури; 
однорідність корпоративної культури; відповідність інструментам 
управління. 

Глибоке дослідження методів, цілей та функцій корпоративної 
культури потрібне як для сучасної управлінської науки, так і для 
практики використання цих елементів при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. В умовах глобалізації проведення 
діагностики дасть змогу керівництву компанії розробити заходи, 
спрямовані на удосконалення корпоративної культури, змінити 
концепцію підвищення рівня культури, а також допоможе усвідомити 
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важливість корпоративної культури при підвищенні фінансових 
результатів та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

Таблиця 2 
 Культурні регіони по Г. Хофштеде 

Культурні аспекти 
Культурні 
регіони дистанці

я влади 
неприйняття 
невизначе-

ності 
індивідуалізм Муж-

ність 
Країни 

Германські 
країни + ++++ +++ +++ 

Австралія, 
Німеччина, 
Швейцарія

Англо-
американські 

країни 
++ ++ +++++ ++++

+ 

США, 
Англія, 
Канада, 

Австралія 

Північні 
країни + ++ ++++ + 

Данія, 
Фінляндія, 
Норвегія, 
Голландія, 

Швеція 
Слабко-

розвинуті 
романські 

країни 

++++
+ +++++ + ++++

++ 

Мексика, 
Венесуела, 
Португалія, 

Чилі 
Високо-

розвинуті 
романські 

країни 

++++
+ +++++ +++ +++ 

Бельгія, 
Франція, 
Іспанія, 

Бразилія, 
Італія 

Слабко-
розвинуті 
азіатські 
країни 

++++
+ ++ + +++ 

Таїланд, 
Пакистан, 

Індія 
Високо-

розвинуті 
азіатські 
країни 

+++ +++++ +++ ++++
+ Японія 

Близький 
Схід 

++++
+ +++++ + +++ 

Греція, 
Іран, 

Туреччина
 
Вся система діагностичних заходів спрямовується на розвиток 

сильної корпоративної культури, яка мотивуватиме персонал 
підприємства до високопродуктивної праці, розвиватиме його 
інноваційний потенціал і, як наслідок, впливатиме на показники 
ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Висновки. Підприємства, формуючи стратегію виходу на 
зовнішні ринки в умовах глобалізації, повинні брати до уваги фактор 
корпоративної культури, оскільки сьогодні економічні процеси не 
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можуть проходити поза певним життєвим сенсом, який задає культура 
як система цінностей, норм поведінки, моралі. Завдяки своїм 
внутрішнім силам корпоративна культура робить будь-яку організацію 
життєздатною та успішною.  

Для забезпечення ефективного впливу корпоративної культури 
на зовнішньоекономічну діяльність підприємства необхідна своєчасна 
її діагностика. Цей процес відбувається в певній послідовності, має 
чітко окреслені етапи і методи та інструментарій. Загалом діагностика 
корпоративної культури повинна відігравати роль стимулятора для 
досягнення позитивних фінансових результатів при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Подальші дослідження доцільно спрямовувати на поглиблення 
аналізу точок дотику корпоративної культури і фінансових результатів 
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а 
також на питання адаптації, діагностичної технології корпоративної 
культури до загальної стратегії виходу підприємства на зовнішні 
ринки.  

 
Література: 
1. Лапина А.Т. Корпоративная культура: [учебно-методическое 

пособие] /А.Т. Лапина. – Омск: «Издательство ОмГУ», 2005. – 96 с. 
2. Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі 

забезпечення фінансової стійкості підприємства /Г.М. Захарчин. – 
2007. режим доступу: URL: http:// www.nbuv.gov.ua/Menegment/ 
2007_606/01.pdf – Назва з екрану 

3. Корпоративне управління в умовах інформаційної економіки: 
проблеми та перспективи/Л. Колосова – 2008. – режим доступу: URL: 
http:// www.justinian.com.ua/article.php?id=3084 – Назва з екрану 

4. Методика та процес діагностики корпоративної культури в 
умовах інтернаціоналізації бізнесу/ А.О. Овчаренко – 2007. режим 
доступу: URL: http://www.confcontact.com/2007nov/ ovcharenko. htm 
– Назва з екрану 

5. Андреева И.В. Диагностика и изменение организационной 
культуры/ И.В. Андреева. –- Питер: «СПб», 2001. – 39 с. 

6. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы 
/ Гибсон Дж.Л.,  Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.; пер. с англ.  — М.: 
ИНФРА-М, 2000. —  235 с.  

 
 
 



 

217 

УДК 327.7.009.12.339.9  
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ 
МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 

 
ПОПОВА Ю. М., старший викладач  

БОНДАРЕНКО А. А., студентка,  
Полтавський національний технічний університет  

ім. Юрія Кондратюка 
 

Проаналізовано конкурентні позиції України в світовому господарстві, 
розкрито причини низької конкурентоспроможності України на світовому ринку. 
Представлено шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності національної 
економіки України. 

 
Competition positions of Ukraine are analysed in a world economy, reasons of low 

competitiveness of Ukraine are exposed in the world market. The ways of increase of level 
of competitiveness of national economy of Ukraine are presented. 

 
 
Постановка проблеми. Стале зростання економіки будь-якої 

держави потребує сприятливих рамкових умов для бізнесу та 
активного підключення факторів інновативності в економічне життя, 
що передбачає системне посилення конкурентних переваг порівняно 
із іншими країнами світу і сприяє збільшенню надходження прямих 
іноземних інвестицій, а також підвищенню адаптивності економічної 
системи до зовнішніх збурень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку 
конкурентоспроможності країни вивчали провідні вчені та дослідники, 
зокрема М. Портер, А. Сміт, Д. Рікардо, І. Шумпетер, В. Блонська, В. 
Балицький, І. Крючкова, О. Бородіна, Т. Бурлай, Н.Гончар та інші. 
Проте в сучасних глобалізаційних умовах актуальним є дослідження 
конкурентних позицій України на світовому ринку. 

Постановка завдання. Основними завданнями статті є: 
здійснити аналіз сучасних тенденцій конкурентоспроможності 
України; порівняти конкурентоспроможність України та зарубіжних 
країн; запропонувати заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності України. 

Виклад основного матеріалу. Показником визнання провідної 
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ролі конкуренції для успішного функціонування ринкового 
господарства є той факт, що в більшості країн світу, в тому числі і в 
Україні, на цей час сформовано законодавчу базу щодо регулювання 
конкуренції і створено національні органи, що займаються цими 
питаннями [3]. Конкурентоспроможність – багатопланова економічна 
категорія, що може розглядатися на декількох рівнях: на рівні країни, 
галузі, товаровиробника та товару. Між усіма цими рівнями 
конкурентоспроможності існує досить тісна внутрішня і зовнішня 
залежність і взаємозалежність.  

Узагальнивши різні підходи дослідників до визначення 
конкурентоспроможності, ми пропонуємо формулювати її так : 
конкурентоспроможність країни – це її здатність створювати і 
підтримувати умови, що забезпечують можливість національним 
підприємствам вести конкурентну боротьбу з підприємствами інших 
країн світу. Виходячи з цього, конкурентоспроможність країни і 
галузева конкурентоспроможність в остаточному підсумку залежать від 
здатності конкретного товаровиробника випускати 
конкурентоспроможний товар. Серед ознак конкуренто-спроможного 
суспільства, в тому числі і в Україні, можна виділити такі: стабільне та 
передбачуване законодавче середовище; гнучка і стійка економічна 
структура; швидкість та якість адміністративних та економічних 
реформ; інвестування традиційної та технологічної інфраструктури, 
середньої освіти, підвищення кваліфікації; сприяння приватним 
заощадженням та внутрішнім інвестиціям шляхом перерозподілу 
доходів і зміцнення середнього класу; агресивність на зовнішніх 
ринках і привабливість внутрішнього ринку для іноземних інвестицій; 
взаємозв'язок між доходами, продуктивністю, податками; 
збалансованість внутрішнього та зовнішнього ринків. 

До чинників, які впливають на конкурентоспроможність країни, 
відносять [2]: інтернаціоналізація (участь у міжнародній торгівлі та 
інвестиціях); людські ресурси (доступність і кваліфікація); уряд (якість 
державної політики, спрямованої на досягнення 
конкурентоспроможності); внутрішня політика; інфраструктура 
(спроможність обслуговувати бізнес); наука і технологія (потенціал 
використання науково-дослідницьких, дослідних і конструкторських 
розробок); менеджмент (якість управління, поєднання економічних і 
соціальних цілей); фінанси (ринки капіталів та якість фінансових 
послуг); рейтинг світової конкурентоспроможності по країнах. 

При вивченні конкурентоспроможності країни важливо 
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враховувати гнучкість і маневреність економіки, її здатність швидко 
реагувати на непередбачувані зміни у світовому господарстві, виявляти 
і використовувати нові можливості у світовому господарстві, 
створювати нові плацдарми для експансії. Гнучкість і маневреність 
пов'язані з переорієнтацією, переобладнанням, перекваліфікацією, 
прискоренням морального старіння техніки, технології, списанням 
безперспективних витрат. Висока ж пристосованість дає змогу 
захоплювати важливі ринки, збільшувати масштаби операцій, 
перекривати витрати тощо. 

За даними Звіту про Конкурентоспроможність України на 
світовому ринку, найбільш конкурентоспроможною країною світу за 
станом на 08.09.2009 стала Швейцарія, випередивши США, які 
опустились на 2-е місце. В п’ятірку лідерів входять також Сінгапур, 
Швеція і Данія. В першій десятці – європейські країни, зокрема 
Фінляндія (6-те місце), Німеччина (7-е) і Нідерланди (10-те). Україна 
опустилася з 73-го на 82-е місце в рейтингу конкурентоспроможності, 
розрахованої Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) (за 
інформацією Global Competitiveness Report за 2009-2010рр.) [5]. На 
думку авторів звіту, Україна в короткочасній перспективі зіткнеться з 
серйозними проблемами у вигляді різкого спаду попиту на експортну 
продукцію, девальвації національної валюти і розпаду фінансової 
системи. 

Економіка країни потребує реформування в таких напрямках: 
інституційне середовище (країна займає 120-е місце з 133-х), зміцнення 
фінансових ринків (106-е місце з 133-х), підвищення ефективності 
товарних ринків (109-е місце з 133-х) [5]. 

Загальновідомий основний рейтинг конкуренто-спроможності 
національних економік дає оцінку середньо-строкових перспектив 
економічного зростання (на 5–8 років), оскільки визначає здатність 
національного господарства досягати стабільного розвитку за 
обумовленими параметрами. Аналіз змін міжнародних позицій 
конкурентоспроможності української економіки за 2001–2007 pp., 
проведений на основі доповідей «Глобальні огляди 
конкурентоспроможності» («Global Competitiveness Reports») за ці 
роки, показує неоднозначні результати (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Зміни позицій України за конкурентоспроможністю 
економіки серед інших країн (оцінка Світового економічного 

форуму) [6] 
Рік Місце в міжнародному 

рейтингу за індексом зростання 
конкурентоспроможності 

Місце в міжнародному рейтингу 
за індексом глобальної 

конкурентоспроможності 
2001 69-те – серед 75 країн – 
2002 77-ме – серед 80 країн – 
2003 84-те – серед 102 країн – 
2004 86-те – серед 104 країн – 
2005 84-те – серед 117 країн – 
2006 – 73-тє – серед 125 країн 
2007 – 78-ме – серед 125 країн 

 
 
В умовах, коли Україна поставила собі за мету стати членом ЄС, 

конкурентоспроможність країни і динаміка її підвищення визначають 
майбутнє. Проаналізуємо конкурентоспроможність України і країн ЄС. 
Для цих цілей використовуватимемо як індекс зростання 
конкурентоспроможності (GCI) ВЕФ, так і індекс мікроекономічної 
конкурентоспроможності (MICI) Портера М. Проаналізувавши рейтинг 
конкурентоспроможності країн ЄС, кандидатів в члени і країн-
учасниць Європейської політики сусідства, можемо зробити наступні 
висновки. Країни ЄС як за індексом GCI, так і за індексом MICI мають 
вищий рейтинг, ніж країни-кандидати в члени і країни-учасниці 
Європейської політики сусідства. Україна в 2006 році по індексу GCI 
73-е місце серед 102 країн світу, по яких фахівцями ВЕФ робилися 
розрахунки, і останнє 31-е місце. За індексом MICI в 2006 році Україна 
була на 73-му місці серед 101 країн світу і на останньому 29-му місці серед 
аналізованих країн. 

В умовах значного скорочення внутрішнього попиту на 
промислову продукцію в Україні вагомим фактором оздоровлення 
національної економіки може стати істотне розширення зовнішньої 
торгівлі.  

З огляду на економічну й культурну багатоманітність України, 
аналіз конкурентоспроможності країни в цілому не може вважатися 
завершеним без порівняння показників у розрізі окремих регіонів. 
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Ступінь економічної нерівності між регіонами України перебуває на 
середньому рівні у порівнянні з іншими країнами. Слід відзначити, що 
прибуток найбагатшої області (Донецька область) на 33% вищий, ніж 
середнє значення по Україні, у той час як Валовий регіональний 
прибуток (ВРП) найменш успішної (Чернівецька область) становить 
менше половини від середнього значення показника. Ці розходження 
більш-менш відповідають тому, що відбувається у сусідній Польщі, де 
ВРП найбагатшого регіону на 58,4 % перевищує національне середнє 
значення, у той час як найнижче значення ВРП становить лише 69 % 
від середнього. Регіони також значною мірою відрізняються за своєю 
економічною динамікою. Регіон з найнижчими темпами зростання 
(Донецька область) показав негативну динаміку в 2,9%, найбільш 
динамічні області показали зростання на більш, ніж у 7% (Київ і 
Дніпропетровська область) [4]. 

Проведений аналіз факторів, що негативно впливають на 
конкурентоспроможність Полтавської області, дозволив виділити 
основні з них: доступність фінансування (порівняно з іншими 
областями) – 13,3%,  нестабільність політики, що проводиться – 
13,1%, податкове регулювання – 12,6%, робоча сила з неадекватною 
освітою – 9,9%, корупція – 8,6 %, неефективна урядова бюрократія – 
6,5%, ставки податків – 6,5%, інфляція – 5,4%, невідповідний стан 
інфраструктури – 5,4%, нестабільність уряду / політичні конфлікти – 
4,7%, злочинність та крадіжки – 4%, низька робоча етика вітчизняної 
робочої сили – 3,8%, трудове законодавство – 3,7%, валютне 
регулювання – 2,7% [5]. 

Висновки.  
1. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності України та 

зарубіжних країн показав, що для розвитку конкурентного потенціалу 
в Україні доцільно використовувати такі переваги: великі розміри 
внутрішнього ринку; достатньо високий рівень освіти населення; 
високу здатність до інновацій.  

2. Здійснити реформи у таких сферах: державні та суспільні 
заклади, інфраструктура, макростабільність, охорона здоров’я та 
початкова освіта.  

3. Підвищити конкурентоспроможність вітчизняних 
товаровиробників. 

4. Розробити програму структурної перебудови національної 
економіки.  

5. На нашу думку, шляхи підвищення рівня 
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конкурентоспроможності національної економіки України полягають 
у наступному: необхідно здійснити антикризову політику; 
контролювати якість проведення політики держави щодо досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності України на світовому ринку; 
посилити і збалансувати законодавче середовище; підвищувати 
кваліфікаційний рівень людських ресурсів, який в свою чергу 
покращить якість випуску товарів, надання послуг,  швидкість 
виконання робіт, професіоналізм  управління персоналом та 
правильність поєднання поставлених цілей; збалансувати внутрішній 
та зовнішній ринок. 
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У статті досліджено проблемні питання оцінки власного капіталу 

комунальних підприємств та запропоновано власну методику визначення 
вартості власного капіталу. 

Problem questions of an estimation of own capital of the municipal enterprises are 
investigated in article and own technique of definition of cost of own capital is offered. 

 
Постановка проблеми.  Оцінка власного капіталу в Україні 

донедавна розумілася як оцінка бізнесу окремого суб’єкта 
господарювання з акцентом на майновому характері. Відповідно, 
вартість бізнесу та вартість підприємства визначалася за вартістю 
активів, сформованих за рахунок власних джерел. Зазначена позиція 
активно застосовувалася в період першої хвилі приватизації 
державного та комунального майна і повністю нівелювала майбутні 
можливості підприємства, соціальну значимість приватизовуваних 
об’єктів та, як зазначає російський економіст Ф. Б. Риполь-Сарагоси, 
«позабалансові позиції невідчутних активів» [10, с.69], які з огляду на 
діючі норми бухгалтерського обліку не відображаються у складі 
основних чи то оборотних засобів. Так до прихованої вартості бізнесу 
можна віднести гудвіл, технології, компетенцію фірми, стратегії, 
лідерство, інновації, динамічні здібності фірми, людський капітал, 
бренди тощо. Отже, оцінка бізнесу виступає поняттям ширшим ніж 
оцінка власного капіталу, остання, в свою чергу, є важливою 
висхідною ланкою всього процесу оцінки вартості підприємства. 

З огляду на специфіку організаційно-правової форми діяльності 
комунальних підприємств (далі КП) актуальність оцінки власного 
капіталу обумовлена не стільки необхідністю отримання правдивої 
інформації при продажу об’єкта бізнесу, чи то його приватизацією, 
скільки визначенням реального розміру корпоративних прав місцевої 
громади у власному капіталі КП та відображення даної інформації в 
установчих документах та в обліку.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
визначення вартості підприємства завжди були у центрі уваги. 
Значний внесок у розгляд питань теорії і практики оцінювання бізнесу 
загалом та власного капіталу, як його частини, зокрема зробили такі 
вчені-економісти, як А.Г. Грязнова, П.В. Круш,      Ф.Б. Риполь-
Сарагоси, О.В. Парамонов, О.В. Гурнак та інші. Проте значна частина 
публікацій з питань оцінки власного капіталу підприємства 
спрямована переважно на зарубіжний досвід ринкової економіки, а 
запропоновані моделі оцінки власного капіталу не враховують 
специфіки господарської діяльності КП , що у свою чергу 
унеможливлює їх застосування на практиці. 

Метою статті є теоретико-методична розробка моделі оцінки 
власного капіталу КП. Поставлена мета потребує здійснення 
критичного аналізу наявних методів оцінки власного капіталу в 
бухгалтерському обліку на доцільність використання КП та розробку 
власної оптимальної моделі. 

Виклад основного матеріалу. У економічній науково-
довідниковій літературі [4, с. 617 - 618]  та нормативних актах [6] 
«оцінка» виступає як процес визначення в грошовому вимірнику 
вартості об’єктів бухгалтерського обліку з метою їх подальшого 
визнання, віднесення на баланс, оподаткування, страхування, 
приватизації, оренди тощо.  

Оцінка власного капіталу, означає процес визначення 
грошового еквіваленту вартості власного капіталу як елемента 
фінансової звітності при його визнанні та відображенні у «Балансі» та 
«Звітові про власний капітал» з метою отримання правдивої 
інформації для потреб обліку, аналізу та прийняття управлінських 
рішень. 

На даний момент в діючому законодавстві України та 
міжнародних стандартах конкретних рекомендацій стосовно 
здійснення оцінки власного капіталу юридичної особи, суб’єкта 
комунальної власності немає.  

За схожістю в питаннях володіння та розпорядження державним 
та комунальним майном, а також за способом і формою організації 
статутного капіталу вважаємо допустимим у деяких випадках 
використання запропонованої Постановою №1406 [9] методики 
оцінки вартості власного капіталу. Визначення вартості, згідно 
рекомендацій, пропонується вести на підставі даних бухгалтерської 
звітності: №1 «Баланс» та №2 «Звіт про фінансові результати» двома 
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способами. Перший запропонований спосіб – визначення книжкової 
(бухгалтерської) вартості (ст.9 абз. 3) власного капіталу, що дорівнює 
вартості зазначеного у першому розділі пасиву балансу на останню 
звітну дату, що передує даті оцінки. Другим запропонованим 
способом є визначення вартості власного капіталу як вартості діючого 
підприємства  (ст.9 абз.4) як співвідношення чистого річного прибутку 
до різниці показника прямої капіталізації і довгострокового боргу, що 
по суті не має економічного сенсу у застосуванні до збиткових 
підприємств, якими в основному і є КП. 

Кожна із економічних наук, займаючись дослідженням власного 
капіталу підприємства, пропонує різноманітні методи і способи оцінки 
його вартості. Так, у бухгалтерському обліку, головно, 
використовується метод балансової вартості із застосуванням таких 
видів оцінок як залишкова вартість, скорегована балансова вартість, 
середньозважена вартість, ліквідаційна вартість. Застосовувані моделі у 
фінансовому менеджменті, які базуються на теорії граничної 
корисності, оперують такими методами: дисконтування грошових 
потоків на власний капітал, капіталізації доходу, метод опціонів; при 
оцінці інвестиційних проектів широко використовуються такі методи 
визначення вартості власного капіталу, як модель прогнозованого 
росту дивідендів, модель капітальних активів (САРМ), модель прибутку 
на акцію, модель премії за ризик, модель визначення вартості тільки-
но залученого капіталу.  

Разом з тим зазначений перелік не охоплює всієї сукупності 
численних форм і методів проведення оцінки. До того ж, 
математичний та технічний інструментарій згаданих методів широко 
наводиться і розглядається в літературних джерелах, тому потреби 
детального аналізу із поетапним описом здійснення розрахунків немає, 
зупинимося лише на змістовій характеристиці та критичному аналізі 
найбільш використовуваних у вітчизняній та зарубіжній практиках 
способах оцінки власного капіталу. 

Кожен із зазначених методів має як свої переваги, так і недоліки: 
один із них дають приблизні результати, інші  - передбачають 
визначення справедливої вартості об’єктів майна із залученням 
спеціалістів-оцінщиків чи проведенням складних математичних 
розрахунків і є ресурсоємним, до того ж, деякі розрахунки 
виконуються лише для підприємств акціонерного, пайового капіталу 
чи із використанням біржових індексів, що за умови нерозвиненої в 
Україні інфраструктури товарних і фондових ринків, в принципі 
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неможливе.  
Оцінку власного капіталу КП  пропонуємо здійснювати за 

такою схемою: підготовчий етап; визначення мінімальної та 
максимальної межі вартості власного капіталу; здійснення корегувань 
показників бухгалтерської звітності; проведення безпосередніх 
математичних розрахунків та узагальнення результатів з підведенням 
підсумку. 

На підготовчому етапі з метою досягнення об’єктивного та 
точного результату визначення величини власного капіталу КП 
необхідно дотримуватися таких процедур: 

1. Дослідження та вивчення документів і матеріалів, наданих 
адміністрацією комунального підприємства: 

- статут, свідоцтво про реєстрацію, список переданого 
комунального майна із зазначенням його вартості на момент передачі, 
наказ про облікову політику тощо; 

- річна фінансова звітність підприємства, пояснення до 
«Балансу» та «Звіту про власний капітал», податкова звітність, 
аудиторські висновки, висновки КРУ; 

- інвентарні списки, акти переоцінки майна, акти 
інвентаризаційної комісії, технічну документацію на об’єкти основних 
засобів та схеми їх розташування, акти оцінки майна, якщо такі 
проводилися, акти передачі комунального майна в статутну діяльність 
та вилучення майна із статутної діяльності за рішенням органів 
місцевого самоврядування. 

Перегляд вище перелічених документів проводиться з метою 
визначення рівня організації бухгалтерського та управлінського обліку 
на підприємстві та рівня достовірності наданої управлінцями 
інформації.   

2. Безпосереднє відвідування майнових об’єктів, які 
використовуються у статутній діяльності комунального підприємства, 
їх огляд та оцінювання на місці із залученням експертів самого 
підприємства чи то сторонньої організації. 

3. Аналіз економічного стану галузі, підприємства та визначення 
впливу державного регулювання цін і залежності підприємства від 
державної підтримки. 

Експрес аналіз економічного стану галузі та фінансового стану 
підприємства проводиться з метою визначення майбутньої моделі 
оцінки власного капіталу.  

На другому етапі здійснення оцінки власного капіталу необхідно 
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встановити нижню межу вартості, тобто менше якої власний капітал 
не може бути відображений в установчих документах та верхню межу 
ринкової вартості власного капіталу, сумі якої може дорівнювати але 
не перевищувати.  

Висхідною точкою розрахунку вартості власного капіталу є 
визначена балансова вартість, а оскільки розрахунки здійснюються на 
основі фінансової звітності, то є впевненість, що отримані результати 
розрахунків будуть однаковими для усіх зацікавлених осіб.  

Загальноприйнятий балансовий спосіб оцінки власного капіталу 
з точки зору складності процедури розрахунку являється найбільш 
простим, але оцінений балансовими методами розмір власного 
капіталу не завжди відповідає ринковій вартості. Причиною такої 
проблеми, на основі узагальнення поглядів деяких дослідників [10, 
с.69-70; 12, с. 102] вбачаємо у тому, що баланс, як основне джерело 
інформації має ряд недоліків, що впливають на результат оцінки: 

- не відображає прихованого капіталу підприємства, який 
безпосередньо впливає на вартість бізнесу та вартість капіталу 
(кадровий склад, кваліфікація персоналу, інноваційні технології, 
репутація фірми тощо); 

- у практичній діяльності КП не завжди формують резерви 
сумнівних боргів дебіторської заборгованості, технічні резерви, 
резерви гарантійних зобов’язань, що призводить до завищення 
валюти балансу та вартості чистих активів; 

- інформація в балансі завжди матиме ретроспективний 
характер про факти господарського життя підприємства. 

 По суті, традиційні методи бухгалтерського обліку не 
задовольняють основну вимогу процесу оцінки: ринковий характер, 
який реалізовується під впливом сукупності ринкових факторів: 
ризику, часу, ринкової кон’юнктури, рівня конкуренції, економічними 
особливостями, а також макро- і мікросередовищем діяльності суб’єкта 
господарювання. 

Верхню межу власного капіталу КП пропонуємо встановлювати 
на рівні ринкової (справедливої) вартості. Процедура визначення 
ринкової вартості власного капіталу ґрунтовно описана російською 
дослідницею Федотовою М.А. у докторській дисертації на тему 
«Ринкова вартість власного капіталу підприємства (Питання теорії і 
методології)», де авторкою у політекономічному аспекті визначено 
основні фактори впливу на ринкову вартість власного капіталу 
підприємства (очікувану чи фактичну): прибуток в майбутньому, 
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співвідношення попиту і пропозиції, ступінь контролю, який має 
власник підприємства, серед них визначальним виділено «ризик 
можливої невдачі потенційного інвестора» та запропоновано 
верхньою граничною межею ринкової вартості власного капіталу 
визнавати «поточну вартість майбутніх доходів, які може отримати 
власник від підприємства» [11, с.88-89].  

З огляду на вищесказане, цілком логічним являється включення 
до вартості власного капіталу ймовірних прибутків, зваживши на 
фінансову стійкість та стабільність підприємства. Але постає питання 
стосовно такого способу оцінки для збиткових КП,  чи то фінансово 
нестійких підприємств, що опинилися перед загрозою банкрутства, 
адже бізнес такого суб’єкта господарювання нічого не вартий, адже 
наявне майно підприємства часто не в змозі покрити заборгованість, і 
єдиним, що залишається власникові – продати майно, яким володіє 
підприємство. У такому випадку балансовий власний капітал 
підприємства (нижня межа), судячи із математичних розрахунків 
матиме від’ємне значення, що справедливо визначено Яремком І.Й. 
«економічним нонсенсом», адже «від’ємні економічні категорії» [12, с. 
8] суперечать як загальним правилам економічної науки, так і є 
недопустимими у методології бухгалтерського обліку.  

У даному випадку ринкова вартість власного капіталу збиткового 
підприємства повинна визначатися ліквідаційною вартістю його 
активів, а граничною межею вартості власного капіталу є вартість 
майна при ймовірній ліквідації. Так, як самого факту ліквідації не 
відбувається, тому не вбачаємо за необхідне зменшувати отриманий 
результат після вирахування зобов’язань на суму ймовірних витрат на 
ліквідацію. Отже, одним із допустимих способів оцінки власного 
капіталу збиткових підприємств є визначення ліквідаційної вартості 
без встановлення верхньої та нижньої межі.    

На третьому етапі у запропонованій нами моделі перед 
проведенням математичних розрахунків у випадку встановлення такої 
потреби, необхідно здійснити корегування даних бухгалтерської 
звітності за запропонованою в ст. 5 – 10   П(С)БО 22   «Вплив     
інфляції»    [7]    та    додатках   до  нього методикою 
 корегування показників балансу та звіту про власний капітал.  

 На заключному етапі, для більшої точності, можна здійснити 
розрахунок вартості власного капіталу  декількома способами із 
подальшим узгодженням результатів та виділенням середнього 
показника.  
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Серед методів оцінки власного капіталу, що застосовуються 
рівноцінно як у бухгалтерському обліку, так і у фінансовому та 
інвестиційному менеджменті можна назвати метод оцінки вартості 
окремих елементів капіталу, досліджений та описаний такими 
авторами: у бухгалтерському обліку – С.Я. Зубілевич [8, с.202-203] та 
Астахов В.П. [1, с.889 - 890], у фінансовому менеджменті – Бланк І.О. 
[2, с. 301 – 308].  

Методика оцінки елементів власного капіталу Бланка І.О. [2, с. 
301 - 308], з поміж інших, вирізняється чітко виділеними етапами та 
повнотою опису процедур здійснюваних управлінцем на кожному з 
етапів оцінки елементів власного капіталу. Остаточний результат 
обрахунку автор дослідження пропонує подавати у вигляді показника 
середньозваженої вартості, отриманого шляхом «визначення вартості 
окремих складових елементів власного капіталу та питомої ваги 
кожного із цих елементів» в загальній його сумі [там же, с. 308]. 

Висновок. 1. Оцінка власного капіталу комунального 
підприємства  являє собою процес визначення грошового еквіваленту 
вартості власного капіталу як елемента фінансової звітності при його 
визнанні та відображенні в обліку. 

2. З метою вдосконалення діючої законодавчо-нормативної бази 
запропоновано на законодавчому рівні затвердити  методичні 
рекомендації стосовно оцінки корпоративних прав територіальної 
громади, в основі якої може бути використана розроблена автором 
методика оцінки власного капіталу комунального підприємства. 

3.  Пріоритетними напрямками подальшого дослідження є 
проблемні питання оцінка власного капіталу збиткових підприємств, 
побудова математичної моделі оцінки, відображення в обліку 
результатів оцінки власного капіталу КП. 
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„Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана” 
 

В статті викладені особливості законодавства у сфері проведення 
державного фінансового аудиту органами державної контрольно-ревізійної служби. 

The features of the legislation in a sphere of state financial audit which is 
realizing by the State Control and Revision Service, illustrate in the article. 

 

Постановка проблеми. В більшості країн світу функціонує 
державний фінансовий аудит, який проводять державні службовці 
відповідних державних органів. В Україні на сьогодні тільки 
відбувається перехід від ретроспективних форм фінансового 
контролю (ревізій та перевірок) до нової його форми (аудиту). А отже, 
ретельного дослідження потребує нормативна база, що регламентує 
проведення фінансових аудитів з боку держави, зокрема органів 
державної контрольно-ревізійної служби, та пошук шляхів її 
вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
особливостей фінансового контролю, його економічної необхідності 
та значення присвячено праці таких українських вчених, як Білухи 
М.Т., Бєлобжецького І.А., Усач Б.Ф., Василика О.Д., Дробозіної Л.А., 
Данилевський Ю.А., Дорош Н.І., Калюги В.О., Каленського М.М., 
Кочеріна Є.А., Мурашко В.М., Дяченко В.П., Гуцайлюка З.В. Такі 
зарубіжні вчені, як Хан Д., Хевенс Х., Аткінсон Е.Б., Бюкенен Дж., 
Самуельсон П. займалися питаннями формування системи 
фінансового контролю в умовах становлення ринкових відносин. 
Окремі аспекти державного фінансового контролю підприємницької 
діяльності досліджували Андрійко О.Ф., Ірвін Д., Романів М.В., 
Савченко Л.А. 

Проблеми розвитку та вдосконалення фінансового контролю, з 
появою його нових форм, знайшли своє втілення в роботах Федосова 
В.М., Стефанюка І.Б., Чугунова І.Я., Бариніної-Закірової М.В. 

Однак, різноаспектні проблеми в організації і проведенні 
новоутворених форм державного фінансового контролю на практиці і 
надалі потребують визначення шляхів їх вирішення з наукової точки 
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зору. Існує потреба в уточненні організації фінансового контролю, 
опрацюванні новітніх методологій здійснення контрольних заходів та 
приведенні у відповідність законодавчої бази. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд нормативної 
бази, що регламентує здійснення державних фінансових аудитів 
органами державної контрольно-ревізійної служби, висвітлення 
основних проблем при організації та проведенні державного 
фінансового аудиту внаслідок недосконалості законодавства у цій 
сфері та шляхів подолання існуючих суперечностей. 

Виклад основного матеріалу. В Україні функціонує низка 
державних органів, основним або одним з відокремлених напрямів 
діяльності яких є контроль за фінансово-господарською діяльністю 
підприємств, установ і організацій, що не належать до сфери їх 
управління. Їх діяльність частково регулюється окремими законами та 
переважно численними підзаконними нормативно-правовими актами, 
де окреслено контрольні повноваження і процедури. 

Така форма фінансового контролю, як аудит, відповідно до 
ст.362 Господарського кодексу України поділяється на власне аудит, 
який здійснюється незалежними особами (аудиторами), 
аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами 
господарювання на його проведення, та державний фінансовий аудит, 
який полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо 
законного та ефективного використання державних чи комунальних 
коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення 
бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю, та здійснюється 
Рахунковою палатою та органами державної контрольно-ревізійної 
служби  відповідно до законів [1]. 

Державний фінансовий аудит суттєво різниться від 
комерційного аудиту, по-перше, завданнями, на розв’язання яких він 
спрямований, по-друге, процедурою його проведення. 

В той же час, на сьогодні на розгляді Верховної Ради України 
знаходиться законопроект „Про аудиторську діяльність”, внесений 
народними депутатами України [2]. 

Цим проектом передбачається визначити нові правові засади 
здійснення аудиторської діяльності в Україні та поширити його дію на 
усіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності і видів 
діяльності, а також розширити перелік юридичних осіб, для яких 
проведення аудиту є обов’язковим. 

Зокрема, законопроект передбачає обов’язкове проведення 
аудиту для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової 
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звітності підприємств, в яких є державна або комунальна частка, їх 
дочірніх підприємств та підприємств за операціями, пов’язаними з 
отриманням та використанням ними бюджетних або прирівняних до 
них коштів. 

Слід зазначити, що на сьогодні органи державної контрольно-
ревізійної служби вже здійснюють аудит виконання бюджетних 
програм, місцевих бюджетів, діяльності суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, а також інших суб’єктів 
господарювання, що отримують (отримували в період, який 
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або 
використовують (використовували у період, який перевіряється) 
державне чи комунальне майно.  

Окрім цього, відповідно до статей 18 та 36 законопроекту, аудит 
не може здійснюватися державними службовцями. 

Отже, у разі прийняття цього законопроекту фактично виникне 
правова колізія, бо не тільки закони, а й Бюджетний кодекс України 
регламентує проведення аудиту фінансової та господарської діяльності 
бюджетних установ працівниками Рахункової палати і Головного 
контрольно-ревізійного управління України, які є державними 
службовцями. Крім того, запровадження в Україні відповідно до 
кращої європейської практики системи державного внутрішнього 
фінансового контролю передбачає, що функції внутрішнього аудиту в 
міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади також 
будуть здійснюватись державними службовцями [3, 9]. 

В свою чергу, проведення обов’язкового комерційного аудиту 
для суб’єктів державного та комунального секторів економіки, а також 
бюджетних установ, потребує додаткових як бюджетних, так і 
державних коштів 

У законопроекті відсутня норма щодо передачі звітів про 
обов’язковий аудит до органів державного управління та 
правоохоронних органів, що ставить під сумнів цінність та доцільність 
проведення такого комерційного аудиту [3, 9]. 

На сьогоднішній день відповідними постановами Кабінету 
Міністрів України затверджено порядки проведення державного 
фінансового аудиту лише щодо бюджетних програм, місцевих 
бюджетів, діяльності бюджетних установ та суб’єктів господарювання. 

Однак, дія зазначених нормативно-правових актів не 
поширюється на всі визначені законодавством про діяльність 
контрольно-ревізійної служби об’єкти контролю, зокрема, діяльність 
Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду 
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соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, виконання комплексних державних, 
регіональних, місцевих програм та проектів соціально-економічного 
розвитку, які передбачають низку різнопланових заходів, їх виконавців 
та джерел фінансування, використання державних кредитних ресурсів, 
державного та комунального майна, інших активів держави, реалізацію 
управлінських рішень з метою досягнення цілей. 

Крім того, практичне застосування Порядку проведення 
органами державної контрольно-ревізійної служби державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних програм [4], Порядку 
проведення органами державної контрольно-ревізійної служби 
державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів [5] 
виявило ряд прогалин в їх положеннях та засвідчило необхідність їх 
удосконалення. 

Так, у вищезазначених порядках не визначено тривалість 
проведення державного фінансового аудиту, не конкретизовано його 
етапи та особливості їх проведення, в тому числі порядок збору 
інформації, не визначено критеріїв ефективності, не сформульовано 
низки інших понять та термінів, які визначають процедуру здійснення 
державного фінансового аудиту та мають суттєве значення під час 
його проведення. 

При застосуванні Порядку проведення органами державної 
контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту 
діяльності суб'єктів господарювання [6] на практиці, державні 
аудитори стикаються із проблемою визначення рівня суттєвості того 
чи іншого фактору ризику, який на сьогодні носить суб’єктивний 
характер і визначається аудитором на власний розсуд. На 
законодавчому рівні не визначена відповідальність керівника 
підконтрольного об’єкта за недопущення аудиторів, за ненадання 
документів. 

Чинне законодавство також не визначає порядок отримання 
органами державної контрольно-ревізійної служби необхідних для 
проведення аудиту відомостей від суб’єктів господарювання, які хоча й 
не мають правових відносин з підконтрольним об’єктом, однак, їх 
продукція чи послуги можуть використовуватися об’єктом аудиту, тим 
самим ускладнюючи дослідження ефективності проведення об’єктом 
аудиту господарських операцій з купівлі та реалізації товарно-
матеріальних цінностей. 

Однією з найважливіших проблем є відсутність на 
законодавчому рівні відповідальності керівників об’єктів аудиту за 
нехтування пропозиціями щодо покращення ефективності 
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господарювання, наданими за результатами аудиту [7, 28]. 
Затвердження Кабінетом Міністрів України у 2009 році Порядку 

проведення органами державної контрольно-ревізійної служби 
державного фінансового аудиту окремих господарських операцій [8] 
дало поштовх для розвитку принципово нової форми державного 
фінансового контролю, який здійснюється органами державної 
контрольно-ревізійної служби – операційного аудиту, завдяки чому 
відбулася зміна пріоритетів роботи державної контрольно-ревізійної 
служби, яка вже дала суттєві результати. 

Так, за результатами моніторингу окремих господарських 
операцій та платіжних перерахувань, проведеного в рамках 
операційного аудиту, органами державної контрольно-ревізійної 
служби встановлено 789 ризикових операцій, здійснених (або 
запланованих до здійснення) суб’єктами господарювання на загальну 
суму 3,7 млрд.грн. Завдяки вжитим органами Служи заходам 
попереджено порушень фінансової дисципліни загалом майже 1,9 
млрд.грн., з яких 1,5 млрд.грн. – потенційно безповоротні втрати 
державних ресурсів [9, 5]. 

Висновки. В ході проведеного дослідження розглянуто 
нормативно-правові документи, що регламентують проведення 
органами державної контрольно-ревізійної служби державних 
фінансових аудитів. Проте, внаслідок недосконалості законодавства у 
цій сфері для вирішення основних проблем при організації та 
проведенні державного фінансового аудиту та подолання існуючих 
суперечностей доцільно застосувати наступні заходи. 

Так, в законопроекті „Про аудиторську діяльність” необхідно 
виключити обов’язковість проведення аудиту для підтвердження 
достовірності та повноти річної фінансової звітності підприємств, в 
яких є державна або комунальна частка, або які отримували та 
використовували бюджетні чи прирівняні до них кошти, та 
передбачити норму про те, що дія цього закону не  
поширюватиметься  на  аудиторську  діяльність державних органів, їх 
підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на 
здійснення державного фінансового контролю [3, 5]. 

З метою врегулювання питань організації проведення органами 
державної контрольно-ревізійної служби державних фінансових 
аудитів необхідно внести зміни в існуючі порядки проведення 
державних фінансових аудитів, в тому числі шляхом розробки 
відповідних методик проведення. 

Невирішеним й досі залишається питання прийняття Закону 
України «Про державний фінансовий контроль». Ухвалення 
зазначеного законопроекту завершило б створення правових основ 
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функціонування цілісної системи фінансового контролю в Україні, 
дало б можливість розмежувати функції органів та суб’єктів 
фінансового контролю сприяло б загалом зміцненню державної 
влади, місцевого самоврядування і стабільності фінансової системи, 
становленню ефективної системи державного контролю та зростанню 
ролі держави в регулюванні соціально-економічного розвитку 
держави. 
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УДК 631.16 
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аграрний університет  ім. В.В. Докучаєва,  
РАГУЛІНА М.М., ліцеїстка,  Роганський аграрний ліцей  

 
The basic groups of indexes are certain for their bringing in a public accountant 

conclusion at the analysis of the financial reporting during the lead through of public 
accountant verification. 
 
          Постановка проблеми. Аудиторський висновок має 
спеціальний розділ для висвітлення фінансового стану підприємства. 
Проте аудитори не завжди приводять однакові показники аналізу, без 
врахування вимог до змісту аудиторського висновку. Необхідно 
зауважити, що при визначенні згаданих показників можливі різні 
методи, що вимагає додаткових досліджень. 
          Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для 
інформаційного забезпечення прийняття рішень користувачами 
фінансових звітів необхідно мати єдині підходи. Це питання досить 
ретельно вивчають Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. [10], Скакун 
Л.А. [8],  Стецюк П.А. [9] та інші. На думку Рядської В.В. та Петракова 
Я.В. таке інформаційне забезпечення повинно бути надійним і 
досягається застосуванням стандартних підходів до проведення 
перевірки фінансових звітів суб’єктів господарювання [6, С. 6]. Тому 
що, фінансова звітність – це основний і єдиний спосіб, що дозволяє 
суб’єктам господарювання проінформувати зацікавлені сторони про, 
те як вони ведуть бізнес і як піклуються не тільки про свою практичну 
вигоду, але й про вигоду партнерів, з якими пов’язана їх діяльність, 
вважають Саблук Р.П. та Семенишена Н.В. [7, С. 114]. Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку рекомендовано 
порядок визначення окремих економічних показників фінансового 
стану підприємства [2]. Академіком, членом Аудиторської палати 
України   Пилипенком І.І. були систематизовані показники для аналізу 
фінансового стану підприємств [5]. Окремий перелік показників 
фінансової звітності передбачено національними стандартами 
бухгалтерського обліку України [4].  
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         Формування цілей статті. Основні цілі статті полягають       у 
виділенні основних, найбільш загальних груп економічних показників 
для їх внесення до аудиторського висновку при аналізі балансу та 
інших регістрів бухгалтерського обліку під час проведення аудиту.  Це 
дозволить мати єдині вимоги до складання аудиторських висновків та 
матеріалів аналізу виробничої                  і фінансово-господарської 
діяльності підприємств. 
          Виклад основного матеріалу. Спочатку перед аналізом 
фінансової звітності необхідно хоча б умовно провести групування 
економічних показників. При цьому можна відокремити групу 
показників ринкової стійкості підприємств (коефіцієнт незалежності, 
коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів, коефіцієнт 
довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт 
забезпечення власними коштами, коефіцієнт реальної вартості 
основних засобів і матеріальних оборотних коштів             у майні 
підприємства, коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 
підприємства). Наступна група показників характеризує 
платоспроможність підприємств. Її можна поділити на коефіцієнт 
забезпеченості власними оборотними коштами та коефіцієнт 
відновлення платоспроможності. Також до окремої групи для аналізу 
фінансового стану підприємства відносять показники майнового стану 
підприємства, показники ліквідності підприємства, показники ділової 
активності підприємства, показники рентабельності підприємства.                 

Аудит фінансового стану підприємства необхідно починати з 
вивчення фінансової звітності: „Баланс”, „Звіт про фінансові 
результати”, „Звіт про рух грошових коштів”, „Звіт про власний 
капітал”, „Примітки до річної фінансової звітності”, „Додаток до 
приміток до річної фінансової звітності (інформація за сегментами)”. 

У першу чергу приділяють увагу правильності складання 
балансу (форма № 1), з активу якого встановлюють реальність 
відображення необоротних, оборотних активів і витрат майбутніх 
періодів. Перш, ніж відобразити  підсумки цих статей в аудиторському 
висновку необхідно звірити їх із записами головної книги. У такому ж 
порядку вивчають пасив балансу. 

Для визначення платоспроможності підприємства необхідно 
порівняти платіжні засоби з платіжними зобов'язаннями. Звичайно 
для цих цілей складають таблицю. 

У зв’язку зі змінами розділів у структурі балансу, на наш погляд, 
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до платіжних засобів необхідно також відносити „Необоротні активи 
та групи вибуття” – розділ IV. 

Відповідно цього математична модель зазнає змін, тому що до 
платіжних засобів окрім грошових коштів, готової продукції, товарів 
(за мінусом даних за субрахунком 286 „Необоротні активи та групи 
вибуття, утримувані для продажу”), поточних фінансових інвестицій, 
дебіторської заборгованості та різних платіжних засобів увійде розділ 
IV активу балансу „Необоротні активи та групи вибуття”.      

Щоб знайти показник платоспроможності можна застосовувати 
таку формулу: 

 
Кп=Пз/Пзб, 

 
        де Кп – коефіцієнт платоспроможності; 
        Пз – платіжні засоби, грн.;  
        ПЗб – платіжні зобов'язання, грн. 

При поглибленому дослідженні фінансового стану 
підприємства встановлюють його ліквідність. Для цього також можна 
побудувати таблицю, в якій треба вказати дані по розділах балансу. До 
першої групи оборотних засобів необхідно віднести грошові кошти і 
їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції. Друга група оборотних 
засобів включає дебіторську заборгованість. До  третьої групи 
оборотних засобів відносять запаси і витрати, а також інші оборотні 
активи. 

У таблиці окремим розділом відображають короткострокові 
зобов'язання, у складі: короткострокові кредити, поточна 
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторська 
заборгованість, інші поточні зобов'язання. 

Оновлена модель визначення коефіцієнту покриття буде мати 
вид: 

 
1. Загальний коефіцієнт покриття:  
      
 

;
балансу пасиву  розділ 

балансуактиву  розділ розділ  розділ кп З
ІV

ІVІІІІІ 
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Інші математичні моделі, які застосовуються не зазнають змін. 
2. Проміжний коефіцієнт ліквідності: 

;
балансупасиву  розділ 

250150балансуактиву  строки Пкл
ІV


  

 
 3. Абсолютний коефіцієнт ліквідності: 
     

;
балансупасиву  розділ 

240) 230,балансу активу  (сстрок кошти грошовіАкл
ІV

  

       
При цьому треба знати нормативне значення показників. 

Відповідно вони рівні: 2-2,5;  0,7-0,8;  0,2-0,25. 
Також вимогами Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку при аудиторській перевірці відкритих акціонерних 
товариств і підприємств-емітентів облігацій звертається увага при 
встановленні фінансового стану підприємств визначенню 
коефіцієнтів: фінансової стійкості, фінансової незалежності, 
ефективності використовування активів,  ефективності 
використовування власних засобів (капіталу) [2]. 

 
 Коефіцієнт фінансової стійкості визначають за формулою: 
 

;
áàëàíñó ïàñèâó  ðîçä³ëàìè  çà óñüîãî  ² çà  óñüîãî

áàëàíñóïàñèâó  ðîçä³ëàìè  çà  óñüîãî ²²² çà  óñüîãî²² çà  óñüîãîÊôñ
V

²V





 
Коефіцієнт фінансової незалежності визначають за формулою: 
 

;
балансу активу  розділом за  усього
балансупасиву  розділом І за  усьогоКфн   

 
Коефіцієнт ефективності використовування активів знаходять 

по формулі: 
 

;
балансуактиву  розділом за усього
ф.2  прибуток балансовийКева   



 

241 

 
Коефіцієнт ефективності використовування власних засобів 

(капіталу) можна визначити за формулою: 

;
áàëàíñóïàñèâó   ðîçä³ëàìèè  Óçà óñüîãî  ² çà óñüîãî

ô.2 ïðèáóòîê áàëàíñîâèéÊåâç


  

 
Окрім аналізу показників платоспроможності та фінансової 

стабільності відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів 
облігацій аудитором перевіряються основні відомості про емітенти; 
статутний фонд (капітал); облік основних засобів, нематеріальних 
активів та їх зносу (амортизації); облік фінансових вкладень, облік 
товарно-матеріальних цінностей; облік витрат виробництва та обігу; 
облік коштів і розрахунків; облік позикових коштів; облік реалізації 
товарів та готової продукції; фінансових результатів та використання 
прибутку; облік фондів та їх використання; стан бухгалтерського 
обліку та звітності.  

Також приділяється увага відповідності формі ведення 
бухгалтерського обліку до вимог Закону України „Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV 
[1], нормативних актів Міністерства фінансів щодо організації 
бухгалтерського обліку в Україні та інших нормативних документів з 
питань організації бухгалтерського обліку. Перевіряється відповідність 
проведення інвентаризації вимогам „Інструкції  по інвентаризації 
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, яка 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 
року     № 69. 

Аудиторський висновок складається згідно стандарту аудиту та 
етики №700 „Аудиторський висновок про фінансову звітність” [3, С. 
380-392]. 

Висновок. Застосування даних коефіцієнтів у практичній 
діяльності під час аудиторської перевірки дозволить об’єктивно судити 
про стабільність фінансового стану підприємства. 

 
Літератури:  
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1999. – № 9. – С. 3-8.  
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УДК 6321. 1 
 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЙТИНГІВ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУАГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ України 
 

РЕЗНІК Н.П., к.е.н., доцент, 
Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ 

 
Розглянуті питання стратегічного планування агропромислового 

комплексу із використанням рейтингів. Запропонована методика визначення 
рейтингу інвестиційної активності сільського господарства. 

The questions of the strategic planning of agrarian and industrial complex are 
considered with the use of ratings. The method of determination of rating of investment 
activity of agriculture is offered. 

 
Постановка проблеми. Нині значна увага приділяється 

прискореному розвитку агропромислового комплексу України. 
Зокрема у рамках «Антикризової програми уряду (Агропромисловий 
комплекс і розвиток сільської місцевості)» планується: підвищити 
рентабельність тваринництва та птахівництва, оновлення машинно-
тракторного парку, здійснити технічне переозброєння діючих 
тваринницьких комплексів (ферм), сприяння створенню і 
функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
у галузях тваринництва, рослинництва та переробки 
сільськогосподарської продукції та ввести в експлуатацію нові 
потужності [1]. 

Для вирішення цих завдань планується: 
- підвищення доступності довгострокових кредитів, що 

залучаються на строк до 5 – 8 років; 
- зростання постачань за системою державного лізингу 

племінної худоби, техніки та устаткування для тваринництва та 
промислового рибництва на строк до 10 років; 

- удосконалення заходів митно-тарифного регулювання шляхом 
затвердження розмірів квот та митних зборів на м’ясо і скасування 
ввізних митних зборів на технологічне устаткування для тваринництва, 
що не має вітчизняних аналогів; 

- здешевлення кредитних ресурсів, що залучаються малими 
формами господарювання АПК України; 
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- розвиток інфраструктури обслуговування малих форм 
господарювання в АПК України; 

- створення та розвиток мережі сільськогосподарських 
споживчих кооперативів (заготівельних, постачальницько-збутових, 
переробних, кредитних); 

- розвиток системи земельно-іпотечного кредитування, що 
дозволить видавати кредити під заставу земельних ділянок та 
допоможе розв’язати проблему нестачі заставної бази для малих форм 
господарювання в АПК України. 

У зв’язку із цим великого значення набуває стратегічне 
планування розвитку АПК України.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стратегічний 
розвиток АПК визначально впливає на суспільне сьогодення України, 
і тому низка дослідників приділяли йому значну увагу. Питанням стану 
і перспектив розвитку агропромислового комплексу присвячено праці 
провідних вітчизняних вчених О.Ю. Амосова, В.Я. Амбросова, 
В.А. Борисової, М.В. Гладія, М.Я. Дем’яненкa, М.Й. Маліка, 
Б.Я. Панасюка, Ж.В. Поплавської, З.В. Смаль, І.В. Сурай, 
О.М. Царенка, А.О. Чемерисa В.В. Юрчишина, В.М. Яценка та 
інших. В їхніх роботах аналізуються проблеми державного управління 
АПК України. Хоча деякі аспекти є недостатньо дослідженими. 

Найбільш системно такі проблемні питання, як методологія 
розробки стратегії продовольчої безпеки, класифікація та ієрархія 
національних цінностей та національних інтересів, місце та роль 
стратегічного планування у сфері АПК досліджені у роботах 
вітчизняного вченого П.Т. Саблука [2, 3]. 

У той же час аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, 
що існуючі теоретичні засади стратегічного планування у сфері 
забезпечення продовольчої безпеки не повною мірою відповідають 
реаліям України, яка сьогодні перебуває в стадії динамічної 
трансформації в умовах суттєвої непередбачуваності та 
невизначеності, не враховують розвиток геоекономічної ситуації 
навколо України та тенденції її зміни, вплив світових глобалізаційних 
процесів, викликів, небезпек та загроз національному аграрному 
ринку, реалізації та просуванню національних інтересів, реальних та 
прогнозних можливостей країни стосовно реагування на ці загрози. Ці 
теорії, розроблені для стабільних промислово-розвинутих країн і 
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призначені переважно для застосування у сфері бізнесу, недостатньо 
враховують особливості державного управління забезпеченням 
продовольчої безпеки країни. 

Метою статті є визначення елементів та етапів стратегічного 
планування розвитку агропромислового комплексу, що 
характеризують його рейтинг. Обґрунтування переваг застосування 
рейтингу для планування розвитку АПК в цілому і сільського 
господарства зокрема. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічне планування – 
безперервний процес, певний алгоритм кроків, який, якщо наслідувати 
його правильно, сприятиме ефективному та обґрунтованому 
ухваленню рішень. 

Реалізація комплексу заходів із стратегічного планування 
сільського господарства дозволяє забезпечити: 

- визначення стратегічних цілей розвитку сільського 
господарства регіонів України; 

- вибір ключових напрямів розвитку сільського господарства 
регіонів України; 

- постановку завдань, виконання яких забезпечить досягнення 
цілей; 

- передбачення можливих змін в умовах функціонування 
підприємств та розробку заходів із підвищення стійкості галузі за 
рахунок її гнучкості та пристосовності до змін. 

Виділяють наступні основні етапи стратегічного планування: 
- аналіз перспектив розвитку сільського господарства, завдання 

якого полягає у з’ясуванні тенденцій та чинників, які здатні змінити 
умови, що склалися; 

- аналіз конкурентоспроможності регіонального сільського 
господарства; 

- вибір стратегії на основі порівняння перспектив планування у 
різних видах діяльності та визначення пріоритетів у розподілі 
фінансових ресурсів за конкретними видами діяльності; контроль 
ефективності реалізації вибраної стратегії. 

Важливим елементом стратегічного планування є контроль за 
поточним станом сільського господарства регіону та оцінка 
перспектив його розвитку. Ці завдання можна вирішити за допомогою 
рейтингу. 

Рейтинг – це оцінка значущості, масштабності, важливості 
об’єкту (проблеми), що характеризується числовим показником або 
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номером місця, зайнятого ним серед схожих об’єктів. 
З-поміж найбільш суттєвих ознак, що характеризують рейтинг, 

слід виділити: 
- цільовий принцип формування рейтингу; 
- принцип виділення та врахування різних чинників; 
- формування рейтингу як комплексної оцінки; 
- експертний характер оцінки початкових складових рейтингу; 
- наявність чітко визначеної процедури розрахунку рейтингу. 
Найважливіша особливість рейтингу полягає у тому, що сам 

рейтинг вже є результатом порівняльного аналізу. У свою чергу 
побудовані рейтинги можуть бути основою для подальшої 
порівняльної оцінки сільського господарства аналізованих регіонів з 
метою вибору програм економічного розвитку.  

Тим самим обумовлена потреба у такій системі рейтингового 
аналізу, яка дозволила б найточніше визначати місце, зайняте регіоном 
відносно інших територій, залежно від цілей різних зацікавлених 
користувачів.  

Основна проблема, що вирішується за допомогою подібного 
аналізу, – порівняння рівня розвитку сільського господарства різних 
регіонів при істотних відмінностях географічних та природно-
кліматичних умов, а також фінансового потенціалу. Необхідність 
проведення подібного порівняльного аналізу очевидна, як на 
державному, так і на регіональному рівні. 

Важливим питанням при побудові рейтингу є дотримання умов 
порівнюваності. Визначення теоретично достатніх значень 
порівнюваних показників – кращий варіант у інтегральній рейтинговій 
оцінці, оскільки тільки ці значення можна змінювати усередині груп 
при порівнянні сільського господарства різних регіонів та досягнути 
порівнюваності даних.  

Рейтинг може використовуватися на декількох етапах 
стратегічного планування. Зокрема, на стадії аналізу інформації він 
може використовуватися для оцінки поточного стану сільського 
господарства конкретного регіону України. На стадії контролю 
рейтинг може використовуватися для оцінки ефективності реалізації 
обраної стратегії розвитку сільського господарства. Крім того, за 
допомогою рейтингів можна не лише аналізувати поточний стан 
сільського господарства, але і оцінювати, та відбирати різні варіанти 
рішень (альтернативи) розвитку цієї сфери діяльності. Таким чином, 
можна говорити про рейтинг як про один із методів ухвалення рішень 
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у процесі здійснення стратегічного планування [4]. 
Застосування рейтингу для планування розвитку сільського 

господарства України має ряд переваг:  
- підвищується надійність процесу управління за рахунок 

зменшення обсягу оброблюваної інформації; 
- скорочується час та знижуються витрати на ухвалення рішень; 
- з’являється можливість комплексної оцінки різних варіантів з 

метою вибору найбільш ефективного із них; 
- забезпечується прозорість механізму прийняття стратегічного 

плану, за рахунок адекватного порівняння його варіантів; 
- врахування думок та вимоги різних зацікавлених сторін. 
Для якісної побудови рейтингу необхідно виділити індикатори – 

основні відносні показники, що характеризують рівень розвитку 
сільського господарства. 

Пропонується використовувати наступні показники: 
- валовий обсяг виробництва продукції сільського господарства; 
- обсяг інвестицій у основні засоби сільськогосподарських 

підприємств; 
- рівень забезпеченості підприємств сільськогосподарською 

технікою; 
- валовий збір сільськогосподарських культур; 
- посівні площі сільськогосподарських культур; 
- врожайність сільськогосподарських культур; 
- внесення мінеральних (органічних) добрив під посіви 

сільськогосподарських культур; 
- обсяг вирощування худоби та птиці у вартісному вираженні; 
- продуктивність худоби та птиці.  
Інформаційною базою для розрахунку індикаторів можуть 

слугувати дані офіційної статистичної звітності України. Для оцінки 
рівня розвитку АПК передбачається використовувати комплексний 
показник рівня розвитку сільського господарства (РРСГ). 

Для побудови РРСГ були обрані три показники, що комплексно 
характеризують сільське господарство:  

- валове виробництво продукції сільського господарства; 
- інвестиції у основні засоби сільського господарства; 
- забезпеченість сільськогосподарських підприємств технікою. 
1. Коефіцієнт валового виробництва продукції сільського 

господарства: 
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ТДЗ
ВСГК гсв ... , 

 
де: ВСГ – валове виробництво продукції сільського господарства, ТДЗ 
– теоретично достатнє значення.  

Обсяг валового виробництва продукції сільського господарства 
є сумою даних про обсяг продукції рослинництва і тваринництва 
сільгосптоваровиробників, у вартісній оцінці за фактично діючими 
цінами [5]. 

2. Коефіцієнт інвестицій у основні засоби сільського 
господарства: 

 

ТДЗ
ІОЗК зоі ... , 

 
де: ІОЗ – інвестиції у основні засоби сільського господарства, ТДЗ – 
теоретично достатнє значення.  

Інвестиціями у основні засоби сільського господарства є обсяг 
вкладень у придбання основних засобів [5]. 

3. Коефіцієнт забезпеченості підприємств 
сільськогосподарською технікою:  

 

ТДЗ
ЗСТК тз .. , 

 
де: ЗСТ – забезпеченість підприємств сільськогосподарською 
технікою, ТДЗ – теоретично достатнє значення. 

Забезпеченість підприємств сільськогосподарською технікою 
визначається кількістю сільськогосподарської техніки, що припадає на 
1 га ріллі [5]. 

Необхідно також правильно обрати теоретично достатнє 
значення для кожного із коефіцієнтів. Цей вибір має бути 
обґрунтований. Теоретично достатнім значенням можуть виступати 
планові значення вказаних показників, а також їх середні значення, 
узяті за три попередні звітні періоди.  

Пропонована формула РРСГ виглядає таким чином:  
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167,0*333,0*5,0* ........ тззоігсв КККРРСГ  , 
 
де: Кв.с.г. – коефіцієнт валового виробництва продукції 

сільського господарства, Кі.о.з. – коефіцієнт інвестицій в основні засоби 
сільського господарства, Кз.т. – коефіцієнт забезпеченості підприємств 
сільськогосподарською технікою.  

Висновки. Таким чином, як один із методів стратегічного 
планування може використовуватися рейтинг. 

Комплексний показник може використовуватися для 
порівняльної оцінки рівня розвитку сільського господарства різних 
регіонів України та контролю ефективності реалізації стратегічного 
плану. Запропонована методика може використовуватися органами 
державної влади для планування державної аграрної політики.  
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УДК 336.717 
 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ТА ЇХ 
МІСЦЕ У СУКУПНОСТІ ОБ'ЄТІВ ОБЛІКУ  БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ 
 

РОМАНЧЕНКО Ю.О., к.е.н., доцент кафедри організації обліку 
та аудит, Полтавська державна аграрна академія  

 
Висвітлено особливості обліку комп'ютерних програм як складової 

нематеріальних активів бюджетних установ. Визначено коди економічної 
класифікації видатків, за якими здійснюється оплата витрат на придбання 
програмного забезпечення відповідно до каналів надходження активу. Враховано 
всі зміни бюджетного законодавства станом на 01.03.2010 року. 

The feature of account of the computer programs (immaterial assets) of 
budgetary establishments is expounded. Codes of economic classification of charges for 
acquisition of software in accordance with the channels of their receipt is considered. All 
changes of budgetary legislation by the state on 01.03.2010 is considered.  

 
Постановка проблеми. З початком епохи науково-технічної 

революції ХХ ст., коли інтелект стає матеріальною силою, завдяки 
якій творча думка уречевлюється у конкретні винаходи, людство 
виявило необхідність повного розповсюд-ження аргументів щодо 
безпеки на продукт інтелектуальної діяльності. Так, виникла потреба в 
оцінці елементів нематеріальної власності, а згодом і виокремленні їх у 
межах необоротних активів у складі об'єктів обліку. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми. Дослідженню проблемних 
питань обліку необоротних активів, до складу яких відносяться 
програмні продукти, приділяють увагу такі вітчизняні вчені та 
практики як: Замазій С., Матвєєва В., Рудченко Ю.С.,  Свірко С. та інші 
[1, 2, 4]. Проте, зважаючи на обмежену кількість їх публікацій, 
актуальність питань оцінки та облікового відображення програмних 
продуктів, визначення кодів економічної класифікації видатків, за 
якими здійснюється оплата витрат на їх придбання в бюджетних 
установах, не викликають сумніву та потребують подальших 
досліджень. 

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення 
організаційних та методичних засад бухгалтерського обліку 
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програмних продуктів та висвітлення їх особливостей в установах 
бюджетної сфери. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки найбільше проблемних 
питань виникає під час класифікації програмного забезпечення як 
об'єкта нематеріальних активів, то Державне казначейство розробило 
Рекомендації з єдиних підходів до придбання і відображення в 
бухгалтерському обліку бюджетних установ програмного 
забезпечення, що наведені в листі від 17.09.2007 р. № 3.404/2055-
10882. 

Критерієм і підставою для оприбуткування таких об'єктів є 
охоронні документи, які згідно з чинним законодавством засвідчують 
правомірність придбання установою права власності на такі об'єкти. 
Тому, купуючи програмне забезпечення, необхідна звернути увагу на 
документи до нього, а саме чи зазначено в них, що це: 

– програмне забезпечення, на яке установа придбаває виключне 
майнове право; 

– програмне забезпечення, передбачене при придбанні 
комп'ютерної техніки; 

– програмне забезпечення, на яке в установи немає виключних 
майнових прав. Якщо в документах на придбання програмного 
забезпечення визначено, що установа отримує виключні права на 
володіння, використання і розпорядження програмним забезпеченням, 
то його придбавають за КЕКВ 2300 "Придбання землі і 
нематеріальних активів" і враховують на субрахунку 121 "Авторські та 
суміжні з ними права". 

Якщо отримується програмне забезпечення, яке передбачене 
разом з комп'ютерною технікою, яку купують, то його вартість 
ураховується у вартості комп'ютерної техніки. Тобто в такому разі 
програмне забезпечення окремо не отримується і не обліковується. 
Установа купує комп'ютер разом із установленим у нього програмним 
забезпеченням за КЕКВ 2110 "Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування". Вартість програмного забезпечення 
враховують у вартості комп'ютерної техніки на субрахунку 104 
"Машини та обладнання". 

Якщо установа придбаває програмне забезпечення, на яке 
майнові права не передаються користувачу (майнові та авторські права 
на об'єкт інтелектуальної власності на таке програмне забезпечення 
залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається 
право користування цим програмним забезпеченням без права 
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передачі самого програмного забезпечення і повноважень на його 
використання третім особам), то оплата витрат на придбання такого 
програмного забезпечення здійснюється за КЕКВ 1134 "Оплата інших 
послуг та інші витрати". Це передбачає оплату за встановлення 
(інсталяцію) програмного забезпечення (програмних продуктів, 
інформаційних систем і комплексів, баз даних, веб-
сторінок/сайтів/порталів), подальше користування ними, їх 
супроводження і обслуговування (у т. ч. навчання користувачів). Таке 
програмне забезпечення не враховують у складі нематеріальних 
активів, а його вартість списують на фактичні видатки установи. 

Якщо бюджетна установа має технічні можливості щодо 
створення комп'ютерних програм (є відповідні структурні підрозділи 
та відповідні фахівці), то можливий варіант розробки програм своїми 
силами. У цьому випадку комп'ютерна програма створюється в межах 
виконання службового завдання і оформляється службовим 
(технічним) завданням на конкретну розробку. Закон про авторське 
право [3] створені таким чином програми визначає як службові твори. 
За створення і використання службового твору авторові належить 
авторська винагорода, розмір і порядок виплати якої встановлюються 
трудовим договором (контрактом) та/або цивільно-правовим 
договором між автором і роботодавцем. 

При самостійному створенні комп'ютерних програм зарахування 
їх на баланс проводиться шляхом збільшення фонду у необоротних 
активах за кредитом рахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх 
вдми" та по дебету рахунку 12 "Нематеріальні активи". Отримання 
асигнувань з бюджету на розробку таких об'єктів інтелектуальної 
власності згідно договору на виконання науково-дослідної роботи 
відображаються по дебету рахунку 321 "Реєстраційні рахунки" з 
кредитом доходного рахунку 701 "Асигнування з державного бюджету 
на видатку установи та інші заходи". 

Витрати на розробку програм обліковуються у складі видатків 
загального або спеціального фондів, по дебету рахунків 80 "Видатки із 
загального фонду", 81"Видатки спеціального фонду" за кредитом 
відповідних рахунків витрат 65 "Розрахунки із страхування", 66 
"Розрахунки з оплати праці", 67 "Розрахунки за іншими операціями і 
кредиторами", 20 "Виробничі запаси" тощо. 

У разі виконання науково-дослідних робіт за замовленням 
сторонніх організацій витрати на їх здійснення списуються на рахунок 
823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами". Отримання 
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коштів в межах виконання науково-дослідної роботи здійснюється по 
дебету рахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку 
коштів, отриманих як плата за послуги" 

 з кредитом рахунків 351 "Розрахунки із замовниками з авансів 
на науково-дослідні роботи" (у разі отримання авансових платежів за 
договорами) та 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні 
роботи, що підлягають оплаті" (у разі остаточних розрахунків за 
договором). За даними сумами визнається дохід від реалізації науково-
дослідних робіт за кредитом рахунку 723 "Дохід від реалізації науково-
дослідних робіт за договорами" з кредитом рахунку 634 "Розрахунки із 
замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті". 

Оплата робіт з придбання (розробки) програмного забезпечення 
здійснюється за КЕКВ 2300 "Придбання землі і нематеріальних 
активів", якщо це програмне забезпечення передається у власність 
замовника або за КЕКВ 1135 "Інші видатки", якщо право власності 
залишається у розробника, а замовнику передається право 
користування. 

Слід зазначити, що більшість програмних продуктів потребують 
постійного обслуговування і оновлення. Особливо це стосується 
різних програм автоматизації бухгалтерського обліку, а також 
довідково-правових систем. Установи, що використовують такі 
програми, укладають з відповідними фірмами договори на 
інформаційне обслуговування. 

На сьогодні сформувався такий підхід до порядку обліку видатків 
установи з обслуговування програмного забезпечення: якщо йдеться 
про інформаційне поповнення програми, то витрати організації 
визнаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце. При 
цьому факт надання інформаційних послуг має підтверджувати 
відповідним первинним документом (актом, підписаним обома 
сторонами). Якщо йдеться про оновлення самої програмної оболонки 
(установлення нової версії, додаткових модулів тощо), яка тягне за 
собою якісну зміну програмного продукту, то такі витрати підлягають 
віднесенню на збільшення вартості програми, якщо бюджетній 
установі належить право власності на програму і її оновлення. 

Звернемо увагу на типові операції щодо обліку комп'ютерних 
програм, які представлено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Кореспонденція рахунків з обліку комп'ютерних програм у 

бюджетних установах 
Кореспондуючі 

рахунки Зміст господарської операції 
дебет  кредит  

Сума, 
 грн. 

1 2 3 4 
1. Встановлено комп'ютерну програму з 
автоматизації бухгалтерського обліку (право 
користування) 

801, 802, 
811 675 7500 

2. Перераховано кошти за комп'ютерну 
програму і послуги з її установлення 675 321, 323 7500 
3. Установлено оновлену версію 
комп'ютерної програми 

801, 802, 
811 675 7700 

4. Перераховано кошти за надання 
інформаційних послуг 675 321, 323 180 
5. Оприбутковано виключні майнові права 
на веб-сайт, розроблений за технічним за-
вданням бюджетної установи 121 675 10500 

6. Одночасно (сума без ПДВ) 801, 802, 
811 401 8750 

7. Списано суми ПДВ за придбаним 
нематеріальним активом 

801, 802, 
811 675 1750 

8. Перераховано кошти за виконані роботи і 
передане авторське право 675 321, 323 10500 
9. Отримано послуги з реєстрації домена, 
розміщення веб-сайту на сервері провайдера 
з наданням усіх необхідних сервісів 

801, 802, 
811 675 1200 

10. Здійснено оплату за надані послуги 675 321, 323 1200 
 

Думка про те, що для списання комп'ютерної програми 
достатньо дозволу керівника установи незалежно від її вартості, 
посилаючись при цьому на останній абзац п.11 Інструкції №142/181 
[5], - є невірною. У згаданому пункті йдеться про списання з балансу 
комп'ютерної техніки не у зв'язку з її ліквідацією, а з метою наступної 
передачі розпорядникам бюджетних коштів. Для списання ж 
непридатної до подальшої експлуатації комп'ютерної техніки дозвіл 
потрібний у загальновстановленому порядку. 

Нематеріальний актив списується з балансу установи в разі його 
вибуття внаслідок продажу, передачі безоплатно або невідповідності 
критеріям визнання активом. Кошти, що надходять від продажу 
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нематеріального активу, зараховуються до доходу установи у порядку, 
встановленому законодавством. 

 Вибуття об'єкту інтелектуальної власності оформлюється Актом 
вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів (типова форма № НА-3). Синтетичний облік 
вибуття нематеріальних активів ведеться у меморіальному ордері № 9 
"накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних 
активів" (форма № 438 (бюджет)). Відомість використовується для 
обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та 
матеріально-відповідальних осіб цінностей, що відносяться до 
необоротних активів ( у тому числі нематеріальних. Записи 
здійснюються щодо кожного акту (форма № НА-3) окремо із 
зазначенням матеріально-відповідальної особи 1. 

Висновки. Досить важливим є дотримання нормативно-
законодавчих актів для установ бюджетної сфери, що дає можливість 
уникати допущення помилок у бюджетній сфері, при веденні 
фінансово-господарської діяльності, але насамперед це вимагає 
досконалого знання вимог законодавства України. Зміни в сучасному 
законодавчому просторі, стосовно бухгалтерського обліку, потрібно 
досконало відсліжувати і враховувати при своїй роботі сучасному 
бухгалтеру, адже достовірність звітності та виконання кошторису 
повністю залежить від правильності відображення операцій в обліку. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ СТРУКТУРАХ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
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аграрного університету О. А. Біттер 

 
Розглянуто трансформацію земельних ресурсів в аграрних організаційно-

правових структурах Львівської області. Проаналізувавши етапи аграрної 
реформи в Україні, закцентовано увагу на регіональних особливостях 
економічних відносин в області, що привели до змін форм власності; виокремлено 
низку причин неефективного функціонування різних форм господарювання. 

Transformation of the landed resources is considered in the agrarian 
оrganizational and legal structures of the Lvov area. Analysing the stages of agrarian 
reform in Ukraine, it is accented attention on the regional features of economic relations 
in areas which resulted in the changes of patterns of ownership; it is selected the row of 
reasons of the uneffective functioning of different forms of ménage/ 

 
Постановка проблеми. З огляду на неоднозначність 

економічних і соціальних наслідків ринкових аграрних трансформацій 
в Україні, їх оцінка на сучасному етапі стала важливим теоретичним і 
надзвичайно актуальним практичним завданням. Однак на даний час 
малодослідженими залишаються регіональні особливості проведення 
аграрної реформи в контексті трансформації земель 
сільськогосподарського призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Аналіз аграрних 
перетворень й особливості реалізації аграрної та земельної реформ є 
об’єктом дослідження вчених-аграріїв впродовж багатьох десятиліть. 
Теоретичні, методичні і прикладні аспекти  означених проблем 
дістали значного розвитку у працях  В. Я. Меселя-Веселяка [4], О. М. 
Могильного, О. М. Онищенка, П. Т. Саблука [1, 2, 4], М. М. Федорова 
[4], В. В. Юрчишина [6] та інших науковців. Аналітичний огляд 
наукових доробків щодо перспектив розвитку агропромислового 
комплексу країни засвідчує необхідність розробки новітньої державної 
аграрної політики з акцентом на особливості регіонального розвитку.  
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Постановка завдання. Розглянути регіональні особливості 
проведення аграрної, а, особливо, земельної реформи у Львівській 
області та проблеми  інституціонально-структурних змін у ході 
ринкових трансформацій.                          

Виклад основного матеріалу. Аграрна реформа в Україні 
відлічує вже своє друге десятиліття. Від часу, коли Верховна Рада ще 
УРСР своєю постановою від 18 грудня 1990 р. "Про земельну 
реформу" ініціювала цей процес, минуло понад 19 років. Проте у 
нових макроекономічних умовах українське село виявилося 
неспроможним ефективно господарювати. Правда, прийнятий 3 
грудня 1999 р. Указ Президента України "Про негайні заходи з 
прискорення реформування аграрного сектора економіки" прискорив 
трансформування відносин власності на селі. 

З 1991 року розпочалося реформування земельних відносин на 
основі Закону України «Про колективне сільськогосподарське 
підприємство». Загалом за період 1991-2000 років у власність 
недержавних підприємств було безоплатно передано 27,2 млн. га 
земель сільськогосподарського призначення (сільгоспугідь). Протягом 
2000 року площа земель недержавних сільськогосподарських 
підприємств скоротилася за рахунок вилучення з їх складу земельних 
ділянок для розширення особистих підсобних господарств  та 
селянських (фермерських) господарств.  

Для переходу на нормальні ринкові засади господарювання в 
Україні було прийнято ряд нормативно-законодавчих актів. Всі вони 
були націлені на створення сприятливих умов господарювання в 
ринковому середовищі. З їх прийнятям у сільських товаровиробників 
появилася надія на ефективний розвиток їхнього підприємництва. В 
результаті на Львівщині  активізувалася динаміка різних форм 
господарювання в агросфері. Одні зникли, як рудименти 
адміністратино-командної системи господарювання, інші вкоренилися 
і продовжують розвиватися, треті ще й на сьогодні не виначили свого 
місця. 

Внаслідок паювання сільгоспугідь, яке почалось у 1996 році, 
майже 6,5 млн. селян станом на 1 січня 2001 року отримали 
сертифікати, що підтверджували їхнє право на земельну частку (пай). 
Загальна площа дрібних земельних ділянок, яку приватизували 11,5 
млн. жителів України, склала 3,33 млн. га. Селяни передавали землю в 
оренду, що стало реалізацією їхніх прав власності і новим джерелом 
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доходів на селі. Проте лише невелика частка селян була добре 
обізнана з тим, означає аграрна реформа, тому більшість селян, 
переважно пенсіонери й гадки не мали про свої права та можливості в 
ході реформування землі. Державні органи, які недостатньо 
забезпечили інформаційну, юридичну й фінансову підтримку 
реформи, можна вважати винними у неоднозначному ставленні 
українців до вільної купівлі-продажу землі, крім того селяни не мали 
доступу до юридичної інформації, що стосувалась приватизації землі 
та майна й не були в змозі сплачувати судові витрати [1]. 

На початковому етапі аграрної реформи 10,8 тис. колишніх 
колгоспів були перетворені на КСП; було також приватизовано майно 
понад 2300 (або 98%) радгоспів та інших державних 
сільськогосподарських підприємств. Протягом 2000 року на базі 11,4 
тис. колишніх сільськогосподарських підприємств було створено 14,7 
тис. нових. Серед них 1254 селянські (фермерські) господарства, 6761 
господарське товариство (колективне чи кооперативне формування), 
2901 приватне (приватно-орендне) підприємство, 3325 
сільськогосподарських кооперативів та близько 450 інших формувань. 
Загалом протягом 2000 року частка господарських товариств у 
структурі аграрних підприємств зросла з 14% до 46%, 
сільськогосподарських кооперативів - з 2% до 23%, приватних 
підприємств - з 4% до 20%. Станом на кінець 2000 року переважну 
більшість (80%) орендарів земельних часток складали господарства-
правонаступники КСП, 4% - фермерські господарства, 16% - інші 
господарські суб'єкти. Понад 85% договорів оренди селяни уклали з 
господарствами, із земель яких вони одержали паї; 10% - з 
підприємницькими структурами (як правило, інвесторами 
господарств) і лише 5% - із фермерами[1;3]. 

Найбільш активно-динамічні процеси на Львівщині 
спостерігалися у деколективізації сільськогосподарського 
виробництва. Якщо у 1990 р. в області нараховувалося 349 колгоспів, у 
1995 р. – тільки 9, то на початку ХХІ ст. їх взагалі не стало. Спочатку 
колгоспи інтенсивно дробилися, тобто вони ділилися на декілька 
господарств за принципом : одне село – один колгосп. Цей процес 
активно підтримувався селянами, хоч не був належним чином 
осмислений ними до кінця, бо внаслідок поділу колгоспу суттєво 
ослаб його ресурсний потенціал.  

Найбільш масовою формою господарювання (за кількісними 
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параметрами) на Львівщині були і залишаються господарства 
населення. У досліджуваному регіоні все сільське населення і частина 
міського  мають дану форму господарювання. У державній статистиці 
до цієї категорії відносять особисті підсобні господарства населення та 
членів колективних садівничих і городницьких товариств, які 
виробляють сільськогосподарську продукцію, в основному для 
власного споживання. До цієї категорії виробників належать також 
фізичні особи – підприємці, які провадять свою діяльність в 
агропромисловій сфері регіону. Їх  чисельність постійно знаходяться у 
висхідній динаміці. Так, починаючи з 1990 р. до початку 2004 р., їх 
кількість у Львівській області зросла на 24,9 %.  

У процесі ринкових перетворень господарства населення стали 
найбільш масовою, динамічною і гнучкою формою господарювання. 
Вони найкраще пристосувалися до складних економічних умов, ніж 
великі сільськогосподарські підприємства, не вимагають великих 
капіталовкладень, не виплачують заробітну плату, бо не користуються 
найманю робочою силою, стали важливою сферою прикладання 
сімейної праці та вагомим джерелом доходів для більшості селян. Тому 
на початках перебудовного періоду їх чисельність почала динамічно 
зростати, а розміри – збільшуватися. 

За роки перебудови розміри ОГН, особливо земельні, суттєво 
збільшилися. Якщо у 2004 р. площа сільськогосподарських угідь ОГН 
становила 755,0 тис. га, то у проміжному 2006 р. – 815,1 тис. га, а у 
2008 р. вже 799,0 тис. га, що на 16,1 тис. га менше найбільш 
масштабного 2006 року, але на 44,0 тис. га більше базового ( в 
розумінні дисертаційного дослідження) 2004 р. Зросла й продовжує 
зростати питома вага земельних угідь ОГН у структурі 
землекористування всіх категорій господарств. Так, якщо у 2004 р. ця 
питома вага становила 54,9 %, то у 2008 р. – 63,0 %.  Цей процес 
продовжується і вдосконалюється : темпи росту і питома вага рілллі, 
природніх кормових угідь та багаторічних насаджень в ОСГ 
характеризуються більш високими параметрами, ніж в інших видах 
господарювання. Під цей процес і його динаміку підводиться також 
досконаліша  нормативно-правова база. Так, 12 квітня 2002 року 
Президент України видав Указ “Про забезпечення економічних 
інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села”. 
Ним передбачено надання земельних ділянок за рахунок земель 
резервного фонду та запасу громадянам, які не були колгоспниками, 
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але працюють у соціальній сфері села і на яких не поширюється 
паювання земель сільськогосподарських підприємств. 

Особисті господарства населення (ОГН) – це буферна 
організаційно-правова форма господарювання, яка гальмує спад 
виробництва, особливо в умовах економічної кризи. Вони 
виробляють переважну більшість сільськогосподарської продукції, 
особливо тваринницької. Ця форма господарювання хоч і не 
забезпечує високих доходів, але має невисокий рівень ризику. 
Водночас вона дуже чутлива до чинників впливу на неї і потребує 
державної політики  найбільшого сприяння.  

Законодавчо-нормативне обгрунтування нових форм власності 
на селі та вироблення механізму практичної їх реалізації призвело до 
виникнення нової організаційно-правової форми господарювання – 
фермерських господарств. У результаті, на Львівщині друге місце за 
масовістю  займають фермерські господарства. Правда, їх чисельність 
не є постійною, вона підвладна змінам. Так, кількість фермерських 
господарств за досліджуваний період знаходилася у постійному 
зростанні : на 11,7 % за 2004 – 2007 рр. , а вже у 2008 р. їх кількість 
зменшилася на 195 одиниць у порівнянні з 2007 р. і на 61 
господарство у порівнянні з 2004 р. Жовківський район в цю спадну 
тенденцію чисельності області не вписався. В ньому за вказаний 
період кількість фермерських господарств зросла на 10 %, правда 
найбільша кількість їх нараховувалася у 2007 р. – 123 господарства [5]. 

Однак, кількість ще не є показником доцільності. Тому без 
реальної державної підтримки сільського товаровиробника їх 
чисельність не зростатиме та й розміри не збільшуватимуться, бо 
ефективно господарювати фермери без протекціонізму не зможуть, а 
на міжгосподарське кооперування з метою більш ефективного 
використання наявного ресурсного потенціалу потрібні значні 
фінансові ресурси.  

Водночас, порівнюючи розміри фермерських господарств 
Львівщини із західноєвропейськими, зауважимо, що в багатьох країнах 
вони ще менші. Так, у Німеччині, Данії, Швеції, Франції їх середній 
розмір становить не більше 30 гектарів, у Голандії, Фінляндії – 15 – 17 
га. Як свідчить досвід, ця форма господарювання за площею 
відповідає високоефективній моделі ведення фермерства в 
європейських країнах. Отже, є підстави вважати, що фермерські 
господарства Львівщини за розмірами достатні для ведення 



 

261 

ефективного сільськогосподарського виробництва. Однак, слід 
зауважити, що ця форма господарювання в Україні ще недостатньо 
розвинена, слабо вкорінилася, гірше забезпечена матеріально-
технічним ресурсами. 

Відсутність стабілізаційної тенденції у розвитку фермерського 
господарювання в області (нестабільність чисельності та динаміки 
розмірів) обумовлюється рядом чинників. До них можна віднести: 
відсутність державних програм розвитку фермерства та його 
патерналізму, а також стратегії функціонування фермерських 
господарств в умовах багатоукладної конкурентної економіки; 
невідповідність системи матеріально-технічного забезпечення, 
банківського та фінансово-кредитного обслуговування потребам і 
можливостям фермерських господарств; відсутність потрібної 
інфраструктури; невідпрацьованість умов для розвитку 
сільськогосподарської кооперації; разючий диспаритет цін на 
сільськогосподарську та промислову продукцію; низький рівень 
професійної кваліфікації частини фермерів; невідрегульованість 
земельних відносин тощо[6]. 

Позитивна роль фермерських господарств, як реальної частини 
аграрної економіки, полягає в тому, що вони на рівні конкретних 
сільських територій створюють своєрідну конкуренцію іншим типам 
сільськогосподарських підприємств. В результаті цього селяни 
отримують реальну можливість вибору тих товаровиробників, яким 
вони можуть віддати свої паї. Крім того, поява фермерів сприяє 
відродженню в аграрному секторі економіки підприємливості, 
вільного господарювання та створення середнього класу, який розуміє, 
що його майбутнє залежить від спрямованості і ефективності аграрних 
реформ. 

Перспективна модель вітчизняного аграрного сектора 
передбачає розвиток за розмірами і способами організації 
виробництва різних форм господарювання, які не заперечуються 
законодавством країни. Кожна з цих форм може зайняти свою нішу на 
аграрному ринку, в т.ч. і сімейні фермерські господарства. Переваги 
господарств сімейного типу полягають в єдності інтересів членів сім’ї. 
Вони, наприклад, легко можуть піти на скорочення фонду 
споживання, спрямувавши кошти на виробничі цілі.  На Львівщині 
проблема даної форми господарювання полягає і у відсутності 
стартового капіталу у більшості фермерів, обмеженій державній 
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підтримці, труднощах з отриманням кредитів на прийнятних умовах, 
суттєвому диспаритеті цін між промисловою та 
сільськогосподарською продукцією [4].  

У процесі реорганізації колективних сільськогосподарських 
підприємств на Львівщині створювалися різні товариства, а 
найчастіше ТзОВ (товариства з обмеженою відповідальністю). Їх 
активна динаміка особливо проявилася в кінці ХХ ст. Якщо у 1995 р. 
Головне управління статистики у Львівській області зафіксувало 25 
таких товариств, то на початку нового століття (2004 р.) їх було уже 
214. Інші форми господарських товариств в області поширення не 
набули. Це в значній мірі було зумовлено обставинами правового і 
організаційного характеру та й відсутністю потреби грунтовного 
пізнання чинних тоді нормативно-правових актів селянами, які не 
привикли глибоко в такі документи заглиблюватися. В кінцевому 
результаті це призвело до втрати управління сільськогосподарськими 
формуваннями та контролю за збереженням у них основних засобів 
виробництва. 

Що ж до акціонерних товариств, яких у 1995 р. було 40, у 2000 р. 
– 26, а у 2004 р. вони вже перестали існувати. Це обумовлено тим, що 
згідно з чинним тоді нормативними документами, зменшення 
статутного фонду акціонерного товариства відбувалося шляхом викупу 
частини акцій у їх власників з метою анулювання прав останніх. Що ж 
до сільськогосподарських кооперативів, то чисельність їх у Львівській 
області була незначною і водночас різко змешувалася (з 65 у 1995 р. до 
6 у 2004 р.). 

Висновки.  
1. За досліджуваний період у Львівській області сильно 

активізувалися деколективізаційні процеси і на сьогодні 
сільськогосподарське виробництво тут представлене дрібними 
товаровиробниками і в меншій мірі середніми. Великі 
агропідприємства майже відсутні. 

2. За час реформаційних процесів в агросфері Львівщини 
відбулися суттєві зміни в розподілі землі, як головного засобу 
виробництва, між окремими землекористувачами. Якщо у 1990 році 
майже 89 % сільськогосподарських угідь було зосереджено в колгоспах 
і радгоспах, а 11 % – у господарствах населення, то у 2004 році – 
більша половина сільськогосподарських угідь Львівської області (59 
%) перейшла у виробниче розпорядження особистих селянських 
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господарств. А за період наукового дослідження (2004 – 2008 рр.) – 
51,2 %. 

3. Характерною особливістю перехідного періоду на ринкові 
умови господарювання на Львівщині є розширення площ 
індустріальних ландшафтів і скорочення площ для 
сільськогосподарського використання. Це відбувається при тому, що 
якісні параметри головного засобу виробництва – землі – на 
Львівщині погіршуються, її родючість понижується. 

Вважаємо, що основне значення статті полягає в можливості 
використання опрацьованих результатів дослідження для вирішення 
практичних питань, що постають в процесі реформ в аграрному 
секторі. Переконані про можливість будувати найбільш прийнятні 
варіанти подальшого розвитку сільських населених пунктів і регіонів 
при опрацюванні стратегій розвитку сільського господарства, 
враховувати як суспільну думку, так і можливі наслідки їх 
впровадження. 
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СТАН ТА РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 

 

РЯБЕНЬКА М. О., аспірант,  
Уманський державний аграрний університет 

 

Стаття присвячена основним проблемам забезпеченості підприємств 
основними засобами. Проведений аналіз та розрахунок показників забезпеченості 
основними засобами спиртових заводів Вінницької області. Визначено фактори 
впливу на забезпеченість основними засобами підприємств. 

The article is devoted the basic problems of material well-being of enterprises basic 
facilities. An analysis and calculation of indexes of material well-being is conducted basic 
alcoholic enterprises of the Vinnitsa area. The factors of influence on material well-being 
basic facilities of enterprises are defined 

 
Постановка проблеми. Сучасні економічні умови 

характеризуються суттєвими змінами як у зовнішньому, так і 
внутрішньому середовищі, що потребує адаптації промислових 
підприємств до нових умов господарювання. Важливого значення в 
умовах трансформації спиртової промисловості України набуває 
формування технічної бази спиртових підприємств. Завдяки міцної та 
потужної матеріально-технічної бази господарських формувань 
забезпечується безперервний процес виробництва, покращуються 
результати їх діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
забезпеченості підприємств основними засобами та оновленням 
матеріально-технічної бази присвячені праці таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених економістів: В.Ю. Будавея [4], Г.М. Азаренкової [1], 
Г.О. Партина [8], Д.А.Баранова [2], З.М. Борисенко [3], 
Й.М. Петровича [5] та багато інших. Проте, аналіз економічної 
літератури та діяльності підприємств свідчить, що проблема ще не 
знайшла достатнього теоретичного обґрунтування та практичного 
застосування. 

Для забезпечення діяльності будь-якого підприємства потрібно 
мати в наявності відповідну кількість та склад основних засобів при 
якому можливий процес виробництва [5]. Збалансованість у вирішенні 
проблеми продовольчого постачання населення продуктами 
вітчизняного виробництва потребує кількісного та якісного 
забезпечення виробничими ресурсами. Але за останні роки 
спостерігається стійка тенденція зниження рівня фондо- та 
енергозабезпечення виробництва, а також зменшення обсягу 
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виробництва підприємств. Помітно зростає питома вага основних 
засобів, які морально та фізично зношені та потребують заміни на 
більш продуктивніші. Тому актуальним на сьогодні залишається 
питання раціонального використання основних засобів та 
забезпечення сталого розвитку підприємств, що потребують перш за 
все технічного переоснащення та здатності застосовувати певні новітні 
технології. 

Теоретичною та методологічною основою нашого дослідження 
є діалектичний метод пізнання економічних процесів, основні 
положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених з питань забезпечення підприємств основними 
засобами та абстрактно-логічний, монографічний метод, а також 
методи аналізу та синтезу. 

Формулювання цілей статті. У більшості галузей економіки на 
сьогоднішній день спостерігається як припинення спаду, так і 
нарощування вартості основних засобів. Даний процес найбільш 
інтенсивніший у таких сферах як транспорт, зв’язок, будівництва та 
промисловість. 

Стан та розвиток спиртової галузі у Вінницькій області в першу 
чергу залежить від стану основних засобів та матеріально-технічного 
забезпечення. Більше половини основних засобів спиртових заводів 
використовуються понад їх нормативні строки використання, що в 
свою чергу погіршує ефективність виробництва. Тому метою 
написання даної статті є визначення рівня забезпеченості спиртових 
заводів Вінницької області основними засобами та пошук шляхів для 
подолання негативних тенденцій у зміні вартості основних засобів і 
показників забезпечення ними. 

Виклад основного матеріалу. Критичний стан економіки 
загострюється внаслідок того, що значна частина промислового 
потенціалу потребує заміни та модернізації відповідних елементів 
виробничого капіталу. Значний фізичний та моральний знос 
основних засобів заважає веденню виробництва в необхідних обсягах. 
Нарощування засобів виробництва на підприємствах слід здійснювати 
на більш високому технічному та якісному рівні, оскільки насичення 
спиртової галузі низькоякісною технікою веде до постійного 
зростання витрат на капітальні та поточні ремонти. 

Аналіз стану та ефективності використання основних засобів 
можливий при визначенні забезпеченості підприємства та його 
структурних підрозділів основними засобами, тобто встановлення 
відповідності засобів виробничій програмі [7]. 

У 2008 р. початкова вартість основних засобів спиртових заводів 
Вінницької області у порівнянні із 2003 р. зросла на 51598 млн. грн, 
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при цьому також зросла залишкова вартість основних засобів на 29672 
млн. грн. Це свідчить про приріст основних засобів спиртових заводів, 
який відбувається швидшими темпами, ніж нараховується амортизація. 
Збільшення вартості основних засобів сприяє збільшенню суми 
власного капіталу на таку ж саму суму. При цьому зменшується 
потреба підприємства у позичкових коштах, а також збільшується 
його ліквідність та фінансова незалежність. Збільшення вартості 
основних засобів позитивно впливає на збільшення амортизаційних 
відрахувань, що формують на підприємстві інвестиційні ресурси. 

Причиною зменшення вартості основних засобів на 
підприємствах є низька їх купівельна спроможність, яка призводить до 
нездатності постійно оновлювати основні засоби та супроводжується 
незадовільним рівнем технічного оснащення вітчизняного 
виробництва [6]. 

На сьогоднішній день спиртова промисловість країни потребує 
серйозних технічних та технологічних зрушень. Основні засоби 
потребують глибокої модернізації та відтворення. Слід зауважити, що 
вагомою причиною повільного оновлення основних засобів на 
спиртових заводах Вінницької області є недостатня кількість 
фінансових ресурсів для відтворення. 

До показників, що характеризують забезпеченість підприємства 
основними засобами, є фондомісткість, фондоозброєність та 
коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства. 
Аналіз цих показників на Барському, Бершадському, Гайсинському та 
Овечацькому спиртових заводах Вінницької області показав, що 
фондомісткість протягом досліджуваного періоду на Овечацькому та 
Бершадському спиртових заводах мала тенденцію до зменшення (рис. 
1). Фондомісткість на Овечацькому спиртовому заводі зменшилася у 
2008 р., у порівнянні із 2004 р., на 0,72, а на Бершадському спиртовому 
заводі – на 0,58. Найбільшим значення показника було у 2004 р., при 
якому на Овечацькому спиртовому заводі на кожну гривню 
виробленої продукції припадало 2,38 грн. основних засобів, а на 
Гайсинському – 2,04 грн. основних засобів. 

Забезпеченість підприємства основними засобами визначається 
також рівнем фондоозброєності праці. Згідно рис. 2 видно, що 
протягом досліджуваного періоду відбувалося постійне збільшення 
даного коефіцієнта, що є для спиртових заводів Вінницької області 
позитивною тенденцією. 

Що стосується коефіцієнта реальної вартості основних засобів у 
майні підприємства на Барському та Овечацькому спиртових заводах 
протягом 2006-2008 рр., то його значення говорить про сталий 
виробничий потенціал підприємств. Отримана динаміка показників 
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свідчить про недостатню забезпеченість підприємств основними 
засобами, хоча в цілому проаналізовані показники мають позитивні 
значення. 
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Рис. 1.  Тенденція зміни фондомісткості на спиртових заводах 
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Рис. 2. Тенденція зміни фондоозброєності на спиртових заводах 
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Недостатня забезпеченість спиртових заводів основними 
засобами зумовлена спадом виробництва на підприємствах спиртової 
промисловості у Вінницькій області, що синхронізується із 
загальноекономічним спадом в Україні та викликана економічною 
кризою. Так у 2008 р. обсяг виробництва спирту етилового з харчової 
сировини у порівнянні із 2000 р. зріс на 49,2%, а у порівнянні із 2007 р. 
зменшився на 72,3%. 

Про наявність значної кількості морально та фізично застарілих 
основних засобів у загальній існуючій структурі основних засобів 
спиртових заводів Вінницької області свідчить коефіцієнт зносу, який 
у 2008 р. склав 49%, при тому що у 2005р., 2006 р. та 2007 р. він 
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відповідно складав 0,62; 0,65; 0,67. 
Очікувати певні позитивні зміни у спиртовій промисловості 

можливо лише при умові утворення потужної виробничої бази, 
використання новітніх технологій для того щоб завоювати ринок 
новими товарами кращої якості. Сьогодні потрібно вдосконалювати 
господарський механізм виробництва та організовувати управління 
спиртової промисловості. 

Для кращого забезпечення спиртових заводів основними 
засобами слід спробувати застосувати лізинг, який відкриває сьогодні 
нові можливості для вирішення проблеми оновлення основних засобів 
та підвищення конкурентоздатності продукції. Лізинг стає одним з 
прогресивних методів для матеріально-технічного забезпечення 
виробництва, оскільки він сприяє освоєнню виробництва техніки 
нових поколінь, при цьому створюючи сприятливі можливості для 
підтримання платоспроможного попиту на нове обладнання та 
устаткування. 

Розвиток лізингу в Україні, а особливо у спиртовій галузі, 
перешкоджають такі чинники: 

– недосконала нормативно-правова база лізингу; 
– важкий фінансово-економічний стан більшості виробників у 

реальному секторі економіки; 
– високі відсоткові ставки за кредит; 
– лізингові платежі мають тенденцію перевищувати плату за 

банківський кредит; 
– амортизаційний фонд лізингоодержувача використовується 

майже лише для повернення інвестору авансованого капіталу. 
Для достатньої забезпеченості спиртових заводів Вінницької 

області основними засобами слід залучати необхідну кількості 
інвестиційних ресурсів, потрібних для техніко-технологічного 
переоснащення спиртової галузі з використанням нових 
вдосконалених засобів праці та інноваційних технологій. 
Забезпечення належного для спиртових заводів Вінницької області 
технічного стану рухомого складу потрібно здійснювати шляхом його 
модернізації та капітального ремонту з подовженням встановленого 
терміну експлуатації та підвищення ефективності його використання. 

Висновки. Застосування лізингових технологій на 
підприємствах спиртової промисловості допоможе здійснити 
ефективне оновлення основних засобів в умовах браку власних 
коштів, обмеженості доступу до банківських позик, відсутності 
бюджетного фінансування інвестиційної діяльності. Слід зауважити, 
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що лізинг основних засобів виступає ефективним методом 
фінансування інвестиційного процесу, стимулюючи оновлення 
основних засобів підприємства та розширюючи виробничі 
можливості в умовах швидких темпів науково-технічного прогресу. 
Для застосування лізингу у спиртовій галузі слід створити сприятливі 
умови для його використання шляхом удосконалення законодавчої 
бази, а особливо у сфері податкового та бухгалтерського обліку. 
Державна підтримка надасть можливість використовувати лізинг як 
ефективний механізм залучення довгострокових інвестиційних 
ресурсів. 

Потрібно відмітити, що без застосування сучасної техніки та без 
залучення інвестицій неможливий процес підвищення якості продукції 
на спиртових заводах, зниження витрат виробництва, забезпечення 
стійкого та стабільного розвитку та високоефективного виробництва. 
Для подолання технічної відсталості вітчизняної спиртової галузі 
необхідно здійснити перехід галузі на інноваційний шлях розвитку, 
що дозволить інтенсифікувати процес впровадження новітньої техніки 
і технології, підвищити якість продукції до рівня світових стандартів. 
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У статті розглянуті стан державної підтримки підприємств 
агропромислового комплексу, а саме, через прямі дотації сільськогосподарським 
підприємствам та механізм здешевлення кредитів. 

The article deals with status of state support at the enterprises in the agro 
industrial complex with the help of direct grants, giving to these agricultural enterprises 
and mechanism of the lecoming cheaper of the credits. 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні відсутня 
цілеспрямована і системна державна підтримка, яка б забезпечила 
гарантування продовольчої безпеки країни та перетворення аграрного 
сектору на конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому 
ринках  сектор економіки держави.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми 
державної підтримки сільського господарства в ринкових умовах 
висвітлювалися в працях таких вчених, як: С.Данкверта, П.Лайко, 
П.Саблука, В.Ситника, В.Андрійчука, М.Дем’яненка.  

У своїх працях вони досліджували теоретичні і практичні 
питання кредиту та бюджетного фінансування цільових програм 
розвитку агропромислового комплексу України, та особливо ролі 
держави у цих процесах. Проте, незважаючи на численні наукові 
розробки, окремі теоретичні, практичні й методичні аспекти і питання 
державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників 
залишаються недостатньо дослідженими, значна кількість публікацій 
вчених і практиків розглядають проблеми поверхно, однобічно, не 
містять ґрунтовних і комплексних досліджень по даному питанню.  

Постановка завдання. Мета статті – розглянути напрями та 
способи державної підтримки сільськогосподарської галузі в системі 
забезпечення подальшого здійснення аграрної реформи.       

Виклад основного матеріалу.  Сільське господарство є, 
безумовно, однією з найперспективніших галузей економіки України, 
але для свого успішного функціонування потребує зваженої та 
збалансованої підтримки держави. Підприємствам агропромислового 
комплексу для покращення власної матеріально-технічної бази та 
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поповнення оборотних коштів потрібні кредитні ресурси [1]. 
Нині ситуація з можливостями доступу до отримання кредитів у 

сільському господарстві не відрізняється від інших галузей економіки. 
Проте, сільськогосподарським підприємствам порівняно з 
підприємствами інших галузей значно важче отримати доступ до 
кредитних ресурсів, і причин цьому є досить багато.  

Проблема кредитного забезпечення постала на початку 
2000року, у період докорінного реформування сільськогосподарської 
галузі. В умовах коли сільськогосподарські виробники ще не 
розрахувались з попередніми боргами, необхідною стала потреба у 
нових кредитах. Кредитування сільського господарства для будь – 
якого банку є великим ризиком. Як і раніше вони вважають за краще 
надавати свої кредитні ресурси переробній галузі, ніж кредитувати 
безпосередньо виробників. Тому сьогодні комерційні банки надають 
аграрним підприємствам в основному короткострокові кредити для 
забезпечення поточної господарської діяльності. Внаслідок чого 
знижується врожайність сільськогосподарських культур, знижується 
якість продукції, і відповідно рівень їх доходів.   

Важливе значення у формуванні фінансово - кредитного 
механізму належить державі, оскільки однією із головних її функцій є 
створення сприятливого економічного становища.  

Вперше Урядом України в 2000 році були впроваджені заходи 
щодо стимулювання грошового кредитування комерційними банками 
України через механізм часткової компенсації ставок за  кредитами.    
Компенсуючи частину процентної ставки по кредитах для 
підприємств агропромислового комплексу України, держава виступає 
як каталізатор усього процесу кредитування сільського господарства.  

Система здешевлення процентної ставки за рахунок державного 
бюджету довела свою ефективність, оскільки спостерігалось зростання 
кредитних ресурсів у галузь та її загальний розвиток, незважаючи на 
те, що першочергово компенсація була впроваджена лише з метою 
фінансового оздоровлення аграрної галузі, вона дала свої позитивні 
результати: високий рівень повернення кредитів став неочікуваним для 
банків.    

Так станом на 03 грудня 2009 року підприємства 
агропромислового комплексу залучили кредити на загальну суму 5,7 
млрд. грн., що становить 36 відсотків до залучених у відповідному 
періоді попереднього року, з них   короткострокових – майже 4,1 
млрд. грн., середньострокових – майже 1,1 млрд. грн., довгострокових 
– майже 0,5 млрд. грн. Кредити залучили 2006 підприємств 
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агропромислового комплексу.  Із загального обсягу на пільгових 
умовах залучено 2,55 млрд. грн. (23 відсотки до відповідного періоду 
попереднього року), в тому числі короткострокових – 2,2 млрд. грн., 
середньострокових – 264 млн. грн., довгострокових – 55,7 млн. грн. 
Пільгові кредити залучили 926 підприємств АПК. [2]    

Однак 2009 року банки призупинили кредитування, розміри 
бюджетних асигнувань, передбачених Мінагрополітики України, 
скоротились в 1,7 рази порівняно з 2008 роком до рівня 6,4 млрд. грн. 
[3].  

Постанова Кабінету Міністрів України (від 26 лютого 2009 року 
№ 153) " Про затвердження порядку використання у 2009-2013 роках 
бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств 
АПК через механізм здешевлення кредитів", визначає механізм 
використання у 2009–2013 роках передбачених у Державному бюджеті 
Мінагрополітики коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію 
відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового 
комплексу у банках коротко-, середньо- та довгостроковими 
кредитами, а також короткостроковими кредитами залученими у 
кредитних спілках.  

Компенсація виплачується на конкурсній основі підприємствам 
агропромислового комплексу, які залучили коротко-, середньо- та 
довгострокові кредити в національній та іноземній валюті, згідно з 
укладеними договорами. При цьому компенсація за кредитами, 
залученими в іноземній валюті, надається лише в разі наявності у 
позичальника зовнішньо - економічного договору на купівлю техніки і 
обладнання іноземного виробництва, аналоги яким не виробляються в 
Україні, згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України 
переліком, та племінної худоби. [ 5 ]  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України (від 26 
лютого 2009 року № 199) „Про розміри компенсації у 2009-2013 роках 
відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового 
комплексу кредитами”, сільськогосподарським підприємствам 
надається компенсація за кредитами та напрямами їх використання, що 
спрямовуються на підтримку АПК через механізм здешевлення 
кредитів залученими в національній валюті – у розмірі облікової 
ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування 
відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті – в розмірі 
8,5% річних. [ 4 ] 

Проте, враховуючи багаточисленні звернення з регіонів щодо 
розбіжностей, які виникають при застосуванні Порядку використання 
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коштів на місцях та з метою удосконалення механізму компенсації 
кредитних ставок за кредитами банків, Департаментом фінансів 
Міністерства аграрної політики підготовлено проект постанови 
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку 
використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що 
спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового 
комплексу через механізм здешевлення кредитів та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 року № 199 ”.[ 5 ] 
Вищезазначені зміни передбачають: 
- у зв’язку із значним підвищенням курсу іноземної валюти внаслідок 
впливу світової фінансової кризи – збільшення розміру компенсації 
відсоткової ставки за кредитами, залученими в іноземній валюті до 12 
відсотків річних; 
- надання права підприємствам АПК на компенсацію відсоткової 
ставки за залученими у 2006-2009 роках середньо- та довгостроковими 
кредитами для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на 
розвиток агропромислового комплексу в розмірі 1,5 облікової ставки 
Національного банку, але не вище розмірів, передбачених кредитними 
договорами; 
- надання права підприємствам агропромислового комплексу на 
компенсацію відсоткової ставки за пролонгованими коротко-, 
середньо- та довгостроковими кредитами на термін не більш, як до 1 
червня 2009 року. [ 9 ]    

Загальні витрати по статті „Здійснення фінансової підтримки 
підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів” у бюджеті 
2008 року складали 1, 350 млрд. грн., дана стаття у Законі України 
„Про Державний бюджет 2009 року” передбачає фінансування всього 
у розмірі 300 млн. грн., а у Проекті Закону України „Про Державний 
бюджет 2010 року” дана стаття узагалі відсутня.    

Іншим надзвичайно важливим фактором для функціонування 
системи здешевлення кредитів є її впровадження також на 
пролонговані кредити. Станом на кінець 2009 року пролонговано 
банками пільгових кредитів на суму 3,1 млрд. грн., що становить 79 
відсотків від обсягу кредитів, які потребують пролонгації до 1 січня 
2010 року (3,9 млрд. грн.). В повному обсязі пролонговані кредитні 
кошти підприємствам агропромислового комплексу Волинської та 
Чернігівської областей. Пролонгували кредити 1595 підприємств 
(потребують пролонгації 2039). [2]  

Важкий фінансовий стан України не дає змоги на даному етапі 
подібно до розвинутих зарубіжних країн, здійснювати прямі дотації 
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сільському господарству.  
У зв’язку із фінансовою кризою та необхідністю виконувати 

вимоги СОТ у поточному році зменшено обсяги фінансування 
агропромислового виробництва. На аграрну галузь із загального 
фонду держбюджету 2010 виділяється 3,5 млрд. грн., що: складає лише 
1,5% від витрат загального фонду державного бюджету; менше 0,3% 
від прогнозованого ВВП на 2010 рік; на 0,8 млрд. грн. (на 20%) менше 
планових витрат 2009року. 

Відмінено ряд важливих бюджетних програм у Проекті Закону 
України „Про Державний бюджет 2010 року”: 

– „Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка 
виробництва продукції рослинництва”; 

– „Фінансова підтримка фермерських господарств”; 
– „Докорінне поліпшення земель підприємств 

агропромислового комплексу”; 
– „Здійснення фінансової підтримки підприємств 

агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів”; 
– „Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що 

знаходяться в особливо складних кліматичних умовах”; 
– „Часткова компенсація вартості складної 

сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва”.[7] 
І лише по деяких програмах підтримки аграрного сектору 

збільшено обсяги фінансування порівняно з 2009 роком: 
– за бюджетними програмами „Закладення та нагляд за 

молодими садами, виноградниками і ягідниками” та „Державна 
підтримка розвитку хмелярства” у 2010 році планується спрямувати 
615 млн. грн. (522750,0 тис. грн. – програма „Закладення та нагляд за 
молодими садами, виноградниками і ягідниками”; 92250,0 тис. грн. -  
програма „Державна підтримка розвитку хмелярства”), або на 22 
відсотки більше, ніж у 2009 році, за рахунок яких планується здійснити 
закладку багаторічних насаджень інтенсивними сортами за новітніми 
технологіями до 3,5 тис. га плодово-ягідних насаджень, до 4,5 тис. га 
виноградних насаджень та 300 га хмеленасаджень. 

– „Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах 
АПК” – збільшено у 2,7 рази порівняно з 2009 роком і становить 80 
млн.  грн.; 

– „Селекція в рослинництві” – збільшено на 33% порівняно з 
2009 роком і становить 40 млн. грн.; 

–   „Оздоровлення дітей працівників АПК” – 10 млн. грн. (у 
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бюджеті 2009 року програма була відмінена). 
У проекті Бюджету 2010 року передбачено (Стаття 77 Проекту 

Закону України „Про Державний бюджет 2010 року”), що із 
Стабілізаційного фонду сума у розмірі 3 333 070 тис. грн. 
призначається для заходів на здешевлення кредитів, фінансування 
інвестиційних проектів на підтримку окремих проектів 
агропромислового комплексу. [ 7 ]. 

Проте, існує низка ризиків, пов’язаних із фінансуванням видатків 
Стабілізаційного фонду, а саме: відсутня впевненість у наповненні 
Стабілізаційного фонду; незрозумілі пріоритети фінансування в 
розрізі окремих напрямків. 

Передбачена проектом сума коштів не відповідає потребам 
галузі. Мінімальна потреба у державній підтримці розвитку підпри-
ємств АПК складає 10,5 млрд. грн. (а з урахуванням капітальних 
видатків – 11,5 млрд. грн.), з яких, зокрема, 3 млрд. грн. – на підтримку 
виробництва продукції тваринництва; 550 млн. грн. -  на підтримку 
виробництва продукції рослинництва; 1,7 млрд. грн. – здешевлення 
вартості залучених кредитів; 350 млн. грн. – селекцію; 500 млн. грн. – 
підтримку фермерських господарств та ін. [ 9 ].      

Висновки. Аграрний сектор економіки працює на межі 
збитковості, хоча фінансова підтримка з держбюджету 
сільськогосподарських товаровиробників за останні п’ять років зросла 
більш як у чотири рази, однак, окремі ж галузі аграрного сектору, 
насамперед тваринництво, є хронічно збитковими.  

Завданням Уряду є забезпечення ефективного функціонування 
агропромислового комплексу, продовольчої безпеки і продовольчої 
незалежності країни, підвищення експорту продукції 
агропромислового комплексу, а також розвиток сільської місцевості. 

Ефективне функціонування агропромислового комплексу 
забезпечуватиметься через комплекс дій Міністерства фінансів 
України та Міністерства аграрної політики України, які можуть 
полягати у наступному:  

-  забезпечення належного фінансування Аграрного фонду у 
визначених законодавством обсягах із загального фонду державного 
бюджету; 

- стабільне фінансування підприємств агропромислового 
комплексу за бюджетними програмами підтримки їх розвитку, 
насамперед спрямованих на надання фінансової підтримки 
підприємствам агропромислового комплексу із застосуванням 
механізму здешевлення кредитів; 
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- державну підтримку оновлення машинно-тракторного парку за 
напрямами та в обсягах, що передбачені Державною цільовою 
програмою реалізації технічної політики в агропромисловому 
комплексі на період до 2011 року; 

- активізацію співробітництва з міжнародними організаціями та 
забезпечення здійснення заходів щодо залучення міжнародної 
технічної допомоги в агропромисловий комплекс; 

- розроблення проекту Державної цільової програми створення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції та забезпечення її 
прийняття та реалізації;  

Скорочення бюджетних витрат приведе до падіння рівня 
сільськогосподарського виробництва, тому Національному банку 
України та Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити 
першочергове рефінансування комерційних банків, які пролонгують 
кредити підприємствам агропромислового комплексу. 
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Розглянуто важливі питання формування і використання кадрового 

потенціалу в сільському господарстві на мікро- й макрорівнях, у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі фермерських господарств. 

The important questions of forming and use of skilled potential are considered in 
agriculture on mikro- and macrolevels, in the internal and external environment of farms. 

 
Постановка проблеми. Реформування аграрного сектору 

економіки дозволило докорінно змінити земельні та майнові 
відносини, створити якісно нові організаційно-правові форми 
господарювання, зробити виваженні кроки в напрямку подальшого 
створення прозорого ринкового середовища. Проте, всі ці зусилля 
стануть марними без формування і економічно ефективного 
використання одного з найважливіший виробничих ресурсів – 
трудового (кадрового) потенціалу в аграрному секторі фермерськими 
господарствами.  

Ефективність і конкурентоспроможність фермерських 
господарств багато в чому залежить від здатності організації мати і 
зберігати кадровий потенціал, а також поповнювати його 
висококваліфікованим персоналом [1] та проведення кадрової 
політики, яку здійснює керівництво у відносинах роботодавець-
працівник, а звідси – й ставлення персоналу до праці. В раціональній 
чисельності та належної якості забезпеченість організації кадрами за 
різних соціально-економічних систем розвитку суспільства є 
необхідною першочерговою умовою досягнення її цілей. Тому 
проблема формування й ефективного використання кадрового 
потенціалу не втрачають своєї актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем 
формування і розвитку трудового (кадрового) потенціалу аграрного 
сектору та підвищення його життєвого рівня на селі присвячені праці 
відомих  вчених-економістів: Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, 
В.С. Василенка, В.І. Лишиленка, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, 
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Л.І. Михайлової, Л.П. Керб, Т.І. Олійника, П.Т. Саблука, 
Л.Г. Ткаченка, К.І. Якуби та ін. 

Цілі статті. Дослідження аспектів формування і використання 
кадрового потенціалу аграрного сектору здійснювали багато 
вітчизняних дослідників. Проте значна частина питань, пов'язаних зі 
значенням поняття кадрового потенціалу, особливості його 
формування і ефективності використання в сучасних умовах поки що 
вивчені недостатньо. Необхідність і практична значущість вирішення 
цієї проблеми і зумовили вибір дослідження даної теми. 

Основними економічними і соціальними умовами, які 
спричинили зниження ефективності використання кадрового 
потенціалу на селі є дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на 
ринку праці; низький рівень оплати праці, пенсій та допомоги; 
занепад соціальної інфраструктури у сільській місцевості; неефективна 
державна допомога та незадовільне інформативне забезпечення щодо 
працевлаштування. У зв’язку з цим постає проблема наукового 
обґрунтування та розробки практичних рекомендацій розвитку і 
відтворення кадрового потенціалу в сільськогосподарському 
виробництві, підвищення ефективності його використання. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з характерних 
особливостей світових тенденцій сучасного економічного розвитку, і в 
першу чергу тенденцій світової глобалізації, Україна як молода 
демократична держава задіяна в цих процесах, формуючи в країні 
нову економіку, яка базується на інформаційному і технологічному 
процесі, а також високопродуктивному кадровому потенціалі. 
Категорія «кадри» розглядається як  виділення частини кваліфікованих 
працівників та усвідомлення їх цінностей [2]. Кадри мають вирішальне 
значення для організації виробництва в окремо взятому господарстві 
незалежно від форми власності й розвитку галузі. Загалом, термін 
«потенціал» окреслює засоби, резерви, джерела, які можуть бути 
використані, а також можливості окремої особи, групи осіб, 
суспільства в інтересах розв’язання певних ситуативних проблем. На 
нашу думку, кадровий потенціал господарства – це складовий елемент 
її ресурсного потенціалу, який становить величину із наявного 
кількісного складу працюючих із відповідними якісними 
характеристиками (професійна, вікова, статева структура; освітній, 
кваліфікаційний рівень). Механізм ефективного використання й 
формування кадрів фермерських господарств зумовлюється змінами, 
які відбуваються на макро- та мікрорівнях, у зовнішньому і 
внутрішньому середовищах фермерських господарств. 
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Аграрний сектор економіки Херсонської області ― це цілісний 
комплекс, тісно пов’язаний з природними умовами, ресурсами, 
технічними можливостями та кваліфікованими спеціалістами. На 
кінець 2008 р. в Херсонській області здійснювали виробництво 
сільськогосподарської продукції близько 3157 підприємств різних 
форм власності та господарювання Із загальної кількості підприємств 
578 або 21 % становлять господарські товариства, кооперативи, 
приватні, державні та інші підприємства (крім фермерських 
господарств). На початок 2008 р. налічувалось 2579 зареєстрованих 
фермерських господарств, які в переважній більшості самостійно 
формують кадрову політику, виходячи із економічної доцільності 
функціонування фермерського господарства 

Важливим фактором, який визначає ефективність 
сільськогосподарського виробництва є забезпеченість кадровим 
потенціалом та рівень його використання. Недостатня забезпеченість 
робочою силою може призвести до невиконання запланованого 
обсягу виробництва продукції, а надлишок – до неповного її 
використання та зниження продуктивності праці. Крім того, 
аналізуючи питання забезпеченості робочою силою потрібно 
пам’ятати, що в сучасних умовах внаслідок помітного скорочення 
обсягів виробництва фермерських господарств більше стикаються не з 
проблемою нестачі, а з наявністю зайвої робочої сили, необхідністю 
скорочення робочих місць і водночас – збереження кваліфікованих 
кадрів на майбутнє. Визначаючи потребу в робочій силі, необхідно 
враховувати кон’юнктуру ринку, володіти ситуацією на ринку праці з 
метою забезпечення ефективного покриття потреби фермерських 
господарств в кваліфікованих працівниках, що є передумовою 
реалізації його цілей.  

Сучасний стан ситуації в Україні можна кваліфікувати як 
кризовий не лише тому, що депопуляція поєднується із значним 
погіршенням здоров’я населення та інших його якісних характеристик, 
а й тому, що за певних умов криза, яка призвела до зростання 
соціальних і економічних проблем села, може перетворитися в 
демографічну катастрофу. Демографічна ситуація, що склалася нині в 
українському селі, характеризується низкою негативних явищ, які 
суттєво погіршують стан соціального середовища сільської місцевості. 
Одним із найсуттєвішим негативних явищ є активний процес старіння 
сільського населення. У Херсонській області на початок 2008 р. 
проживало 1117,1 тис. осіб, з них 682,0 тис. осіб або 61 % міського 
населення та 435,1 тис. осіб або 39 % сільського населення. Середній 
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вік населення у міських поселеннях на початок 2007 р. становив 40,1 
року і був нижче, ніж у сільській місцевості – 42,1 року, тобто різниця у 
віці дорівнювала два роки. Основний фактор, який прискорює 
останнім часом демографічне постаріння населення, є низький рівень 
народжуваності. Коефіцієнт природного скорочення, зменшився з 7,6 
особи на 1000 жителів у 2006 р. до 7,2 – у 2007 р. [3].  

Аналіз ринку праці в сільській місцевості показав, що в 2008 р. 
на селі проживала лише четверта частина всього економічно 
активного населення області, із них зайняті становлять  лише 49,0 %. 
Частка безробітних у сільській місцевості продовжує зростати, що 
свідчить про відсутність у значної частини селян, особливо старше 
працездатного віку, можливості влаштуватися на роботу в сільській 
місцевості, внаслідок незадовільної економічної та соціальної 
інфраструктури села. 

Однією з невирішених і складних проблем відтворення 
кадрового потенціалу в області є незадовільний рівень продовольчого 
споживання населення, особливо сільського, який зумовлений, перш 
за все, низьким рівнем їхніх доходів та соціальних державних гарантій, 
що веде до неможливості задоволення необхідних матеріальних та 
духовних потреб, які є умовою відтворення повноцінної та ефективної 
робочої сили. Спостерігається суцільне зубожіння населення, адже 
рівень сукупних доходів фактично дорівнює величині споживчих 
сукупних витрат, при умові, що більше половини отриманих 
грошових коштів витрачається на харчування і лише близько 20 % на 
непродовольчі товари та послуги – оплату житла, комунальних 
продуктів та послуг, одягу тощо.  

Важливим фактором формування та використання кадрового 
потенціалу фермерських господарств є дієвий мотиваційний механізм, 
складовим елементом якого є оплата праці. Заробітна плата посідає 
особливе місце в механізмі господарювання та є однією з 
найвагоміших соціально-економічних категорій, що визначає рівень і 
якість суспільного розвитку. Проте, завжди була і залишається робоча 
сила в сільському господарстві найдешевшою і це з огляду на те, що 
властивим для галузі є високий рівень затрат фізичної праці та 
відносно низький рівень механізації. Рівень середньомісячної 
заробітної плати сільського працівника в 2007 р. був найнижчим серед 
інших галузей народного господарства і склав лише 52,1 % від 
середнього рівня та 41,7 % від рівня промисловості. Крім того, її рівень 
лише на 48,2 % (а з 01.12.07 на 33,7 %) перевищує рівень мінімальної 
заробітної плати і при цьому залишається нижче прожиткового 
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мінімуму працездатної особи на 24,9 % [4]. Скорочення попиту на 
робочу силу певною мірою пояснюється втраченою галузевою 
структурою сільськогосподарського виробництва, недостатнім 
розвитком трудомістких галузей, допоміжних і підсобних підприємств, 
низькою ціною робочої сили. 

 У фермерських господарствах Херсонської області ситуація з 
відбором і наймом працівників є значно проблемнішою, ніж в інших 
галузях, оскільки в цих господарствах працюють та 
працевлаштовуються переважно жителі села. А на селі останніми 
десятиріччями постійно погіршується демографічна ситуація, а також 
працездатне найбільш активне кваліфіковане населення виїхало за 
кордон на заробітки. Очікувати їхнього швидкого повернення, а тим 
більше працевлаштування у фермерських господарствах, не 
доводиться. Так, в процесі реформування аграрного сектору економіки 
залишилась незатребуваною значна кількість висококваліфікованих 
працівників: агрономів, зоотехніків, ветеринарних лікарів, не говорячи 
вже про механізаторів, доярок, телятниць тощо і внаслідок цього 
фактична пропозиція робочої сили в досліджуваному періоді 
перевищує попит на неї більше, ніж в сто разів.  

У сучасних умовах багато керівників фермерських господарств 
усвідомлюють важливість соціального фактора й забезпечують 
збереження історично сформованих соціальних структур у сільських 
місцевостях на відповідному рівні, що в кризовий стан виокремлює їх 
працівникам задовольняти елементарні потреби. Для новостворених 
фермерських господарств важливим є оптимальне забезпечення їх 
кадровим потенціалом, адже їх надлишок призводить до 
нераціонального завантаження, невиправданого збільшення фонду 
оплати праці та зменшення загального економічного ефекту від їх 
використання. Нестача робочої сили також є негативною, оскільки 
призводить до несвоєчасного виконання запланованого обсягу робіт, 
порушення технології виробництва та як наслідок – втрати врожаю. 
Особливо складною є ситуація в галузі рослинництва, що зумовлено, 
перш за все, значним впливом фактору сезонності, який призводить 
до нерівномірного завантаження працівників підприємства впродовж 
року. Унаслідок сезонності багатьом господарствам для виконання 
літніх сезонних робіт бракує робочої сили, а в зимовий період наймані 
працівники залишаються незайнятими. Водночас, згідно з концепцією 
економіки сталого розвитку, на відмінну від постулатів концепцій 
традиційної економіки, максимізація прибутку у короткостроковому 
періоді не є головною метою суспільної економічної діяльності як 
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засобу максимізації добробуту населення [5]. 
Висновки. Суттєвим для формування й ефективного 

використання кадрового потенціалу фермерських господарств є дієвий 
мотиваційний механізм, економічне та правове його забезпечення; 
доведення заробітної плати по галузі щонайменше до середнього по 
народному господарству, активна діяльність усіх складових 
мотиваційного кола й раціональне поповнення мотиваційного кошика 
[6]. Для забезпечення потреб працюючих у фермерських 
господарствах як одного із факторів формування його кадрового 
потенціалу, необхідне визнання на законодавчому рівні проблеми 
соціально-економічного розвитку сільських територій як державної з 
одночасним розширенням і закріпленням соціальної відповідальності 
суб’єктів господарювання. Вищевикладене свідчить, що проблема 
формування та використання кадрового потенціалу є складною, а 
розв’язання окремих її складових створить передумови стабілізації й 
подальшого підвищення рівня його конкурентоспроможності. 
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СОБЧЕНКО А.М., к.е.н., ст. викладач, 
 Херсонський державний аграрний університет 

 

У статті висвітлюється стан сучасної системи інформаційного 
забезпечення суб'єктів аграрного сектора економіки та обґрунтовується роль 
інформаційно-консультаційних служб у наданні інформації товаровиробникам 
про ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію. 

In the article, consisting of the modern system of the informative providing of 
subjects of agrarian sector of economy and to ground role of informatively consultative 
services lights up of grant information to the commodity producers about market prices on 
an agricultural product. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ринкова система 
господарювання не може функціонувати без використання актуальної 
та достовірної економічної, соціальної, наукової, правової та іншої 
інформації. Інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання є 
однією з умов їх конкурентоспроможності та важливим чинником 
ефективності виробництва. Вирішенню багатьох питань, які 
хвилюють нині керівників сільськогосподарських підприємств, 
сприяють інформаційно-консультаційні служби (ІКС). На сьогодні 
такі служби створені у багатьох областях України, в тому числі і в 
Харківській області, при районних і обласних управліннях 
агропромислового розвитку за участю спеціалістів науково-дослідних і 
навчальних закладів. Однак, становлення та розвиток ІКС відбувається 
повільно через матеріально-технічні, організаційні, фінансові, кадрові, 
правові, психологічні, соціальні, наукові проблеми. 

Кошти, які як правило виділяються з бюджету на 
функціонування ІКС в кінці року, не можуть бути повністю 
використані, оскільки їх надходження не співпадає з робочим 
періодом систематизації, впорядкування інформаційних матеріалів, 
розробки наукових продуктів. Також відсутня належна взаємодія між 
розрізненими елементами системи розповсюдження економічної, 
науково-технічної інформації, досягнень сучасної науки і техніки, що 
неминуче породжує дублювання робіт, надлишковість у зборі 
первинної інформації, подорожчання експлуатації самих 
інформаційних систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
інформаційного забезпечення аграрних підприємств та 
функціонування інформаційно-консультаційних служб присвячені 
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праці Кропивки М.Ф., Саблука П.Т., Царенка І.Т., та ін. [3-5]. При 
цьому, надання цими службами практичної допомоги господарствам з 
питань оцінки сільськогосподарської продукції та біологічних активів 
згідно з П(С)БО 30  «Біологічні активи» в них не розглядається. 

Мета статті — дати загальну характеристику стану сучасної 
системи інформаційного забезпечення суб'єктів аграрного сектора 
економіки та обґрунтувати роль інформаційно-консультаційних служб 
у наданні своєчасної інформації сільськогосподарським 
товаровиробникам про ринкові ціни на продукцію, яка виробляється в 
даному регіоні. 

Виклад основного матеріалу. Головним завданням 
інформаційно-консультаційних служб повинно стати підвищення 
конкурентоспроможності аграрного сектора шляхом сприяння 
сільськогосподарським виробникам у прийнятті обґрунтованих 
рішень, ефективнішому веденні господарства, зниженні трансакційних 
витрат. Вони мають забезпечити рівний доступ до інформації для всіх 
суб’єктів агропродовольчого ринку. 

Як показує аналіз, в діяльності ІКС переважають послуги з 
питань по технічному і технологічному забезпеченню виробництва, 
кредитуванню, оподаткуванню, правовим, земельним відносинам, 
здійсненню лізингової діяльності. Необхідність у консультуванні у 
сільськогосподарських підприємств виникає і з приводу ведення 
бухгалтерського обліку. 

Згідно з П(С)БО ЗО «Біологічні активи» [1], підприємства, які 
займаються сільськогосподарською діяльністю, повинні оцінювати 
біологічні активи на дату звітності, сільськогосподарську продукцію та 
додаткові біологічні активи при їх первісному визнанні за 
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 
продажу. Первісне визнання сільськогосподарської продукції та 
біологічних активи? активами здійснюється, якщо: підприємство 
набуло право власності на біологічні активи та сільськогосподарську 
продукцію і несе ризики й отримує вигоди від володіння ними; 
підприємство в подальшому буде здійснювати управління та контроль 
за використанням біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції; є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому 
економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; вартість їх може бути 
достовірно визначена. 

Первісне визнання сільськогосподарської продукції 
відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому вона 
відокремлена від біологічного активу. Справедливою вартістю є сума, 
за якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов'язання в 
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результаті між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 
Визначення справедливої вартості в обліку біологічних активів 
ґрунтується на застосуванні ринкових цін (активного ринку). Основні 
підходи до визначення справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції визначені в Методичних 
рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активи [2]. 

Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції 
за справедливою вартістю має впливати на зростання інвестиційної 
привабливості сільського господарства. При цьому її здійснення є 
складним процесом. Спеціалісти сільськогосподарських підприємств 
мають вникати в знання і методики, що застосовуються в професійній 
оцінювальній діяльності та в маркетинговій робочі. Поки Міністерство 
аграрної політики України не розробило відповідну методику, це є 
індивідуальною справою кожного підприємства. Пропонується 
сільськогосподарським підприємствам вирішувати цю проблем) 
шляхом створення постійно діючих комісій з визначення справедливої 
вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції, про 
що слід зазначити в наказі про облікову політику  підприємства. 
Комісія повинна забезпечити: збір інформації про ціни на біологічні 
активи та сільськогосподарську продукцію на ринку; моніторинг 
ринкових цін на біологічні активи та сільськогосподарську продукцію 
за їх видами (заведення папок, файлів, певна систематизація цінових 
пропозицій), узагальнення підтверджувальних  документів з цінами 
(ксерокопії приймальних квитанцій, прайсів, роздруковані сторінки 
веб-сайтів тощо) в окремій бухгалтерській справі; визначення 
справедливої вартості біологічних активів на дату балансу і 
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів при 
їх первісному визнанні відповідно до встановленого на підприємстві 
порядку (методики); оформлення результатів оцінки та передача їх до 
бухгалтерії з метою відображення вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції в обліку.  

Отже, головними спеціалістами галузей та бухгалтерією 
повинен здійснюватися постійний збір інформації щодо цін на 
біологічні активи та сільськогосподарську продукцію на активному 
ринку, її узагальнення та збереження на підприємстві, документальне 
оформлення рішень комісії по визначенню справедливої вартості 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, складання 
первинних документів та регістрів щодо постановки на баланс активів 
за справедливою вартістю. Такий підхід до оцінки 
сільськогосподарських активів викличе труднощі на практиці. При 
цьому визначення справедливої вартості не може бути покладено 
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лише на бухгалтерську службу, яка в середньому складається з 4-5 
бухгалтерів на одне господарство. 

В сучасних умовах значний обсяг витрат по забезпеченню 
інформацією сільськогосподарським виробникам повинна взяти на 
себе держава і напряму профінансувати ІКС. Створення 
інформаційно-консультаційних служб набуде важливості тоді, коли 
вони будуть приймати участь у реалізації цільових програм 
комплексного розвитку АПК. Безумовно становлення системи ІКС 
вимагає значних матеріальних витрат. Джерелами фінансування 
можуть бути, крім коштів з державного і місцевих бюджетів, кошти 
іноземних інвесторів, дослідних господарств, гранти вітчизняних і 
міжнародних фондів і програм. Якісно виконувати свої функції ІКС 
будуть, якщо вони впровадять сучасні інформаційні технології збору й 
розповсюдження економічної, ринкової та науково-технічної 
інформації, що ґрунтуються на використанні засобів комп'ютерної 
техніки та телекомунікаційного зв'язку. 

ІКС повинні надавати обов'язкову безкоштовну та платну 
інформацію за замовленням її споживача. Інформаційна підтримка 
товаровиробників здійснюється шляхом проведення семінарів і 
конференцій, індивідуальних консультацій, інтернет-консультацій, 
розробки та видання друкованої продукції. Інформація може 
розповсюджуватися через офіційний сайт служби або у формі 
інформаційних бюлетень без обмежень і безоплатно. 

Значний інтерес представляє досвід інформаційно-
консультаційного забезпечення аграрного виробництва в країнах з 
розвинутою економікою. Так, у США в складі Міністерства сільського 
господарства існує спеціальна служба збору і розповсюдження 
інформації (ЕХТ). Вона організовує роботу створених при 
університетах штатів спеціальних інститутів інформаційно-сервісного 
обслуговування фермерш і населення з питань раціонального ведення 
сільського господарства. Кожний із цих інститутів має свої офіси в 
округах (графствах) чисельністю 3-5 чоловік, в центральному офісі 
штату 30-50 чоловік. Для кваліфікованого консультування залучаються 
провідні спеціалісти університетів, які поряд з навчанням студентів (20-
30 % часу), більшість часу витрачають на консультування в мережі і по 
програмах інституту (30-40 % часу), а також проводять дослідження на 
замовлення Міністерства сільського господарства США і міністерств 
штатів. При кожному з офісів служби організовані ради, в які поряд з 
працівниками служб, входять провідні консультанти і представники 
фермерських союзів і асоціацій, виборні представники фермерів і 
населення [3]. .Фінансування запланованих заходів здійснюється з 
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трьох джерел — централізовано міністерством сільського 
господарства США (30-40 %), міністерством сільського господарства 
штату (40-60 %), а також фермерськими союзами і об'єднаннями (10-
20 %) [3]. Великою популярністю користуються і приватні 
консультанти з різних проблем управління виробництвом, послуги 
яких є платними. За експертною оцінкою, у розвинутих зарубіжних 
країнах 80-90 % сільськогосподарських підприємств охоплені 
інформаційним забезпеченням [6]. 

Висновки. Сучасна система інформаційного забезпечення 
суб'єктів аграрного сектору економіки характеризується низьким 
рівнем розвитку. Основна функція інформаційно-консультаційних 
служб — організовувати пропагандистську роботу з потенціальними 
клієнтами щодо кваліфікованого ведення господарства. При цьому 
інформація повинна бути не тільки доведеною до сільського 
населення, але і альтернативною, якщо це потрібно, у виборі варіанта 
прийняття рішення. 

Основною складовою консультаційного та інформаційного 
сервісу повинна стати державна інформаційно-консультаційна служба. 
Діяльність державної ІКС має носити комплексний характер. Держава 
повинна забезпечити збирання, систематизацію та організацію 
інформаційних потоків, систем баз даних науково-технічного та 
економічного характеру і каналів доступу до них.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ 
ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
СОКОЛЮК С.Ю., асистент, 

Уманський національний університет садівництва 
 
Розглянуто питання забезпечення виробничих потужностей цукрових 

заводів Вінницької області.  Розрахована потреба цукрових буряків для 
переробних підприємств, посівні площі та затрати на виробництво. 

The question of the maintenance of means of production of the sugar works in the 
Vinnitskaya region is examined in the article. Also it is calculated the need of the 
remaking manufacture of the white beets, the sowing areas and expenditure on its 
production. 

 
Постановка проблеми. Цукрові буряки є основною 

сировинною базою вітчизняних цукрових заводів України. Таким 
чином, конкурентоспроможність та ефективність виробництва 
цукрових буряків в Україні є одним з найбільш важливих елементів у 
проблемі підтримки та збереження всього цукрового маркетингового 
ланцюжка [2].  

На сьогоднішній день у Вінницькій області працюють лише 21 
цукровий завод, оскільки інші розібрані на металобрухт, а деякі не 
запускаються не один рік. 

Змінилася площа посіву цукрових буряків. В 2009 році в Україні 
вирощування буряків здійснювалося виробниками всіх форм власності 
на площі 825 тис. га (в кращі роки сіяли на 1650 тис. га) [3]. Однією із 
причин такого скорочення посівних площ є ціна реалізації цукрових 
буряків, яка встановлюється щорічною постановою Кабінету Міністрів 
України. Ціна не відповідає витратам, які несуть господарства на 
виробництво цукрових буряків. 

Аналіз останніх досліджень. Питання розвитку та підвищення 
ефективності функціонування цукровобурякого підкомплексу 
досліджуються багатьма вченими – економістами, серед них П.Т. 
Саблук, М.Ю. Коденська, В.Д. Слюсар, В.П. Пиркін, М.Г. Лобас, А. 
Фурса та ряд інших. Але залишились не вирішені багато питань, і 
одне із них є забезпечення виробничих потужностей цукрових заводів 
та ефективність вирощування цукрових буряків. 

Цілі статті.  Цукрові заводи мають значні проблеми з 
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коренеплодами, вирощеними з іноземних гібридів, що пов'язано із їх 
захворюваннями та поганим зберіганням. Це говорить про те, що 
потрібно підвищувати урожайність цукрових буряків, вкладаючи 
кошти в насіння, добрива, засоби захисту, не збільшувати посівні 
площі, що суттєво зменшить постійні виробничі витрати на одиницю 
продукції [1]. А це в свою чергу забезпечить цукрові заводи 
сировиною. Виникає необхідність розрахувати потребу цукрових 
буряків для задоволення переробних можливостей цукрових заводів. 

Виклад основного матеріалу. Сумарна виробнича потужність 
переробної промисловості регіону за уточненими даними асоціацій 
«Поділляцукор» на сезон 2007 року складав 55,3 тис. тонн переробки 
цукросировини на добу. Якщо, ми врахуємо коефіцієнт використання 
потужностей - 85,3%, який є середнім за останні шість років та 
нормативні природні втрати при виробничому процесі, які становлять 
2,8%, то отримаємо такі результати, що загальна потреба у сировині на 
період роботи переробного підприємства в 75 діб становить 3537,0 
тис. т, на 90 діб - 4245,0 тис. т, на 100 діб - 4717,0 тис. т цукрових 
буряків.  

Підприємства області, які займаються вирощуванням цукрових 
буряків, мають змогу виростити необхідну кількість цукрових буряків 
для забезпечення роботи переробних підприємств. Розрахунок 
нормативної потреби валового збору цукрових буряків для 
забезпечення сировиною виробничих потужностей цукрових заводів 
Вінницької області нами розглянуто за варіантами тривалості роботи 
цукрових заводів та за різних рівнів урожайності цукрових буряків. Це 
дасть нам можливість проаналізувати і обрати найбільш ефективний 
варіант. 

Ми розрахували потребу цукрових буряків для роботи цукрових 
заводів Вінницької області за трьома варіантами тривалості їх роботи: 

- 75 діб; 90 діб; 100 діб. 
При тривалості переробки коренеплодів 75 діб їх потреба для 

цукрових заводів, якщо середньодобова переробка цукрових буряків 
становить 2636 тонн: 

2636 * 21 = 55,3 тис. т - перероблено цукрових буряків 21 
цукровим заводом за добу, а за 75 діб: 

55,3 тис. т * 75 = 4144 тис. тонн. 
Врахувавши коефіцієнт використання потужностей - 85,3%, 

потреба коренеплодів для цукрового заводу тривалості роботи 75 діб 
становитиме: 

4144 * 85,3% = 3537 тис. тонн. 
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Аналогічно розрахуємо потребу для 90 діб. 
55,3 тис. т * 90 = 4947 тис. тонн. 
Врахувавши коефіцієнт використання потужностей – 85,3%, 

потреба коренеплодів для цукрового заводу тривалості роботи 90 діб 
становитиме: 

4947 тис. т * 85,3% = 4245 тис. тонн. 
Відповідно розрахуємо потребу цукрових буряків для тривалості 

роботи заводів 100 діб. 
55,3 тис. т * 100 = 5530 тис. тонн. 
Врахувавши коефіцієнт використання потужностей – 85,3%, 

потреба коренеплодів для цукрового заводу тривалості роботи 100 діб 
становитиме: 

5530 тис. т * 85,3% = 4717 тис. тонн. 
Для того щоб отримати розраховані нами потреби 

коренеплодів, потрібно вирахувати потребу у посівних площах за 
певних урожайностей. Розрахуємо потребу посівних площ при 
урожайності 38,5 т/га для одержання потрібної кількості цукрових 
буряків для кожного варіанту тривалості роботи цукрових заводів. 

Для тривалості роботи 75 діб: 
3537 тис. т : 35,8 т/га = 98,8 тис. га. 
Для тривалості роботи 90 діб: 
4245 тис. т : 35,8 т/га = 118,5 тис. га. 
Для тривалості роботи 100 діб: 
4717 тис. т : 35,8 т/ га = 131,8 тис. га. 
Ми бачимо з наших розрахунків, що при урожайності 35,8 т/га, 

для задоволення потреби в цукрових буряках з збільшенням 
тривалості роботи цукрових заводів зростають обсяги виробництва 
цукрових коренеплодів та, відповідно, посівні площі. 

За нашими розрахунками при урожайності 35,8 т/га затрати на 
1 га посіву становить 5324 грн/га. Тепер розрахуємо, які будуть 
загальні затрати на потрібні посівні площі для наших варіантів 
тривалості роботи цукрових заводів. 

Для тривалості роботи 75 діб на площу посіву цукрових буряків 
потрібно понести такі затрати: 

98,8 тис. га * 5324 грн/га = 526 млн грн. 
Для тривалості роботи 90 діб потрібна площа 118,5 тис. га, а 

загальні затрати   118,5 тис. га  * 5324 грн/га = 630,9 млн грн 
Для тривалості роботи 100 діб і посівні площі 131,8 тис. га 

загальні затрати становитимуть: 131,8 тис. га * 5324 грн/га = 701,7 млн. 
грн. 
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Розрахунки свідчать, що затрати зростають із збільшенням 
тривалості роботи цукрових заводів області. А тому ми запланували 
збільшити урожайність до 40 т/га, розрахувати потребу в посівній 
площі і, відповідно, загальні затрати на виробництво цукрових буряків 
за варіантами періодів тривалості роботи заводів. 

Отже, для періоду 75 діб при урожайності 40 т/га розрахуємо 
потребу в посівній площі: 

3537 тис. т : 40 т/га = 88,4 тис. га. 
За нашими розрахунками при урожайності 40 т/га затрати на 1 

га становлять 5802 грн/га, а загальні затрати -  
88,4 тис. га * 5802 грн/га = 512,8 млн грн. 
Для періоду 90 діб: 
4245 тис. т : 40 т/га = 106,1 тис. га. 
Загальні затрати становлять: 
106,1 тис. га * 5802 грн/га = 615,5 млн грн. 
Для періоду 100 діб: 
4717 тис. т : 40 т/га = 117,9 тис. га. 
Загальні затрати становлять: 
117,9 тис. га * 5802 грн/га = 684,1 млн грн. 
З даних розрахунків бачимо, що із збільшенням урожайності до 

40 т/га затрати по всіх варіантах тривалості роботи цукрових заводів 
зменшились порівняно із затратами при урожайності 35,8 т/га. 

Ми збільшимо урожайність до 50 т/га і  розрахуємо потребу в 
посівній площі і загальні затрати на виробництво цукрових буряків за 
варіантами періодів тривалості роботи заводів. 

Розрахуємо потребу в посівних площах для варіантів тривалості 
роботи цукрових заводів: 

 - 75 діб:  3537 тис. т : 50 т/га  = 70,7 тис. га. 
-   90 діб:  4245 тис. т : 50 т/га = 84,9 тис. га. 
- 100 діб:  4717 тис. т : 50 т/га = 94,3 тис. га. 
За нашими розрахунками при урожайності 50 т/га затратами на 

1 га становлять 6890 грн/га, розрахуємо загальні затрати за різних 
тривалостей роботи цукрових заводів: 

- 75 діб: 70,7 тис. га * 6890 грн/га = 487,1 млн грн. 
- 90 діб: 84,9 тис. га * 6890 грн/га = 584,9 млн грн. 
- 100 діб: 94,3 тис. га * 6890 грн/га = 649,7 млн грн. 
Узагальнення результатів дослідження наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Розрахунок потреби цукрових буряків для забезпечення 

виробничих потужностей цукрових заводів Вінницької області 
Варіанти тривалості роботи 

цукрових заводів Вінницької 
області, діб Показники 

75 90 100 
Потреба коренеплодів, тис. тонн 3537,0 4245,0 4717,0 

Фактична урожайність цукрових буряків - 35,8 т/га 
Потреба в посівній площі, тис. га 98,8 118,5 131,8 
Затрати на 1 га, грн. 5324,0 5324,0 5324,0 
Всього затрат, млн. грн. 526,0 630,9 701,7 

Урожайність цукрових буряків – 40,0 т/га 
Потреба в посівній площі, тис. га 88,4 106,1 117,9 
Затрати на 1 га, грн. 5802,0 5802,0 5802,0 
Всього затрат, млн. грн. 512,8 615,5 684,1 

Урожайність цукрових буряків – 50,0 т/га 
Потреба в посівній площі, тис. га 70,7 84,9 94,3 
Затрати на 1 га, грн. 6890,0 6890,0 6890,0 
Всього затрат, млн. грн. 487,1 584,9 649,7 

Джерело інформації: за розрахунками автора 
 

Дані таблиці свідчать, що із збільшенням урожайності 
зменшується, відповідно, посівна площа, так  при періоді 90 діб за 
урожайності 50,0 т/га площа зменшилась на 33,6 тис. га порівняно з 
урожайністю 35,8 т/га. Аналогічна ситуація спостерігається і із 
затратами на виробництво цукрових буряків, так при тривалості 
роботи 100 діб за урожайності 50,0 т/га загальні затрати  менші на 52 
млн грн, ніж при урожайності 35,8 т/га. 

Висновки.  При підвищенні рівня урожайності цукрових коре-
неплодів зросте валовий збір культури, а це в свою чергу забезпечить 
сировиною виробничі потужності цукрових заводів. В цілому 
відновлення та нарощування обсягів виробництва у цукробуряковій 
галузі ми бачимо у її реструктуризації та перепрофілюванні 
підприємств, що сприятиме підвищенню ефективності роботи галузі, 
забезпечить беззбиткове виробництво цукрових буряків і цукру, 
дозволить накопичити необхідну суму коштів, в тому числі для 
здійснення розрахунків підприємств за податками з державою, що 
дасть можливість створити нові робочі місця та підвищити рівень 
життя сільського населення в бурякосіючих районах.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У 

НОВОСТВОРЕНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ 
ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

СТЕПАНЕНКО Т.О., аспірантка*‡, 
Харківський національний аграрний університет  

ім. В. В. Докучаєва 
 

Розглянуто стан еколого – економічної ефективності використання земель 
у сільськогосподарських підприємствах Дергачівського району Харківської області.  
Запропонована система заходів при визначенні оцінки економічної ефективності 
використання земель. 

The condition ecologo-economic efficiency uses of the earths in the agricultural 
enterprises of Dergachevsky region of the Kharkov area is considered. The system of 
actions is presented at definition of an estimation of economic efficiency of use of the 
earths. 

 

Постановка проблеми. Сучасна техногенна інтенсифікація 
сільського господарства, нераціональне  використання земельних 
угідь, недосконала техніка та технологія обробітку землі та 
виробництва сільськогосподарської продукції, недотримання науково 
обгрунтованих систем землеробства, недотримання сівозмін, внесення 
недостатньої кількості органічних добрив, невиконання 
природоохоронних, меліоративних, протиерозійних та інших заходів 
призвели до деградації земель, втрати ґрунтової родючості, 
забруднення навколишнього середовища. Уникнути таких негативних 
явищ, досягти природоохоронного типу землеволодінь та 
землекористувань можна шляхом удосконаленням структури посівів на 
основі відтворення  грунтової  родючості,  в контексті  визначення 

                                         
* Науковий керівник – О.Т.Лозовий, професор, канд.екон..наук., завідувач кафедри 
землевпорядного проектування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва 
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оцінювання економічної ефективності проектних рішень 
впорядкування землеволодінь та землекористувань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленям питань 
еколого - економічної  ефективності використання 
сільськогосподарських земель були та залишаються предметом 
дослідження багатьох вчених. Серед них значну увагу цим питанням 
приділяли і приділяють такі вчені: Д.І. Бабміндра, Г.І. Горохов,  О.І. 
Гуторов, Д.С. Добряк, М.В. Дроздяк, П.Г. Казьмір, О.П. Канаш, В.М. 
Кривов [2-5], А.Г. Мартин, С.О. Осипчук, А.М. Третяк. Вони 
наголошують на необхідності постійного та послідовного вирішення 
питання оцінки еколого – економічної ефективності та раціонального 
використання земельних ресурсів в системі угідь і сівозмін з 
урахуванням ринкових умов господарювання. 

Цілі статті. Подати оцінку еколого - економічної ефективності 
проектних рішень при впорядкуванні землеволодінь та 
землекористувань в сільськогосподарських підприємствах.  

Виклад основного матеріалу. Для оцінювання ефективності 
формування землекористування сільськогосподарських підприємств і 
фермерських господарств розробляють схеми сівозмін. Їх 
розроблення ґрунтується на типах і підтипах землекористування. 
Особливості землеустрою на еколого-ландшафтній основі полягають 
в узгодженні агроландшафтних масивів за підтипами земле-
користування з елементами організації території (сівозмін, пасо-
вищезмін, полів, робочих ділянок тощо) і визначення на цій основі 
способів використання і охорони земель [1]. 

Для повної оцінки економічного стану землекористування 
використовують такі показники: індекси продукції сільського 
господарства; продукцію сільського господарства (у порівняльних 
цінах); продукцію сільського господарства на 100 га 
сільськогосподарських угідь (у порівняльних цінах); продукцію 
сільського господарства на душу населення (у порівняльних цінах); 
урожайність сільськогосподарських культур; продуктивність худоби та 
птиці;    рівень  рентабельності;  індекси  продуктивності   праці;   
основні фонди; енергетичні потужності у сільськогосподарських 
підприємствах тощо [2].  

Об'єктом оцінки економічної ефективності проектних рішень 
щодо сучасного і перспективного використання земель були взяті 
землеволодіння та землекористування Дергачівського району 
Харківської області. Земельний фонд району станом на 1.01.2009 року 
становить 90006 га, у структурі якого переважають землі 
сільськогосподарського призначення – 60920 га., в тому числі 
сільськогосподарські угіддя – 59355 га, з них рілля – 44340,7 га, 
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багаторічні насадження – 2534,6 га, сіножаті – 4042,3 га, пасовища – 
8385,1 га, перелоги – 52,3 га. Лісовкриті площі складають 22133,7 га; 
під водою зайнято 1217,6 га (табл. 1.). 

Таблиця 1 
Земельний фонд Дергачівського району Харківської області 

станом на 1.01.2009 р. [3] 

№/
 Види основних угідь 

Площа 
земель 

всього, га 

Питома 
вага, 
% 

1 2 3 4 
1 Сільськогосподарські землі 60919,6 67,7 
 Сільськогосподарські угіддя 59355,0 66 
 у тому числі: рілля 44340,7 49,3 
                      багаторічні насадження 2534,6 2,8 
                      сіножаті 4042,3 4,5 
                       пасовища 8385,1 9,3 
                       перелоги  52,3 0,06 
 Під господарськими шляхами та 

прогонами 
900,8 1,0 

 Під господарськими будівлями та 
дворами 

663,8 0,7 

2 Ліс та інші лісовкриті площі 22133,7 24,6 
 у т.ч.: вкриті лісовою рослинністю 21660,1 24,1 
                        чагарники 473,6 0,5 
3 Забудовані землі 4276,0 4,8 
 у тому числі: під житловою забудовою 434,5 0,5 
       під промисловими об’єктами  480,5 0,5 
       під відкритими розробками 46,2 0,1 
       комерційного використання 40,1 0,1 
       змішаного використання 70,3 0,1 
       під громадською забудовою 405,9 0,5 
       технічної інфраструктури 162,5 0,2 
      під об’єктами транспорту 909,1 1,0 
      для відпочинку та ін. забудовані 

землі 
1726,9 1,8 

4 Відкриті заболочені землі 467,4 0,5 
5 Відкриті землі без рослинного покриву 

або з незначним рослинним покривом 
991,7 1,0 

6 Води 1217,6 1,4 
Загальна площа Дергачівського району 90006,0 100 
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З таблиці видно, що Дергачівський район має значні площі 
сільськогосподарських земель, що сприяє високопродуктивному 
розвитку сільського господарства. 

Для правильної організації території та отримання високих 
врожаїв необхідно планувати науково – обґрунтовані системи сівозмін.  
Вони мають відповідати таким вимогам: давати нетоварну рослинну 
масу, здатну компенсувати втрати органічної речовини з ґрунту; 
складатися із культур, які мають фітомеліоративні властивості, здатні в 
поєднанні з технічними способами поліпшити фізичні властивості 
ґрунтів; бути у максимально доцільному ступені насиченими 
рослинами-азотофікаторами; формувати в цілому 
конкурентоспроможне землеробство [1]. 

Такі сівозміни сприяють зниженню доз внесення мінеральних 
добрив, а органічні добрива можуть бути спрямовані на розширене 
відтворення органічної речовини в ґрунті і підвищення його 
родючості. У цьому разі середньостабілізуюча сівозміна стає 
матрицею для формування ґрунтозахисної системи землеробства, 
основною ланкою еколого – ландшафтної організації території [1]. 

Основною галуззю сільськогосподарського виробництва в 
Дергачівському районі є виробництво продукції рослинництва. 
Головними культурами, що займають найбільші посівні площі в 
районі є: зернові, технічні та кормові культури.  

Приведемо показники валового збору та урожайності 
сільськогосподарських культур в розрізі господарств Дергачівського 
району (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники валового збору та урожайності 

сільськогосподарських культур у крупних господарств 
Дергачівського району Харківської області в середньому за 

періоди 2005-2009 рр. [3] 
Зернові та 

зернобобові 
Цукрові 
буряки Соняшник 

Назва с.-г. 
підприємств 

Заг. 
пло
ща, 
га 

Пло-
ща 
с.-г. 

угідь, 
га 

Валов
ий 

збір,ц 

Уро
жайн
ість, 
ц/га 

Валови
й збір,ц 

Уро
жайн
ість, 
ц/га 

Валов
ий 

збір,ц 

Уро
жайн
ість, 
ц/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТОВ «Золота 

осінь» 
2505 2505 17255 36,3 - - 727 6,6 

ТОВ «Вільне» 3566 3566 24942 30,5 849 84,9 946 5,7 
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Продовження табл. 2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ «Кордон» 1777 1661 19831 39,3 - - 1239 13,8 
ТОВ «Україна» 3107 3107 22005 35,8 2485 82,8 1522 7,9 

ТОВ «Агро-інвест» 3165 2895 31547 36,1 2121 151,5 880 8,6 
ТОВ «Магістраль» 2410 2343 33206 33,0 - - 16818 16,8 
ТОВ «Горизонт» 3836 3497 26374 35,9 10604 265,1 830 14,1 

ТОВ 
«Слобожанщина» 

3710 3223 26345 37,4 5205 148,7 1852 11,6 

ТОВ «Слов'яни» 2472 2472 30532 40,7 3739 167,0 1473 14,7 
ТОВ «Золота 

осінь» 
204 22,7 - - 7626 39,3 240 2 

ТОВ «Вільне» 851 60,8 337 42,7 32289 100,9 - - 
ТОВ «Кордон» - - 407 101,8 - - - - 
ТОВ «Україна» - - - - 13373 55 110 7,9 

ТОВ «Агро-інвест» - - 14450 451,6 65740 134,7 986 6,6 
ТОВ «Магістраль» - - 1370 68,5 20154 84 1914 34,8 
ТОВ «Горизонт» 2967 84,4 5140 342,7 53067 203,4 2206 18,7 

ТОВ 
«Слобожанщина» 

378 14 500 100 48084 137,4 - - 

ТОВ «Слов'яни» 13 1,9 1232 123,2 52990 106 864 10,3 
 
Як видно з таблиці, урожайність сільськогосподарських культур 

в господарствах Дергачівського району низька і не сприяє 
високоефективному розвитку сільгоспвиробництва. Так, урожайність 
цукрових буряків коливається від 82,8 до 265,1 ц/га; соняшника – 5,7 - 
16,8 ц/га, що свідчить про низьку ефективність виробництва цих та 
інших культур, хоча орні землі характеризуються достатньо високою 
продуктивністю (переважають землі з балами бонітету ґрунтів від 51 до 
69). 

В дорефомовий період урожауність цих культур була значно 
вищою і становила в господарствах району: цукрового буряка - 300 – 
400 ц/га, соняшника – 19-22 ц/га. Таке зниження урожайності 
сільськогосподарських культур пов'язане з недотриманням технології у 
землеробстві, ліквідацією сівозмін, частою зміною структури посівних 
площ, недостатнім внесенням органічних і мінеральних добрив тощо. 
На урожайність сільськогосподарських культур за оснанні два роки 
також вплинули придатні для цього погодні умови. Величина врожаю 
за однакових кліматичних та економічних умов та нормативних затрат 
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буде залежати від родючості ґрунтів, яка в основному визначається 
вмістом гумусу. 

З метою інвестиційної привабливості сільськогосподарського 
землекористування потрібно, крім усього іншого, знати, який урожай 
можна отримати з конкретної земельної ділянки і які будуть затрати 
для досягнення цієї урожайності. В основу класифікації придатності 
орних земель покладено показник окупності затрат економічної 
оцінки орних земель за ефективністю вирощування основних 
сільськогосподарських культур, який відображає величину 
урожайності відповідної культури і затрат на її одержання та дані 
бонітування ґрунтів [4, 5]. 

Висновки. З метою підвищення економічної ефективності 
проектних рішень впорядкування землеволодінь та землекористувань 
сільськогосподарських підприємств необхідно: враховувати кількісні та 
якісні показники екологічного стану землеволодінь та 
землекористувань; дотримуватися вимог раціонального та 
ефективного використання земель; складати науково – обґрунтовані 
сівозміни, враховуючи урожайність сільськогосподарських культур, 
якість ґрунтів та технологію обробітку орних земель; врахування 
системи заходів щодо підвищення родючості земель. Виконання цих 
заходів в комплексі, одержання високих урожаїв сільськогосподарських 
культур сприяє отриманню прибутку та призведе до економічної 
рівноваги господарської діяльності підприємств.  
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АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  МАРКЕТИНГУ 
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 Національний Науковий Центр "Інститут Аграрної Економіки" 

 

Основною темою дослідження є формування та функціонування основних 
каналів реалізації худоби та тваринницької продукції в Україні в ринкових 
умовах. Метою є аналіз економічних відносин між агентами ринку в процесі 
маркетингу , а також інфраструктури ринку та переваг створення оптових 
ринків. 

This study focuses on finding out how to develop and manage the main livestock 
and meat products marketing channels in Ukraine under market conditions. The study 
aims at analyzing the business relations between market agents during marketing 
operations, the market infrastructure and advantages that emanate from developing 
wholesale markets in Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Достатнє наповнення та стабільність 
ринку тваринницької продукції мають виняткове важливе значення в 
гарантуванні продовольчої безпеки країни. Однією з головних 
проблем аграрного сектору є сфера маркетингу тваринницької 
продукції. Нинішня інфраструктура аграрного ринку та непрозорі 
схеми збуту не зорієнтовані на швидке  її просування до споживачів.   

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки механізм 
формування та функціонування цього ринку, зокрема, ефективність 
торгових операцій з живою худобою, залишається недостатньо 
вивченим.  Бракує наукових розробок, де проблеми маркетингу 
худоби досліджувалися б у взаємозв’язку з якістю та безпечністю  
тваринницької продукції.  

Ситуація зумовлює необхідність проведення більш ґрунтовних 
досліджень щодо удосконалення економічних відносин між агентами 
ринку худоби та підвищення культури торгівлі. 

Цілі статті. Проаналізувати особливості маркетингу в 
сільському господарстві та канали реалізації худоби в Україні та 
розробити пропозиції щодо формування цивілізованих каналів її 
реалізації з метою задоволення потреб споживачів. 

Виклад основного матеріалу. Особливості маркетингу 
тваринницької продукції зумовлені, насамперед, специфічними 
особливостями самої галузі і проявляються в наступному.  

По-перше, тваринництво виробляє продукцію, від якої залежить 
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продовольча безпека країни. Тому ця галузь знаходиться під 
особливим наглядом державних органів. Держава є постійним і 
активним суб`єктом сільськогосподарського ринку, що потребує 
врахування її участі при маркетинговому плануванні. 

По-друге, тваринницька галузь характеризується 
багаточисельністю дрібних господарюючих суб`єктів-виробників, 
кожен із яких не в змозі одноосібно впливати на ціну, а може лише 
пристосуватися до неї. Ця обставина, поряд з тиском постачальників 
матеріально-технічних ресурсів та переробників, унеможливлює 
застосування більшості стратегій ціноутворення, пропонованих 
маркетологами. 

По-третє, через властиву сільському господарству інертність, 
недостатнє використання засобів електронно-обчислювальної техніки, 
можливостей Інтернету, більшість спеціалістів агропідприємств 
володіють обмеженою інформацією про ринок, його кон`юнктуру, 
ціни, що призводить до неефективного розподілу  тваринницької 
продукції за маркетинговими каналами. 

По-четверте, має місце наявність тривалого часового проміжку 
між періодом виробництва худоби та м’яса та періодом споживання 
кінцевої продукції. Для ефективного розподілу виробничих ресурсів 
агропідприємства працівники маркетингових служб повинні вміти 
спрогнозувати не лише запити закупівельних організацій, а й попит 
споживачів  м’ясо та м’ясопродуктів. 

По-п’яте, худоба як агросировина – це досить типовий, 
однорідний за своїми властивостями товар, який в більшості випадків 
не потребує реклами, використання інших методів нецінової 
конкуренції (за виключенням якихось порід тварин тощо).  

Зовсім інша ситуація із тваринницькою продукцією, яка вже 
пройшла обробку, переробку, відповідне пакування, маркування тощо. 
На ринку продовольчих товарів має місце жорстка маркетингова війна 
торгових марок (брендів) в боротьбі за прихильність покупця.     По-
шосте, продовольчі товари, які отримують після переробки  
тваринницької продукції – це товари першої життєвої необхідності, які 
необхідні на ринку в обсягах, що напряму залежать від кількості 
споживачів, а також їх смаків і уподобань, національних традицій 
тощо. Надходження таких товарів на ринок має бути стабільним і 
безперервним, незважаючи на природно-кліматичні умови, сезонність 
та тривалий цикл виробництва худоби. 

По-сьоме, існує висока кореляція між якістю тваринницької 
продукції та строками її зберігання, умовами і терміном 
транспортування. Тому особливої ваги набуває маркетинг-логістика, 
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яка покликана організувати своєчасні поставки продукції за 
маркетинговими каналами, мінімізувати збитки при її зберіганні, 
транспортуванні та реалізації, звівши нанівець можливі втрати 
(псування,  втрата живої ваги, тощо).  

Тваринницька галузь тривалий час перебуває в економічній 
кризі. За період формування та становлення нових форм власності та 
форм господарювання в аграрному секторі України (1990-2008рр) 
тваринництво втратило свої лідируючі позиції в сільському 
господарстві. Спад виробництва продукції тваринництва 
супроводжувався адекватним зниженням і поголів’я худоби: ВРХ - 
майже в 5 разів, а свиней - в 3 рази (і досягло у  2008 р. відповідно 
5,097 млн. та 7 млн голів). Виробництво м’яса всіх видів за останні 
роки було збитковим, зокрема рентабельність м’яса ВРХ складала біля 
мінус 40%, свиней - мінус 28, овець і кіз - мінус 48% .  

На зменшення виробництва тваринницької продукції, поряд з 
іншими факторами, вплинув низький рівень закупівельних цін. 
Протягом багатьох років вони не відшкодовують її собівартості, що 
веде до її збитковості та, як наслідок, відсутності зацікавленості 
виробника у розширенні виробництва. Так, у 2008 році закупівельні 
ціни відшкодовували лише 76% собівартості виробництва м’яса 
великої рогатої худоби, 61% - м’яса овець та кіз. Закупівельні ціни на 
свинину перевищили собівартість лише на 0,3%. 

Одним з критеріїв оцінки ефективності є показник концентрації 
виробництва. Так, виробництво м’яса у 2008 році на 100 га 
сільгоспугідь складала 7,4 т. Тут чітко простежується зонування за 
географічною ознакою. Значення цього показника поступово 
зменшується в напрямі хз заходу на схід країни. Так, найвищу 
концентрацію виробництва м’яса ВРХ та свинини зафіксовано у 
Івоно-Франківській області, а найнижчу- у Микалаївській. 

Ще одним важливим показником виробництва  м’ясає рівень 
його виробництва на одну особу. В Україні у 2008 році цей показник 
склав 41,2  кг, щов два рази менше рівня 1990р. 

Коефіцієнт самозабезпечення м’ясом в 2008 році склав 0,81 
проти1,23 н 1990 р. Україна виробляє м’яса менше, ніє споживає, а за 
умови досягнення рекомендованого рівня споживання і відсутності 
змен у виробництві половину обсягів м’яса доведеться імпортувати, що 
є загрозою продовольчій безпеці країни.  

Одним з важливих зовнішніх факторів впливу на формування 
ринку м’яса виступає рівень платоспроможності населення. В 2008 р 
купівельна спроможність середньодушового доходу щодо м’ясних 
продуктів знаходиться на рівні 70% від показника 1990року і 
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приблизно тієї ж позначки досягло і споживання м’ясної продукції. 
Споживання населенням країни повноцінних тваринницьких 

продуктів, зокрема м’яса, з 1990 року постійно знижувалося. Лише 
починаючи з 2002 р. спостерігається стабільна тенденція до 
щорічного збільшення споживання м’яса і м’ясопродуктів, проте вони 
складають лише  45,7 кг, або 56% від рекомендованих норм 
харчування (80 кг на одну особу на рік).  

У багатьох країнах для соціальних груп населення з низькою 
платоспроможністю держава вводить молочні та  м’ясні талони, які 
оплачуються за рахунок бюджету. Такий захід є важливим важелем 
підвищення попиту на продукцію тваринництва. 

Для підвищення доходності галузі і прибутків товаровиробників 
застосовуються компенсаційні виплати на 1 голову худоби, податкові 
пільги, доплати за якість продукції, пільгове кредитування та інші.  

Проведений аналіз свідчить, що ринок худоби в країні 
характеризується значним зменшенням частки сільськогосподарських 
підприємств у виробництві м’яса худоби та його зосередження у 
великій кількості дрібних товаровиробників (особистих селянських 
господарств), які не мають системних прозорих маркетингових каналів 
збуту.  Сучасний стан ринку худоби характеризується наявністю 
неорганізованих посередників та стихійниx форм торгівлі, тінізацією 
обігу худоби, відсутністю належної ринкової інфраструктури та умов 
для маркетингу.  

Так, за останні два роки у загальному обсязі реалізації худоби 
більш ніж 55% займала реалізація комерційним і приватним 
підприємствам; 35% - переробним підприємствам; 8% - на ринках; 
,більше 2% - населенню в рахунок оплати праці; менше 1% - за оренду 
паїв [1].  

Стихійний характер процесів реалізації худоби обумовлюється 
недосконалою інфраструктурою ринку та її невідповідністю світовому 
досвіду: практично відсутні основні складові маркетингової 
інфраструктури - оптові ринки худоби, площадки оптових продаж 
збутових кооперативів, термінали-накопичувачі худоби, тощо; відсутні 
також комунікаційні складові інфраструктури, що у сукупності 
унеможливлює концентрацію продукції, покупців і продавців та 
проведення відкритих торгів; прозоре формування ринкових цін  та 
гарантія високої якості та безпечності тваринницької продукції . 

Проведений нами аналіз свідчить, що основними недоліками  в 
системі реалізації продукції тваринництва, які мають значний вплив на 
якість тваринницької продукції, є наступні: відсутність інформації про 
кон’юнктуру ринків продукції внаслідок обмеженого доступу до неї; 
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відсутність збутових кооперативів, дрібнооптових формувань по 
закупівлі та кооперативних центрів оптового збуту худоби; відсутність 
відповідним чином облаштованих і доступних для товаровиробників 
регіональних оптових ринків худоби та продовольства, а також мережі 
аукціонів живої худоби; наявність великої кількості суб’єктів заготівлі 
худоби, які формують багаторівневі тіньові канали збуту дрібних 
партій, внаслідок чого значно знижується первинна ціна продажу і 
збільшується кінцева ціна споживання; слабкий розвиток оптово-
роздрібної торговельної структури (недостатня кількість холодильної 
та іншої техніки, складських приміщень, інформаційних та 
комунікаційних систем). Тому надзвичайно важливим є розвиток 
законодавчої бази та запровадження заходів щодо створення більш 
конкурентного середовища та елементів обслуговуючої 
інфраструктури ринку, зокрема збутових кооперативів та оптових 
ринків.    Оптовий ринок є місцем зустрічі продавців та покупців, де 
створюються послуги з транспортування, складування та зберігання 
продукції і формування товарних партій; є доступ до ринкової 
інформації; здійснюється контроль якості і безпеки продукції. 
Створення оптових ринків - це важливий механізм скорочення та 
оптимізації маркетингових ланцюгів, прозорого ціноутворення та 
задоволення потреб споживачів. В більшості країн становлення та 
розвиток оптових ринків відбувається за безпосередньої участі 
держави шляхом розробки урядової програми розбудови її мережі у 
містах. Хоча «Основні напрямки створення та функціонування 
оптових продовольчих ринків» були затверджені ще 9 червня 1999 
року Постановою Кабміну України № 997 , проте в країні ще й досі не 
існує такої урядової програми [2]. 

Розбудова мережі оптових ринків сприятиме процесу реалізації 
сільгосппродукції високої якості; більш ефективному використанню 
каналів збуту; підвищенню ефективності тваринництва та переробних 
підприємств та задоволенню потреб споживачів щодо якості та 
безпечності продукції. Чим сучаснішою є інфраструктура оптового 
ринку, тим чіткіше відбувається розподіл сільськогосподарських та 
харчових продуктів, що впливає на якість продукції. 

Україна за 5 років має намір створити мережу з 25 оптових 
ринків сільгосппродукції загальною вартістю понад $500 млн. Це 
передбачено Державною Цільовою Програмою, схваленою 
українським урядом і затвердженою Постановою Кабміну № 562 від 
3.06.2009 року. Зокрема, бюджетне фінансування до 2013 р. включно 
очікується на рівні 1200 млн.гривень. Передбачається також розробити 
необхідну організаційно-економічну та нормативно-правову базу їх 
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діяльності та сприяти створенню об‘єднання та їх подальшій інтеграції 
у міжнародні організації оптових ринків. Виконання програми 
дозволить знизити споживчу інфляцію, збільшити обсяг виробництва 
сільгосппродукції й створити близько 3 тис. робочих місць.  

Висновки.  1. Створити інституції, законодавчу базу та ввести 
контрактну систему у виробництві тваринницької продукції, що 
надасть можливість суб’єктам маркетингу робити довгострокові плани 
на відповідну діяльність. Контракти будуть встановлювати обсяги та 
ціни на худобу та якісні її параметри. Все це буде стимулювати 
підвищення  виробництва і ефективність співпраці виробничої та 
переробної сфер, а також забезпечить стабільність для виробників та 
переробників. 

2. Посилити роль Міністерства Аграрної політики стосовно 
інформаційно-аналітичного забезпечення агромаркетингу. 
Основними його задачами мають стати: економічне регулювання 
виробництва через ціни, кредитно-фінансову систему, податки, квоти; 
збір інформації щодо стану сільгоспринків та їх кон’юнктури; пошук 
нових ринків та вдосконалення прийомів роботи на існуючих; 
впровадженння нових технологій та допомога в здійсненні ЗЕД; тощо. 

Створити державну систему та прийняти програму створення 
державної системи цінового моніторингу ринку сільгосппродукції і 
продовольства (в тому числі і м‘яса) з метою вивчення і 
розповсюдження оперативної цінової інформації. 

3. Прискорити роботу по формуванню інфраструктури 
аграрного ринку. З метою удосконалення системи маркетингу тварин-
ницької продукції сприяти розвитку мережі заготівельних пунктів та 
заготівельно-збутових кооперативів в сільській місцевості (що стане 
основою розвитку регіональних оптових ринків), а також розвитку та 
вдосконаленню аукціонів живої худоби. 

4. Розробити Національну Програму створення оптових ринків 
в Україні; врегулювати земельні питання ; створити правову базу та 
розробити ефективну державну політику інформаційного, 
консультативного та фінансово-кредитного забезпечення їх роботи. 
Оптові ринки мають перерости в Регіональні Аграрні Центри, де 
покупці й продавці зможуть не тільки продати чи купити продукцію, а 
й отримати повний спектр послуг з продажу, ціноутворення та 
транспортування; провести розрахунки; отримати кредит, інформацію 
від дорадчих служб про нові технології, тощо. 
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У статті розглянуто сучасні проблеми енергозбереження національної 

економіки, запропоновані альтернативні методи планування енергозбереження з 
врахуванням дестабілізуючих факторів національної енергетики. 

The concept of energy saving strategy of national economy is certain in the article, 
considered the role of influence on development of energy saving strategy. Considerable 
attention is spared to the problems of development of ball estimation of factors that 
influence on energy saving. 

 
Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції цін на 

енергоресурси є досить нестабільними. В умовах політичної, 
фінансової та екологічної кризи планування споживання 
енергоресурсів, та цін на них є досить ускладненим. Цьому також 
сприяють окрім зазначених макроекономічних факторів також і 
мікроекономічні. На сучасному етапі існує ряд наукових розробок 
вітчизняних вчених економістів, але відсутня єдина, збалансована 
стратегічна програма дій енергетики України. Існуюча національна 
програма «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» має 
ряд суттєвих недоліків, врахування та виправлення яких дасть змогу 
точніше та об’єктивніше планувати споживання та ціни на 

                                         
 Друкується за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень в рамках гранту Президента 
України для підтримки наукових досліджень молодих вчених (GP/F27) 
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енергоресурси як на макро, так і на мікро рівні.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Видатний вклад у 

розкриття цієї проблеми зроблено російськими і українськими 
вченими, за якими залишається певний пріоритет у створені та 
використанні планування енергетичних потреб та стратегій, через 
високу енергоємність національних економік. Не можна й не 
відзначити й розвиток теорії економічних структур академіків В. 
Нємчинова і М. Федоренкова. Також існує досить багато концепцій, 
що стосуються енерго та ресурсозбереження. Досить відомими є торії 
Бистрякова, Данилишина,  Гусєва, Вернадського, Реймерса та інших.  

Постановка завдання. На сьогоднішній день недостатньо 
досліджено, які саме стратегічні орієнтири енергозбереження змін на 
державному і регіональному рівнях необхідні для забезпечення 
ефективного використання енергоресурсів. 

Мета статті – визначити основні проблемні моменти 
стратегічного енергетичного планування національної економіки.  Для 
досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1) визначити роль енергозбереження у забезпеченні ефективного 
використання енергоресурсів та розвитку національної економіки; 

2) обґрунтувати необхідність врахування потенційних факторів 
ризику в плануванні енергоспоживання; 

3) розробити ряд заходів щодо поліпшення енергопланування на 
теоретичному рівні. 

Виклад основного матеріалу. 1. Еколого-економічні аспекти 
енергозбереження.  

Нераціональні підходи до природокористування в Україні 
протягом ХХ ст. призвели до того, що на межі другого і третього 
тисячоліть економіка країни мала одні з найнижчих у світі показники 
екологічної ефективності, тобто була однією з найбільш 
природоємних (табл. 1)[2]. 
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Таблиця 1 
Природоємність ВВП України порівняно з іншими країнами 

Індекси 

загальної 
природоємності 

(середнє 
значення) 

Країни 
Е

не
рг

о-
єм

но
ст

і 

Е
ле

кт
ро

-е
не

рг
оє

м-
но

ст
і 

Ш
кі

д-
ли

во
ст

і 
дл

я 
ат

мо
с-

ф
ер

и 

Во
до

єм
-н

ос
ті 

Сп
ож

и-
ва

нн
я 

за
па

сів
 

мі
сц

ев
их

 в
од

ни
х 

ре
су

рс
ів

 

4-х 
індексів 

5-ти 
індек-

сів 
Cвіт 
Україна 
Молдова 
Росія 
Румунія 
Польща 
Словаччина 
Білорусь 
Угорщина 
Франція 

1,00 
14,31 
8,78 
 7,44 
3,06 
1,84 
2,95 
2,47 
1,70 
0,62 

1,00 
8,80 
6,58 
5,80 
2,26 
1,44 
2,96 
2,22 
1,54 
0,72 

1,00 
15,25 
13,38 
7,89 
3,45 
2,81 
2,77 
2,78 
1,76 
0,39 

1,00 
2,83 
2,33 
2,69 
1,10 
0,61 
0,11 
0,53 
0,06 
0,27 

1,00 
2,33 
3,16 
0,21 
1,13 
2,40 
0,21 
0,59 
0,65 
2,66 

1,00 
10,30 
7,77 
5,95 
2,46 
1,68 
2,19 
2,00 
1,27 
0,50 

1,00 
8,70 
6,85 
4,80 
2,20 
1,82 
1,80 
1,72 
1,14 
0,93 

 
Якщо брати за базу порівняння світовий рівень (=1,00), то 

енергоємність національного ВВП перевищує середньосвітове 
значення у 14,31 рази, електроенергоємність — у 8,8, водоємність — у 
2,83 рази. Загальний індекс природоємності ВВП (розрахований як 
середнє арифметичне значення чотирьох перелічених індексів: 
енергоємності, електроенергоємності, шкідливості для атмосфери, 
водоємності) більш як удесятеро перевищує середньосвітовий. Якщо 
сюди додати ще й індекс споживання води (% запасів місцевих водних 
ресурсів), який становить 2,33, то загальний індекс природоємності 
економіки України дорівнюватиме 8,7 середньосвітового.  

Починаючи ще з 70х років світовими вченими пропонувалися 
різні концепції природокористування як системи управління 
ресурсами та відходами для сприятливого впливу на навколишнє 
середовище (табл. 2). 
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Таблиця 2  
Міжнародні концепції ресурсозбереження 

Назва Зміст 
Demand Side Management 
(DSM) — управління з 
погляду забезпечення тільки 
необхідних потреб 
 

Ключова концепція організації 
ресурсозбереження. Розроблена в 
США у середині 70-х років ХХ ст., а 
поняття вживалося як синонім 
понять «керування навантаженням» та 
«економія енергії» 

Least Cost Planning 
(LCP) — планування 
мінімальних витрат 

Урахування оптимізації споживання 
ресурсів у визначенні вартості 
виробництва і виробничих витрат 

Integrated Resources 
Planning (IRP) — 
комплексне планування 
ресурсів 

Може  визначатися як метод оцінки 
того, чи є економія енергії 
привабливіша, ніж розширення сек-
тору енергозабезпечення шляхом 
нарощування нових потужностей, а 
також як засіб оптимізації 
систематизованих та 
структурованих програм для впливу 
на попит на енергоносії 

 
2. Роль енергетичної сфери в економіці держави. З урахуванням 

нового розвитку економіки, заснованого на усвідомленні суспільством 
обмеженості природних ресурсів, виникає необхідність в обмеженні 
потреб, тобто перехід до поняття раціональних ресурсозбережних 
аспектів. Замість завдань енергозабезпечення кількісного розвитку, 
яким економіка України слідувала впродовж десятиріч, енергетика 
повинна перейти на енергозабезпечення сталого розвитку економіки, 
на що орієнтовані сьогодні розвинуті країни світу. Альтернативи 
цьому шляху немає. 

Виходячи з даних положень була створена програма 
«Енергетична стратегія України до 2030 року»[6].  

Прогнозованим розвитком економіки держави до 2030 року 
визначено три періоди: до 2010 р. – період структурної перебудови 
інноваційного напряму; 2011-2020 рр. – період випереджального 
розвитку традиційних галузей сфери послуг в економіці України. 

У ці періоди формуються підвалини постіндустріального 
способу виробництва. У період 2021-2030 рр. прогнозується 
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завершення переходу до постіндустріального суспільства з 
характерною зміною структури економіки. 

Судячи з зазначених положень дана стратегія повинна 
піддаватися постійному моніторингу та періодичному уточненню 
передбачених обсягів і термінів виконання робіт з врахуванням 
динаміки цін на паливно-енергетичні ресурси у світі та Україні. 

Аналіз динаміки енергоємності ВВП в Україні дозволяє 
простежити вартісне зростання витрат енергоресурсів ( очинаючи з 
першої половини 90-х років у структурі витрат на виробництво 
промислової продукції майже втричі зросла вартісна складова 
енергоресурсів, сягнувши 42% загальних матеріальних витрат на 
виробництво продукції). Зниження в подальшому енергоємності ВВП 
уповільнилися в зв’язку з тим, що в найбільш енергоємних галузях 
економіки, - металургійній, машинобудівній, хімічній та 
нафтохімічній, а також у житлово-комунальній сфері динаміка 
зниження енергоємності валової доданої вартості зазнала негативних 
змін, обумовлених недопустимо високим ступенем фізичного зносу 
основних фондів (65-70%), та відповідним підвищенням питомих 
витрат паливно-енергетичних ресурсів на ряд важливих видів 
продукції.  Враховуючи наведену динаміку змін в енергетичній сфері 
держави, слід зазначити, що «Енергетична стратегія України на період 
до 2030 року»  повинна включати в себе ряд показників, які б давали 
змогу коректувати розроблений план у відповідності до змін в 
національній економіці.  

3. Теоретичні аспекти поліпшення енергопланування. 
Стратегічний енергетичний потенціал – комплекс заходів, 
спрямований на становлення процесу ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів та забезпечення стратегічної безпеки в 
енергетичній галузі держави. 

Весь комплекс факторів впливу, щодо планування стратегічного 
енергетичного потенціалу доцільно розділити на дві складові: технічну 
та структурну. 

Технічний фактор відображає вплив технічного 
(технологічного) стану та рівня устаткування і обладнання на обсяги 
споживання енергоресурсів при виробництві продукції (послуг). 

Структурний фактор відображає вплив структурних змін у 
галузевій або міжгалузевій діяльності на обсяги споживання палива та 
енергії. 

Стратегічний потенціал енергозбереження – резерв економії 
паливно-енергетичних ресурсів, якого можна досягти шляхом 
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галузевого та міжгалузевого збалансування затрат енергоресурсів. 
Таблиця 3 

Система критеріїв для оцінки факторів впливу при плануванні 
стратегічної програми енергозбереження 

Фактори впливу Бал 
βi 

Вагомість   
αі 

Загальний 
рівень впливу 

(βi* αі) 
Глобальні: 

- зміна кількості та якості 
енергоресурсів, цін на них 

β1 α1 β1× α1 

- зміна фінансово-
економічного становища 

β2 α2 β2× α2 

- зміна політичної 
ситуації 

β3 α3 β3× α3 

Макроекономічні: 
- зміна політичного та 
економічного становища 

β4 α4 β4× α4 

- зміна нормативно-
законодавчої бази щодо    
енергозбереження 

β5 α5 β5× α5 

- зміна кількості та якості 
енергоресурсів в державі 

β6 α6 β6× α6 

Мікроекономічні: 
- запровадження 
безвідходних технологій 

β7 α7 β7× α7 

- оновлення основних 
фондів 

β8 α8 β8× α8 

- виробництво менш 
енергоємних товарів-
аналогів 

β9 α9 β9× α9 

Весь стратегічний потенціал ресурсозбереження у відповідності 
до запропонованих факторів слід розділити на технічний потенціал та 
структурний потенціал.  

Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження 
повинна включати: 

- підвищення ефективності виробництва (видобутку), 
перетворення, транспортування та споживання енергоресурсів; 

- зниження енергоємності продукції та надання послуг за 
рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій та 
енергозберігаючих заходів. 
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Структурна складова потенціалу енергозбереження: 
- зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою 

зниження рівнів енергоспоживання; 
- зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв 

промисловості та транспорту за рахунок розвитку наукомістких 
галузей і виробництв з низькою енергоємністю та матеріаломісткістю. 

Потенціал енергозбереження у контексті планування повинен 
також розглядатися з трьох точок зору: 

- з  глобальної, 
- з  макроекономічної (загальнодержавної), 
- з мікроекономічної (структури енергоспоживання конкретно 

взятого підприємства).  
Це дасть змогу відокремити підконтрольні та неконтрольовані 

фактори впливу на енергетичний потенціал національної економіки. 
Підконтрольними є фактори, що стосуються виробничої діяльності 
підприємств та деякі макроекономічні фактори. Глобальні фактори 
впливу при формуванні енергетичної стратегії та розробці 
енергетичних балансів є неконтрольованими, але мають високий 
ступінь впливу через високу енергозалежність національної економіки 
від закордонних постачальників енергоресурсу. 

 Для більш обґрунтованої оцінки впливу різнорідних факторів 
при плануванні енергетичної стратегії автором пропонується 
проводити  додаткову бальну оцінку найголовніших факторів впливу. 
(табл.3)  

Бальна оцінка (βi) проводиться за шкалою від 0 до 10. Вона 
виражає ступінь впливу факторів на розробку енергетичної стратегії. 
Чим більший вплив має фактор, тим більше значення бальної оцінки. 
Ступінь вагомості αі (виражений від 0 до 1, , де кількість 
факторів впливу) враховує силу впливу бальної оцінки, яка  залежить 
від конкретної глобальної, макроекономічної та мікроекономічної 
ситуації, що склалася і може змінюватися в короткостроковому періоді. 
Запропонована система може включати і більше факторів, ніж 
запропоновано.  

При розробці стратегічного плану енергозбереження кожний 
фактор впливу має свою бальну оцінку, яка виражає рівень впливу 
даного фактора та не змінюється на протязі усього періоду здійснення 
стратегічного плану. 

Також кожному фактору присвоюється вагомість, яка може 
змінюватися та корегуватися в короткостроковому періоді. Це надає 
змогу вносити відповідні корективи у відповідному короткостроковому 
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періоді до стратегічного плану енергозбереження. Вагомість впливу 
потрібно перераховувати у відповідності до структурних змін факторів 
впливу.  

 Відсутність належної кількісної оцінки екологічної складової у 
програмі «Енергетична стратегія України  на період до 2030 року» не 
відповідає ані європейським засадам формулювання національної 
енергетичної стратегії, ані принципам моделі сталого розвитку (на які 
спираються, розробники українського стратегічного документа). 

Висновки. У підсумку зазначимо головні складові розробки та 
реалізації енергозберігаючої концепції. А саме такі моменти: 

- визначення національної концепції енергозбереження потре-
бує встановлення ряду факторів впливу, які пов’язані між собою.  

- набір факторів, які необхідно враховувати при розробці 
стратегії енергозбереження являє собою взаємопов’язану систему з 
трьох основних складових: факторів глобального впливу, 
макроекономічного впливу та мікроекономічного впливу.  

- стратегічні енергетичні вектори, потребують переробки. 
Навіть песимістичні прогнози Енергетичної концепції не 
відповідають реаліям сьогоденної економіки вже на початковому етапі 
реалізації прийнятої концепції. 
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 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
ТЕЛИЧКАНЬ І.І., аспірант,  

Уманський  національний університет садівництва 
 
В статті розглянуто основні передумови розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні, мотиви подорожей в сільську місцевість та потреби 
туристів, досліджено класифікаційні ознаки, які в певній мірі відображають стан 
сучасної туристичної галузі.  

The article examines main prerequisites for development of rural green tourism in 
Ukraine, motives of travel to rural areas and needs of tourists. Classification features, 
which to some extent reflect the modern tourism industry, are investigated. 

 
Постановка проблеми. Останнім часом в сільському зеленому 

туризмі (СЗТ) все виразніше окреслюються питання передумов його 
розвитку, які набувають характеру позитивної тенденції та зберігають 
потенціал для його перетворення у винятково важливу в соціальному й 
економічному плані сферу сільського буття країни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні досить 
велика кількість науковців досліджують туристично-рекреаційний 
потенціал, який є в Україні. Сюди належать праці Л.П.Воронкової, 
В.Б.Сапрунової, Т.І. Ткаченко, Я. Маєвського та багатьох інших. Огляд 
літературних джерел з питань розвитку СЗТ дозволяє зробити 
висновок, про недостатність вивчення соціально-економічних 
передумов туристичної галузі, що негативно впливає на стан туризму в 
цілому та робить шляхи та напрямки вирішення даної проблеми 
досить актуальним. 

Цілі статті. Проаналізувати основні соціально-економічні 
передумови розвитку СЗТ в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічний 
розвиток регіонів України є досить складним та динамічним 
процесом. Розвиток туризму в цілому залежить від комплексу 
наступних передумов: природно-географічних, історико-політичних, 
соціально-економічних, демографічних, що склалися в суспільстві та 
факторів, які їх визначають. Різноманітність передумов і факторів, які 
впливають на формування пропозиції послуг сільського зеленого 
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туризму значно варіюється за регіонами нашої країни і тому виникає 
об’єктивна необхідність їх систематизації. 

Передумови – це фон, на якому та за участю якого 
розгортається функціонування і розвиток цілісних систем. В дійсності 
існує залежність системи від процесів, які поширюються в оточуючих 
її умовах. У зв’язку з цим «передумови» можна розглядати також як 
категорію «фактор», під якою розуміється причина або рушійна сила, 
що обумовлює перебіг будь-якого процесу і визначає його характер. 
Фактор у туризмі – це момент, суттєва обставина туристичної 
практики [1].  

При визначенні та оцінці передумов і факторів їх часто не 
розмежовують, адже передумови є загальними умовами, що 
визначають можливість або неможливість існування певного явища, а 
фактори їх конкретизують. Сукупність факторів розвитку сільського 
зеленого туризму відповідно до їх ролі можна розділити на три 
основні групи, яким властиве різне просторове розміщення.  

До першої групи належать фактори локалізації сільського 
туризму, які визначають місце прояву туризму на території, іншими 
словами фактичну туристичну придатність території, до них 
відносяться: природно-географічні, історичні, культурні, релігійні, 
архітектурні, археологічні фактори. 

Наступною групою є фактори вибірковості (селективні), які 
характеризують можливість участі в сільському туризмі, до них 
належать фактори попиту та демографічні фактори. Вимоги, що 
висувають споживачі до відпочинку, надто диференційовані. 
Населення обирає той вид відпочинку, який відповідає його критеріям. 
На сьогодні видів туризму є досить багато, тому одним із напрямів 
дослідження туристичної діяльності є ідентифікація їх, систематизація і 
класифікація. Існує достатньо велика кількість фахівців, що роблять 
спроби класифікувати туризм за його видами, формами і типами, 
використовуючи при цьому різноманітні критерії  [2]. Класифікація 
видів туризму на сьогодні не є вичерпною, вона має динамічний 
характер, здатна видозмінюватися з часом, що пов’язано насамперед із 
соціально-політичними змінами в суспільстві.  

Для визначення обсягів та якісних характеристик наявного і 
потенційного попиту населення на послуги сільського зеленого 
туризму, необхідно враховувати мотиви здійснення подорожі в 
сільську місцевість. Ткаченко Т.І. робить наголос на таких мотивах 
вибору відпочинку за типом «сільський туризм»: 
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- відсутність коштів для відпочинку на престижних курортах; 
- незмінний спосіб відпочинку в сільській місцевості у певної 

категорії людей незалежно від їх доходів; 
- необхідність оздоровлення у певних кліматичних умовах за 

рекомендаціями лікарів; 
- близькість до природи та можливість більше часу проводити 

на свіжому повітрі; 
- можливість харчування екологічно чистими та дешевими 

продуктами харчування; 
- реальна можливість залучитися до сільськогосподарських 

робіт для власного задоволення; 
- потреба у спокої та у розміреному ритмі життя; 
- можливість залучення до іншої культури та звичаїв, участі в 

місцевих святах, розвагах [3, С. 203]. 
Всі перелічені мотиви вибору відпочинку повинні бути 

покладені в основу пропозиції агротуристичних господарств. 
Виходячи з того, що зони прояву факторів локалізації і 

вибірковості розміщуються в різних районах, виникає необхідність для 
створення такої групи факторів (передумов), яка б з’єднувала зони 
прояву попередніх двох факторів. Нову групу становлять фактори 
реалізації, до яких належать: соціально-економічні (рівень доходів 
населення, тривалість вільного часу, підвищення рівня освіти, 
культури), політичні умови (стабільність міждержавних відносин, 
відсутність військових конфліктів), матеріально-технічні (розвиток 
транспортних мереж, засобів розміщення туристів, торгівлі, 
харчування). 

Взаємозв’язки, в яких знаходяться фактори локалізації, 
вибірковості і реалізації дозволяють побудувати просторову модель 
сільського зеленого туризму (рис. 1) [4, С. 559]. З огляду на 
представлену модель, зони прояву факторів локалізації являють собою 
туристичне середовище, тобто території, сприятливі для прийому та 
відпочинку туристів. З іншої сторони, прибуття туристів у ці зони 
пов’язано із групою вибіркових факторів за допомогою реалізуючих 
факторів. Тому потенційні передумови даних територій 
доповнюються елементами групи реалізуючих факторів, котрі 
спрямовані на поліпшення можливостей використання факторів 
локалізації, іншими словами, за допомогою туристичної індустрії та 
інфраструктури туризму. 
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Головними передумовами розвитку СЗТ в Україні є: 
- площа України становить 604 тис. км, з них 69,3% - сільська 

місцевість; 
- в країні проживає приблизно 49 млн. осіб, з них у сільській 

місцевості понад 15 млн. осіб; 
- 28,6 тис. сільських населених пунктів, які адміністративно 

об’єднанні в 24 області та Автономну Республіку Крим; 
- у сільській місцевості знаходиться 6,4 млн. житлових будинків, 

з яких 98% - у приватній власності. З них понад 1 млн. будинків 
потенційно готові приймати туристів; 

- понад 4 млн. сільських жителів відносяться до зайнятого в 
особистому селянському господарстві або незайнятого населення; 

- 2/3 сільськогосподарської продукції виробляється на 
фермерських і селянських господарствах; 

- 15% території – курорти, зони відпочинку, гірські та 
приморські ландшафти, зелені зони; 

- понад 500 населених пунктів мають унікальну історико-
культурну спадщину; 

- під охороною держави знаходиться понад 30 національних і 
регіональних парків, садиб відомих діячів української культури; 

- понад 400 джерел мінеральних вод і 100 родовищ цілющих 
грязей. 
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Рис. 1. Просторова модель сільського зеленого туризму 
 
Отже, Україна має багато об’єктивних передумов, щоб зайняти 

належне місце серед визнаних туристичних держав світу. 
Особливо помітно останнім часом зростає значення соціально-

економічних факторів в розвитку ринку агротуристичних послуг. Слід 
зазначити, що саме вони є основними факторами, які визначають 
формування у населення попиту та туристичні послуги. В найбільш 
загальному вигляді дані фактори включають: ступінь розвитку 
виробничих сил, індустріалізацію і науково-технічну революцію, 
обсяг і структуру вільного часу, матеріальний стан, трудову діяльність, 
культурний рівень, професійну та освітню структуру населення, 
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інформаційні засоби та реклама, зростання соціального статусу особи, 
релігійні фактори тощо. 

Варто підкреслити значення економічних чинників, які за своєю 
сутністю корелюють з соціальними. Це вказує на те, що економічна 
конкурентоспроможність господарств надасть їм можливість не тільки 
отримувати певний дохід від діяльності у сфері сільського (зеленого) 
туризму, але забезпечить покращення матеріального становища, 
сприятиме формуванню туристичної інфраструктури. Також 
необхідно зазначити той аспект, що важливим має бути не показник 
збільшення чисельності відпочивальників, а формування та 
організація якісного забезпечення послуг у даній сфері, що зумовить 
попит споживачів з різними вимогами, ознаками, різних вікових 
категорій тощо. 

Висновки. Сьогодні ж Україна має всі необхідні передумови 
для розвитку СЗТ, який направлений на зменшення рівня безробіття 
на ринку праці в країні, скорочення міграції робочої сили з села до 
міста, розвитку соціальної інфраструктури села, покращення 
благоустрою осель, вулиць та сіл. Разом з цим це дасть змогу збувати 
сільськогосподарську продукцію без посередників, відроджувати 
зберігати і розвивати народні промисли та історико-культурні 
спадщини, диверсифікувати місцеву аграрну економіку, а також 
розширити загальний спектр туристичних послуг, що їх нині 
пропонує Україна.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
ТРАНЧЕНКО О.М., аспірант, 

 Уманський національний університет садівництва,  
 

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності 
управління, запропоновано основні напрями ефективного використання на 
підприємстві.  

In the article basic approaches are considered to determination of management 
essence, basic directions of the effective use are offered on an enterprise.  

 
Постановка проблеми. Стратегічне управління вже більше 

двох десятиліть є одним із загальновизнаних напрямків розвитку 
економічної науки в промислово розвинених країнах. За цей період 
по даній проблематиці випущений не один десяток монографій і 
підручників, видаються спеціалізовані журнали, сформувалися наукові 
школи й напрямки. 

Нові економічні умови змусили дослідників і практиків у нашій 
країні шукати адекватні форми, методи й інструменти стратегічного 
управління, зокрема намагатися по досвіду закордонних країн 
застосовувати принципи й методи стратегічного управління, 
реалізовані на рівні підприємства до регіональних систем. Вивчення 
закордонної теорії й методики стратегічного управління й планування 
необхідно для розробки вітчизняної концепції стратегічного 
управління, адаптаційної методологічної роботи на рівні регіональних 
досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи сучасної 
теорії й методології стратегічного управління закладалися, починаючи 
із другої половини XX століття. Величезний внесок у становлення й 
розвиток цього розділу науки управління внесли Ф. Абрамс, 
С. Аджиріс, І. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлоф, Дж. Куінн, Г. Мінцберг, 
Т. Пітерс, М. Портер, К. Прахалад, Г. Саймон, П. Сенге, А. Стрікленд, 
А. Томпсон, Г. Хамел, К. Хофер, А. Хэкс, Г. Штейнер. З їхніх робіт 
почалася класична теорія спочатку стратегічного планування, а потім і 
стратегічного управління.  

Формулювання цілей статті. Теоретичне дослідження основ 
стратегічного управління на підприємстві. 
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Виклад основного матеріалу. Стратегічне управління був 
введений у побут 1960-1970 рр. Найбільший внесок у розробку теорії 
стратегічного управління зроблений Ігорем Ансоффом. У той час 
стратегія розглядалася як повністю систематизований процес, що 
вказує чітку послідовність кроків і активно використовує аналітичні 
інструменти і методи, що розглядають як "найкращий спосіб" 
розробку стратегії, використання якого гарантує успіх компанії. 

Науковці вважають початком регулярного теоретичного 
дослідження та практичного впровадження стратегічного управління 
1973-й рік. Саме з цього часу цей напрямок у теорії та практиці 
управління почав набирати обертів, дослідження показали що 
більшість процвітаючих організацій досягли своїх результатів завдяки 
впровадженню системи стратегічного управління. Окремо слід 
зазначити діяльність консалтингових фірм - насамперед, «Бостон 
Консалтинг Груп», «Мак Кінзі», «Артур Д. Літтл», чиї назви стали 
брендами, завдяки розробленими й використаним цими фірмами 
новим інструментам стратегічного управління й планування. 

Мета стратегічного управління полягає в побудові такої 
динамічної системи управління, яка давала б змогу забезпечувати 
своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розробку і виконання 
системи планів, удосконалення підприємства та його окремих 
підсистем, що є основою для підвищення його 
конкурентоспроможності та існування в довгостроковій перспективі. 

Спроба узагальнення й осмислення проведених досліджень у 
сфері стратегічного управління розпочата в роботі «Школи стратегій» 
Г. Мінцбергом, Б. Альстрендом і Д. Лємпелом. Вони визначили десять 
основних наукових шкіл, які розділили на три групи й дали 
визначення, що описують парадигми, принципове бачення їхніми 
прихильниками стратегічного управління як процесу [2]. 

Перші із трьох шкіл (школи дизайну, планування й 
позиціонування) носять пропонуючий характер, розкриваючи те, як 
повинні розроблятися стратегії. Наступні шість шкіл розглядають 
специфічні аспекти формулювання стратегії. Їхніх прихильників 
цікавлять не стільки приписання ідеального стратегічного 
поводження, скільки опис реальних процесів розробки стратегій. В 
останній групі всього одна школа, але вона фактично синтезує в собі 
всі інші підходи. Цю школу Г. Мінцберг називає школою 
конфігурації. Її представники спробували об'єднати розрізнені 
елементи - процес побудови, зміст стратегії, організаційну структуру і 
її оточення - у певні стадії або етапи розвитку, що змінюють один 
одного. 
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Відповідно до класичного стратегічного управління розробка 
стратегії моделюється як послідовний процес, здійснюваний на основі 
теорії раціонального вибору. Разом з тим раціональний підхід до 
управління підприємством зазнає критики закордонними 
дослідниками по двох основних напрямках. По-перше, класична 
модель стратегічного планування повністю ігнорує розходження між 
ізольованою дією і дією в рамках складних систем. Неправомірно те, 
що системне управління розглядається як управління однієї особи, у 
той час як підприємство представляє складну систему, елементи якої 
пов’язані  між собою. 

По-друге, класична стратегічна модель практично не враховує 
організаційний характер планування й прийняття рішень. 

Відповідно до цього в дослідженнях стратегічного управління 
чітко визначилися два основних підходи. Одна частина дослідників 
продовжує дотримуватися класичної моделі стратегічного планування, 
друга звертається до реальності й намагається емпірично з’ясувати, 
яким чином можна розробити успішну стратегію. На основі другого 
напрямку виникла нова галузь стратегічного управління, що 
закордонні фахівці звичайно називають «дослідженням стратегічних 
процесів». 

В останні роки за кордоном виконана велика кількість 
досліджень присвячених саме аналізу стратегічних процесів. У рамках 
цих досліджень можна умовно виділити два основних напрямки. 
Перший напрямок пов'язане з виявленням і дослідженням причин 
відхилень між наміченою стратегією й фактично досягнутими 
результатами, у його основі лежить класична модель розробки 
стратегії розвитку підприємства. 

Другий напрямок досліджень орієнтується на проведенні аналізу 
стратегічних процесів для вивчення й оцінки формування стратегії 
розвитку підприємств із метою вироблення на цій основі найбільш 
успішних управлінських моделей. У центрі уваги дослідників 
перебувають питання організаційних розходжень, процеси утворення 
в рамках підприємства частково самостійних підсистем. 

Представлений закордонний досвід стратегічного управління й 
планування, дозволяє зробити висновок про те, що, незважаючи на 
істотні досягнення в розглянутій сфері ще не сформувалася 
загальновизнана теорія стратегічного управління. Концептуальні 
підходи часто виявляються суперечливими, насамперед, існує 
неоднозначне розуміння змісту понять стратегічне планування й 
стратегічне управління.  

Для нашої країни, у якій стратегічне управління перебуває ще на 
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стадії становлення, особливого значення набуває розробка вітчизняної 
концепції стратегічного управління з урахуванням аналізу й 
критичного осмислення закордонного досвіду в даній області 
досліджень.  

Найбільш яскравим прикладом даного підходу є модель 
стратегічного управління, запропонована Г. Мінцбергом [2]. У його 
роботах розкрита суть нової моделі стратегічного управління, 
основним призначенням якої стає формування «живильного ґрунту» 
для зародження нових ідей, розробок і методів в області стратегічного 
управління підприємством. При цьому особлива роль приділяється 
створенню так званого «соціального капіталу» - генератора нових 
стратегічних ініціатив. 

Стратегічне управління - є областю наукових знань, що охоплює 
методологію формування стратегії розвитку підприємства й прийняття 
стратегічних управлінських рішень і способи їхньої практичної 
реалізації для досягнення цілей підприємства. 

Пітер Друкер, сказав, стратегічний менеджмент - управління, 
спрямоване на досягнення результатів за допомогою застосування 
широкого спектра інструментів стосовно кожного з елементів 
виробничо-управлінської системи організації [1]. 

Стратегічне управління - це реалізація концепції, в якій 
поєднуються цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний 
підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі 
розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) 
підприємства та приводити їх у відповідність з останніми, 
розробляючи та реалізуючи систему стратегій [5]. Стратегічне 
управління - багатоплановий, формально-поведінковий управлінський 
процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні 
стратегії, що сприяють балансуванню відносин між організацією 
(включаючи її окремі частини) та зовнішнім середовищем, а також 
досягненню визначених цілей. 

Ансофф І. писав що стратегічний менеджмент складається зі 
взаємозв'язаних процесів: формулювання стратегій; розвитку ділових 
здібностей компанії; управління впровадженням стратегій. 

Інші автори вважають, що стратегічне управління – це головна 
система управління підприємством, яка забезпечує його 
життєдіяльність в умовах мінливого маркетингового середовища. являє 
собою багатоплановий процес, що охоплює всі сфери діяльності 
підприємства і допомагає досягати встановлених цілей. Так, Редченко 
К.І. вважає, що «стратегічне управління – це багатоплановий 
управлінський процес, який дозволяє розробляти та впроваджувати 
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ефективні стратегії для досягнення довгострокових цілей 
підприємства» [3]. Шерон М. Остер писав що стратегія – це обов’язок 
діяти так, а не інакше.  

Узагальнюючи наведені визначення поняття «стратегічне 
управління» можна зазначити, що стратегічне управління – це 
багатоплановий управлінський процес, спрямований на досягнення 
встановлених цілей в умовах мінливості маркетингового середовища.  

Висновки. Отже, незважаючи на те, що західні дослідження 
теоретичних і методологічних проблем стратегічного планування й 
управління перетворилися у важливий напрямок економічної науки, на 
сьогоднішній день є цілий ряд дискусійних проблем. На наш погляд, 
недостатньо розробленим є теоретико-методологічні особливості 
стратегічного управління на рівні фірм (підприємств). Існуючі на 
сьогоднішній день концепції стратегічного управління, на наш погляд, 
не дозволяють підприємствам домагатися поставлених цілей в умовах 
ринкової економіки, що характеризується динамічністю, мінливістю й 
невизначеністю зовнішнього середовища. 

Стратегічне управління сьогодні розглядається як комплекс не 
тільки стратегічних управлінських рішень, що визначають 
довгостроковий розвиток підприємства, але й конкретних дій, які 
забезпечують швидке його реагування на зміни зовнішнього 
середовища, які можуть викликати необхідність стратегічного маневру, 
перегляду цілей та вибору нового напряму розвитку. Українські 
підприємства мають свої специфічні особливості, тому запровадження 
стратегічного управління в їхню діяльність потребує суттєвої адаптації 
відомих закордонних концепцій до вітчизняних умов. Тому на 
сучасному етапі є необхідним трансформування мислення керівників 
підприємств у стратегічне управління підприємством. 
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У статті розглянуто основні підходи до тлумачення поняття 
“інвестиційний потенціал регіону”; наводиться власне визначення його економічної 
сутності; визначено типи інвестиційного потенціалу регіону.  

The article considers basic ways to interprete the notion of  “investment potential 
of a region”. It also gives my own definition of its economic essence. This article defines the 
types of investment potential of a region. 

 
Постановка проблеми. Формування і використання 

інвестиційного потенціалу є ключовим завданням науково-технічного 
прогресу і соціально-економічного розвитку регіонів України. 
Проблеми визначення змісту інвестиційного потенціалу регіону 
досліджені недостатньо. Поняття “інвестиційний потенціал регіону” 
вченими в основному розглядається в контексті інвестиційного 
потенціалу підприємства, як структурний елемент виробничого або 
економічного потенціалу. Пріоритетним на сьогодні є дослідження 
можливості формувати, використовувати у повному обсязі і 
нарощувати інвестиційний потенціал регіонів для забезпечення 
динамічного росту економіки на регіональному рівні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти 
інвестиційного потенціалу досліджували Ткачук В. Р., Іванов С.В., 
Цибикдоржієв В.Д., Дацій Н.В., Романова Т.В., Бурковський В.В., 
Каламбет С.В., Гриньова В.М., Коюда В.О., Ісаков А.М., Коуз Р., 
Красільніков О.Ю., Марголін О.М., Поверенов В.В., Рєзник Г.О., 
Чернов В.П., Ройзман І., Шахназаров О., Грішина І., Тумусов Ф.С., 
Бандурін О.А. та інші. Але єдиної точки зору щодо трактування 
інвестиційного потенціалу регіону немає, особливо це стосується його 
структурних елементів. Поглиблення досліджень сутності, вивчення 
складових елементів інвестиційного потенціалу регіону дозволять 
вирішити комплекс проблем формування і стимулювання 
інвестиційної діяльності з боку органів місцевої влади.  

Цілі статті полягають у визначенні сутності інвестиційного 
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потенціалу регіону і дослідженні його складових елементів.  
Виклад основного матеріалу. У сучасних соціально-

економічних умовах зростає актуальність досліджень інвестиційного 
потенціалу на регіональному рівні. Інвестиційний потенціал є одним 
із головних факторів забезпечення зростання валового внутрішнього 
продукту, національного доходу, досягнення позитивного сальдо 
місцевих бюджетів і державного бюджету України. Має місце 
неузгодженість змісту та  неоднозначність трактування сутності 
інвестиційного потенціалу на регіональному рівні, що обмежує 
можливість виявити проблеми використання та у більшому обсязі 
використати інвестиційний потенціал регіонів для розширеного 
відтворення виробництва і зростання економіки України в цілому. 
Інвестиційний потенціал України і кожного регіону окремо не 
достатньо сформований і потребує нових наукових розробок.  

В Українському законодавстві не наводиться визначення 
інвестиційного потенціалу. Згідно з Законом України "Про 
інвестиційну діяльність", інвестиції – “усі види майнових і 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) чи досягається соціальний ефект” [1]. 

В економічних словниках розглядають загальне поняття 
«потенціал»- як сукупність наявних засобів продуктивних сил, 
можливостей і т.п., що можуть бути використані в будь-якій галузі. В 
економічній енциклопедії [3] "потенціал" розглядається як наявні в 
економічного суб'єкта ресурси, їхня оптимальна структура й уміння 
раціонально використовувати їх для досягнення поставленої мети.  

Серед науковців, які досліджували категорію інвестиційного 
потенціалу, єдина точка зору щодо визначення його економічної 
сутності відсутня. Точки зору вчених щодо визначення категорії 
“інвестиційний потенціал” можна систематизувати за підховами: 

- сукупність природних, економічних та соціальних передумов 
(Ткачук В.Р., Ісаков А.М., Ройзман І., Шахназаров О., Грішина І.). 
Визначення Ткачука В.Р. на нашу думку є більш обґрунтованим. Автор 
звертає увагу на те, що якістю інвестиційного потенціалу регіону є його 
інформативна наповнюваність, а сам інвестиційний потенціал є 
продуктом зведення, аналізу та оцінки параметрів ресурсної 
забезпеченості та інвестиційної активності регіону [7]. У визначенні 
Ісакова А.М. враховується можливість розширення “інвестиційної 
місткості”. Ройзман І., Шахназаров О., Грішина І. базою інвестиційного 
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потенціалу вважають лише інвестиції в основний капітал.  
- сукупність можливостей ресурсів, вкладення капіталу (Р. Коуз, 

В.В. Повєрєнов, Гриньова В.М., Коюда В.О.). Визначаючи власне 
поняття інвестиційного потенціалу, необхідно врахувати, що В.В. 
Повєрєнов не бере до уваги вплив соціальних і природних факторів і 
доводить абсолютну залежність потенціалу від інвестиційного клімату. 
Коуз Р. визначає інвестиційний потенціал лише за наявності 
економічного ефекту. Гриньова В.М., Коюда В.О. розглядають 
поняття як можливість вкладення капіталу з метою наступного його 
збільшення [3] і не враховують фактори впливу і наявність умов, які 
нададуть можливість реалізувати інвестиційний потенціал. Клияненко 
Б.Т., Маслова Г.Н., Шевцова Я.А. вважають інвестиційний потенціал 
вартісною характеристикою можливостей і привабливості 
підприємства і не враховують впливу соціально-економічних та 
правових передумов, які можуть заперечувати реалізацію потенційних 
можливостей підприємства. 

- сукупність інвестиційних ресурсів (Іванов С.В., Чуб Б.О., 
Бандурін О.А., Марголін О.М., Тумусов Ф.С., Красільніков О.Ю.). 
Автори даної групи наголошують на пропозиції інвестицій, не 
враховуючи вплив на інвестиційний потенціал інвестиційного попиту. 
Красільніков О.Ю. обмежує визначення інвестиційного потенціалу 
лише регіональними суб’єктами інвестування. Іванов С.В. намагається 
поєднати у інвестиційному потенціалі регіону сукупність ресурсів, 
факторів і умов, а саме величину матеріальних, нематеріальних, 
фінансових і інших інвестиційних ресурсів, які можуть бути використані 
для відтворення і розвитку суб'єктів економічної діяльності на території 
регіону в умовах інвестування, що існують у регіоні [5]. 

- інвестиційний попит (Абикаєв МА, Бочаров ВВ). На нашу 
думку дане визначення зводиться лише до інвестування за рахунок 
власного капіталу та не враховується вплив інвестиційної пропозиції 
на інвестиційний потенціал регіону. 

- величина розриву між валовими заощадженнями і реальними 
інвестиціями (Бурковський В.В., Каламбет С.В.), що на наш погляд не 
враховує фактори, які впливають на інвестиційний потенціал регіону 
[2]. 

- сукупність фінансового потенціалу підприємств, населення і 
бюджету регіону (Рєзник Г.О., Чернов В.П.). Визначення привертає 
увагу приналежністю до потенціалу бюджету регіону, але 
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інвестиційний потенціал не можна трактувати лише як фінансовий 
потенціал. 

Інвестиційний потенціал кожного окремо узятого підприємства 
знаходиться в тісному взаємозв'язку з утворенням загального 
інвестиційного потенціалу регіону. На інвестиційний потенціал 
підприємства впливають внутрішні фактори організації і управління, 
його економічна діяльність і результати, інноваційно-інвестиційна 
стратегія розвитку. 

На активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону 
значний вплив мають такі фактори, як рівень загальноекономічного 
розвитку регіону, що визначає потенційну потребу і можливості в 
обсягах інвестування; можливість формування інвестиційних ресурсів 
за рахунок власних джерел; рівень розвитку ринкової інфраструктури 
регіону; потенційний попит населення на споживчі товари і послуги; 
можливість залучення заощаджень населення регіону для 
використання як джерело інвестиційних ресурсів; рівень розвитку 
банківського сектору і можливість залучення зовнішніх інвестицій; 
рівень достатності інвестиційних ресурсів з місцевого бюджету; 
виробничо-підприємницьке середовище (галузева структура, структура 
видів економічної діяльності, структура форм власності); 
інформаційна система. 

Головним джерелом зростання інвестиційного потенціалу 
регіону, на нашу думку, повинно бути не збільшення чисельності 
працюючих і високі темпи нарощування капіталовкладень, а якісні 
фактори, серед яких підвищення інтенсивності виробництва та 
поліпшення якості продукції, і на цій основі забезпечення 
рентабельності діяльності й економічного зростання, удосконалення 
структури інвестицій в основний капітал регіону на інноваційній 
основі і активізація використання інвестиційного потенціалу. 

За даними Полтавської обласної державної адміністрації, 
інноваційно-активні підприємства на 2007 рік знаходились лише у 
містах Полтава, Кременчук, Лубни. Їх кількість щороку зростала, але у 
решти районів інноваційної активності не спостерігалося. 
Оптимізувати частку інноваційно-активних підприємств на решту 
території можливо було б шляхом податкового стимулювання 
впровадження інноваційних технологій в межах частки надходжень до 
місцевого бюджету, з одночасним  зростанням децентралізації 
державного бюджету. 

Полтавська область має широкі можливості природно-
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географічних і соціально-економічних умов, що сприяють зростанню 
інвестиційних надходжень до регіону. Але вони використовуються не 
повною мірою. Про це свідчить наявність значної частки родючих 
земель, що пустують, але могли б бути використані для нарощування 
сільськогосподарського виробництва. Для ефективного використання 
таких можливостей факторів, необхідно активно рекламувати 
інвестиційний потенціал регіону. За даними Полтавської обласної 
державної адміністрації за 2008 рік Великобагачанський, 
Гребінківський, Зінківський, Карлівський, Кобеляцький, Котелевський, 
Кременчуцький, Миргородський, Чутівський, Шишацький райони 
взагалі не підготували інвестиційних пропозицій, із них Котелевський 
і Чутівський райони не видавали презентаційних матеріалів, що 
знизило інвестиційний рейтинг районів за вкладеннями в основний 
капітал на 1 особу відповідно до 18 і 25 місця серед районів 
Полтавської області. 

У регіоні на 2008 р. розташовані 8 бізнес-центрів і бізнес 
інкубаторів, з них 5 розташовані у містах Полтава, Кременчук, Лубни і 
Комсомольськ. Решта території не є забезпечена таким елементом 
інвестиційної інфраструктури. В Полтавській області діють 
інвестиційні компанії Росії, США, Італії, Японії, але такі структури 
інвестують у високоприбуткові проекти. Станом на 01.01.2006р. 
банківська система області налічує 2 банки - юридичні особи (АБ 
“Полтавабанк”, АКБ “АвтоКрАЗ”), 60 філій банків, 2 представництва 
та 707 безбалансових відділень, але з них одиниці інвестують на 
фондовому ринку, лише на 17,6 % (у 2007р.) інвестицій у основний 
капітал припадає на кредити банків і інші позики. Банківська система 
потребує стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності на рівні 
державних і місцевих органів влади, що дозволило б використати її 
інвестиційні можливості. 

Ще однією з найважливіших факторів є інвестиційний 
потенціал заощаджень населення. Але ефективність його 
використання залежить від соціально-економічних, політичних, 
правових умов, менталітету і свідомості громадян, рівня корупції та 
інших факторів. Але складно залучити заощадження населення за 
умов, коли, наприклад, у 2006р. середньомісячна заробітна плата у 
галузях сільського господарства, охорони здоров’я та соціальної 
допомоги, культури і мистецтва потенційно нижча від прожиткового 
мінімуму. 

Враховуючи такі значні перепони у реалізації інвестиційного 
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потенціалу регіону, на нашу думку, інвестиційний потенціал регіону 
необхідно поділити за трьома такими класифікаційними ознаками. 

Враховуючи різного роду обмеження, що не сприяють 
реалізації інвестиційного потенціалу регіону, ми класифікуємо 
інвестиційний потенціал регіону за рівнем забезпечення правовою 
базою на забезпечений і незабезпечений. Так, теоретично можна 
виділити деякі форми фінансового забезпечення інвестиційного 
потенціалу (транстинг, інжиніринг, еккаунтинг, лізбек, селенг), але 
досвіду використання їх в Україні немає, а правове регулювання 
відсутнє. 

Враховуючи специфічність особливостей кожного регіону, 
варто класифікувати інвестиційний потенціал регіону за наявністю 
сприятливих для його реалізації природно-географічних і соціально-
економічних умов на теоретичний і фактичний. Допоки не має 
можливості використати певний інвестиційний ресурс (наприклад, 
родючі землі, корисні копалини і інші), не можна вважати їх 
теоретичним потенціалом, якщо не створено в регіоні умов для 
рентабельного використання, видобутку чи переробки таких ресурсів. 

Враховуючи, що не в кожному регіоні на даному етапі розвитку 
є ефективний механізм реалізації інвестиційного потенціалу регіону, 
ми за рівнем залучення інвестиційного потенціалу регіону до потреб 
економіки виділяємо реалізований і нереалізований. Невикористані 
можливості факторів, що формують реалізований інвестиційний 
потенціал регіону, повністю використані для активізації інвестиційної 
діяльності і забезпечують розширене відтворення на інноваційній 
основі. 

Іванов С.В. розглядає інвестиційний потенціал регіону як 
структурний елемент фінансово-економічного потенціалу регіону, 
який в свою чергу, разом із природно-ресурсним, трудовим, 
виробничим, науково-технічним, експортним, інфраструктурним, 
інституційним, споживчим, інтеграційним, рекреаційним потенціалом, 
є частиною економічного потенціалу регіону [5]. Таким чином, 
інвестиційний потенціал регіону він пропонує оцінювати як 
сукупність виробничо-фінансового, соціально-економічного, 
природно-ресурсного потенціалів, за мінусом факторів, що негативно 
впливають на інвестиційну привабливість регіону [6]. 

Висновок. Інвестиційний потенціал регіону, на нашу думку, – 
це сукупність соціально-економічних, природно-географічних, 
правових можливостей факторів, умов і властивостей регіону, що 
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забезпечать активізацію інвестиційної діяльності в регіоні і її розвиток 
на інноваційній основі. Інвестиційний потенціал регіону доцільно 
вивчати у тісному взаємозв’язку з інтелектуальним, земельним, 
ресурсно-сировинним, енергетичним, інфраструктурним, 
інноваційним, інституційним, споживчим, кліматичним, 
геополітичним та правовим потенціалами.  

В умовах децентралізації управління у сфері інвестування, 
набуває актуальності дослідження сутності інвестиційного потенціалу 
регіону, що дозволить обґрунтувати шляхи забезпечення 
використання інвестиційного потенціалу регіону у повному обсязі. 
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ОЦІНЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ 
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Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті «Оцінювання оптимальності співвідношення власного і 
позикового капіталу підприємств» Тютюнника Ю.М. і Тютюнник С.В. 
розглядаються особливості видів джерел формування капіталу, розкривається 
характер впливу факторів на вирішення проблеми оптимізації співвідношення 
власного і позикового капіталу підприємств.  

In the article «Appreciation of optimal correlation of own and loan capital of 
enterprises» of Tyutyunnyk Y.M. and Tyutyunnyk S.V. is examined of peculiaritys of 
varietys of springs of form of capital, is open of disposition of influence of factors on the 
determination of problem of optimal correlation of own and loan capital of enterprises. 

 
Постановка проблеми. Капітал – це засоби, що є в 

розпорядженні підприємства для здійснення діяльності з метою 
одержання прибутку. Формується капітал за рахунок як власних 
(внутрішніх), так і позикових (зовнішніх) джерел. 

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити 
склад, структуру та динаміку власного і позикового капіталу, з’ясувати 
причини зміни окремих їх складових і дати оцінку цим змінам. У 
сучасних умовах структура джерел формування капіталу є тим 
фактором, який безпосередньо впливає на фінансовий стан 
підприємства – його фінансову стійкість, довгострокову 
платоспроможність, величини доходів і фінансових результатів, 
рентабельність діяльності. 

В окремих випадках, залежно від ситуації, що склалася на 
підприємстві, більш вигідно використовувати власний капітал, менше 
залучати позикові кошти для зниження фінансового ризику. А з 
іншого боку, може бути ефективнішим використання позикового 
капіталу для отримання більших доходів. Водночас необхідно 
враховувати, що пропорційно підвищенню частки позикового 
капіталу в джерелах формування капіталу зростає ризик недостатньої 
фінансової стабільності й платоспроможності підприємства, 
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знижується прибутковість його сукупних активів. 
Отже, завдяки залученню позикових коштів підприємство може 

отримати суттєві переваги. Однак за певних умов це може призвести 
до погіршення його фінансового стану. Тому важливим питанням в 
аналізі джерел формування капіталу є оцінювання оптимальності 
співвідношення власного і позикового капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теорії й практиці 
фінансового аналізу проблема оптимального співвідношення власного 
і позикового капіталу не має однозначного вирішення. Учені-
економісти по-різному оцінюють оптимальність співвідношення 
власного і позикового капіталу (наприклад, 70:30; 60:40; зазвичай – 
50:50).  

Вивчення наукових літературних джерел із даної проблематики 
показало, що вагомий внесок у теорію та практику аналізу джерел 
формування капіталу зробили В.В. Ковальов, М.Я. Коробов, Л.А. 
Лахтіонова, Є.В. Мних, О.В. Павловська, П.Я. Попович, Г.В. Савицька, 
С.Я. Салига, Ю.С. Цал-Цалко, М.Г. Чумаченко, Н.П. Шморгун та 
багато інших вчених. Разом із тим, багато аспектів оцінювання 
оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу 
вимагають подальших досліджень, зокрема щодо необхідності 
врахування їх особливостей, узгодженості між різними чинниками 
впливу на це співвідношення (галузь діяльності, структура основного 
та оборотного капіталу, швидкість оборотності оборотних коштів та 
ін.). 

Цілі статті. Основною метою публікації є визначення 
характеру впливу факторів на вирішення проблеми оптимізації 
співвідношення власного і позикового капіталу підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз структури джерел 
формування капіталу передбачає врахування особливостей кожної їх 
складової. Власний капітал – це власні джерела фінансування суб’єкта 
господарювання без зазначеного терміну повернення, що внесені 
засновниками підприємства, накопичені впродовж періоду його 
діяльності за рахунок насамперед реінвестованого прибутку. Власний 
капітал має велике значення як основа самостійності й незалежності 
підприємства. Особливість власного капіталу полягає в тому, що він 
інвестується на довгостроковій основі й піддається найменшому 
ризику. Чим більша його частка в загальній величині капіталу і 
відповідно менша частка позикових коштів, тим вищий рівень захисту 
кредиторів від збитків, а отже, менший фінансовий ризик втрат [2, с. 
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455]. Аналізуючи власний капітал, визначають частку його окремих 
складових, оцінюють зміни їх величини і структури в динаміці. 

Важливим в оцінюванні власного капіталу є зміна величин і 
співвідношення основного та оборотного капіталу. Власний основний 
капітал визначається як різниця необоротних активів і 
довгострокового залученого капіталу, що використовується на 
фінансування необоротних активів. Величина власного оборотного 
капіталу – це різниця всього власного капіталу і власного основного 
капіталу, або оборотні активи за мінусом поточних зобов’язань і 
довгострокового залученого капіталу, що використовується на 
фінансування оборотних активів [1, с. 161-162]. Підвищення частки 
власного оборотного капіталу в загальній величині власного капіталу є 
свідченням більшої його мобільності за рахунок зростання 
високоліквідного капіталу, а також позитивної динаміки фінансової 
стійкості підприємства.  

Водночас необхідно враховувати, що власний капітал 
обмежений у розмірах. Крім того, фінансування діяльності 
підприємства лише за рахунок власних коштів не завжди вигідне для 
нього, особливо якщо виробництво має сезонний характер. При 
цьому в окремі періоди можуть накопичуватися надлишкові кошти на 
рахунках у банку, а в інші періоди їх не вистачатиме. Тому суб’єкти 
господарювання використовують залучений капітал: у вигляді 
довгострокових зобов’язань, як правило, при формуванні 
необоротних активів; короткострокових кредитів банків – для 
формування оборотних активів. Залучення позикових коштів сприяє 
поліпшенню фінансового стану за умови, що вони не заморожуються 
на тривалий час у господарській діяльності, а своєчасно повертаються 
[2, с. 462].  

Аналіз складу, структури та динаміки позикових коштів 
передбачає з’ясування ролі довгострокових і короткострокових 
кредитів у діяльності підприємства. Відсутність у джерелах 
фінансування довгострокових кредитів може бути з причин 
невигідності їх залучення (за діючими умовами кредитування) або 
через незадовільне оцінювання банком кредитоспроможності 
підприємства. На відсутність серед зобов’язань короткострокових 
кредитів банку потрібно звернути особливу увагу, оскільки це один із 
чинників зниження рентабельності власного капіталу (при наявності 
об’єктів кредитування і прийнятних умовах отримання кредиту).  

Якщо підприємство може забезпечити вищий рівень віддачі на 
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вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи 
позикові кошти, воно зможе контролювати більші грошові потоки, 
розширювати масштаби своєї діяльності, підвищувати рентабельність 
власного (акціонерного) капіталу.  

Інформація табл. 1 розкриває структуру джерел формування 
капіталу підприємств Полтавської області за 2008 рік.  

Отже, спостерігаються негативні зміни в структурі джерел 
формування капіталу підприємств Полтавської області: усього за 
видами економічної діяльності частка власного капіталу знизилася з 
49,2% на початок 2008 р. до 39,9% на кінець 2008 р., у тому числі в 
сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві – 
відповідно з 60,5 до 50,1%.  

Усього за видами економічної діяльності на початок 2008 р. з 
розрахунку на 1 грн. власного капіталу припадало 1,03 грн. позикового 
капіталу, а на кінець    2008 р. – вже 1,51 грн. (у сільському 
господарстві, мисливстві, лісовому господарстві – відповідно 0,65 і 0,99 
грн.). 

 
Таблиця 1 

Структура джерел формування капіталу підприємств 
Полтавської області за 2008 рік, % 1 

Показник На поча-
ток року 

На кінець 
року 

Відхилення  
(+,-), в. п. 

Усього за видами 
економічної діяльності: 

   

   власний капітал 49,2 39,9 -9,3 
   позиковий капітал 50,8 60,1 +9,3 
Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство: 

   

   власний капітал 60,5 50,1 -10,4 
   позиковий капітал 39,5 49,9 +10,4 
 
         1. Розраховано за даними: [ 4, с. 36]. 
 

На співвідношення власного і позикового капіталу впливає 
низка факторів, які зумовлені внутрішніми і зовнішніми умовами 
діяльності суб’єкта господарювання та обраною ним фінансовою 
стратегією. До них відносяться: 
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- розширення або скорочення обсягів діяльності підприємства 
(впливає на динаміку потреб у залученні коштів); 

- тривалість одного обороту оборотних активів; 
- співвідношення тривалості виробничо-комерційного циклу і 

періоду погашення кредиторської заборгованості; 
- структура витрат підприємства; 
- накопичення надлишкових запасів, недіючого обладнання, 

матеріалів тощо; 
- вилучення коштів на створення сумнівної дебіторської 

заборгованості, що спричиняє збільшення залученого капіталу.   
На структуру джерел формування капіталу безпосередньо 

впливає тривалість обороту коштів. Підприємство, період обороту 
коштів у якого менший, може мати більшу частку позикових джерел у 
сукупних пасивах без загрози для власної платоспроможності і без 
збільшення ризику для кредиторів, тому що суб’єкту господарювання з 
високою оборотністю капіталу легше забезпечити надходження 
коштів і, отже, розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Такі 
підприємства є більш привабливими для інвесторів і кредиторів [3, с. 
71-72]. 

Оцінювання змін, які відбуваються в структурі джерел 
формування капіталу, може бути різним із позиції інвесторів і 
підприємства. Для інвесторів ситуація буде більш надійною, якщо 
частка власного капіталу перевищує 50%, що виключає високий 
фінансовий ризик. Підприємства, як правило, зацікавлені в наявності 
залученого капіталу. Отримавши позикові кошти під менший 
відсоток, ніж рентабельність підприємства, можна розширити обсяги 
діяльності, підвищити прибутковість власного капіталу. 

Важливе значення при оцінюванні раціональності структури 
джерел формування капіталу має співвідношення тривалості 
виробничо-комерційного циклу і періоду погашення кредиторської 
заборгованості. Чим більший період виробничо-комерційного циклу 
обслуговується капіталом кредиторів, тим меншою може бути частка 
власного капіталу в сукупних пасивах підприємства. 

Ще один фактор, який впливає на співвідношення власних і 
позикових коштів, – структура витрат підприємства. Чим більша 
частка постійних витрат у собівартості продукції, тим вищий ризик 
неплатоспроможності підприємства, якщо з якихось причин його 
доходи зменшуються. Отже, суб’єкти господарювання, в яких висока 
частка постійних витрат у загальній сумі витрат, повинні мати більшу 
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частку власного капіталу. 
Існує підхід, який встановлює залежність між власним капіталом 

і критичним обсягом реалізації (порогом рентабельності) [3, с. 72-73]: 

                            ,П
Р

Р
ВК К

Т                                          (1) 

 
де ВКТ – теоретична величина власного капіталу; 
    РК – критичний обсяг реалізації (поріг рентабельності); 
     Р – фактичний обсяг реалізації за відповідний період; 
     П – сукупні пасиви. 
Отже, якщо в умовах сформованого співвідношення доходів і 

витрат частка власного капіталу є недостатньою, структура джерел 
формування капіталу небезпечна для кредиторів.  

Висновки. Таким чином, аналіз структури власного і 
позикового капіталу необхідний для оцінювання раціональності 
джерел фінансування діяльності підприємства та його ринкової 
стабільності. Цей чинник дуже важливий, по-перше, для зовнішніх 
користувачів інформації (наприклад, для банків, інвесторів, 
постачальників ресурсів) у зв’язку з визначенням ступеня фінансового 
ризику і, по-друге, для самого підприємства під час обґрунтування 
перспективних варіантів організації фінансів і вироблення фінансової 
стратегії. 
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CИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ, ЩО ДІЮТЬ 
В КРАЇНАХ ЄС 

 

ХАРЧЕНКО Н.В., к.е.н., доцент, 
Полтавська державна аграрна академія 

 

Проведений аналіз систем оподаткування дивідендів, що вживаються в ЄС 
(і в деяких інших країнах). Висвітлюється український досвід оподаткування 
дивідендів. 

Conduct analysis of the systems of taxation of dividends, that use in the 
European Concord (and in some others countries). The Ukrainian experience of 
taxation of dividends lights. 

 
Постановка проблеми. У країнах Європейського 

Співтовариства (ЄС) існують різні підходи до рішення проблеми 
уникнення подвійного економічного оподаткування. Це викликано 
тим, що гармонізація податкової системи не є метою Європейського 
Співтовариства, тобто не відноситься до виняткової компетенції 
органів ЄС. 

Але принцип субсидіарності витримується, який означає, що 
«конкретні задачі розв'язуються на тому рівні (регіональному, 
національному, міждержавному, наднаціональному), який уявляється 
найефективнішим для реалізації певної задачі європейської інтеграції» 
[2]. Механізм гармонізації, спрямований на усунення відмінностей, що 
перешкоджають досягненню мети інтеграції [3]. 

Таким чином, у всіх державах-членах  ЄС, як і раніше, 
функціонують різні податкові системи, різноманітність видів податків, 
податкові бази і тарифи, сформовані в кожній державі на основі 
правових традицій, що склалися, і особливостей розвитку фінансової 
системи.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні 
аспекти систем оподаткування дивідендів, що вживаються в ЄС (і в 
деяких інших країнах) висвітлюються у працях багатьох вчених, 
зокрема значну увагу приділяють Будилов-Неттельманн Н. Ф., 
Мишальченко Ю.В., Толстопятенко Г.П. 

Цілі статті. Мета податкової політики ЄС в області прямих 
податків – створити для товариств різних держав-членів  в рамках 
загального ринку правові умови, відповідні аналогічним умовам 
внутрішнього ринку. Однією з основних складових цієї політики 
стало визначення податкових правил, які, з одного боку, є 
нейтральними з точки зору конкуренції в ЄС, а з іншого, підвищують 
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конкурентоспроможність європейських товариств на міжнародному 
рівні [3]. 

Виклад основного матеріалу. Далі ми проаналізуємо системи 
оподаткування дивідендів, що вживаються в ЄС (і в деяких інших 
країнах). При цьому ми будемо дотримуватися найпоширенішої в 
зарубіжній літературі класифікації за обсягом усунення/пом’якшення 
подвійного економічного оподаткування дивідендів. 

В корпорації прибуток (після оподаткування) розподіляється в 
повному обсязі. Регулювання питань оподаткування підприємницької 
діяльності в країнах-учасницях  Європейського союзу знаходиться в 
постійному русі і час від часу піддається змінам. Це відноситься як до  
податкових ставок, що вживаються, так і до систем оподаткування 
дивідендів.  

Не дивлячись на те, що в Європі переважає думка про 
доцільність усунення або пом'якшення подвійного економічного 
оподаткування дивідендів, в Ірландії, Голландії та Швеції 
застосовується «класична система». При цьому тільки в Ірландії вона 
застосовується в чистому вигляді. Цікаво відзначити, що в Ірландії 
раніше застосовувалася система часткового заліку [1]. У Голландії є 
спеціальне вирахування на доходи з дивідендів; крім того, при так 
званій «суттєвій участі в статутному капіталі організації» (> 5%) існує 
пропорційна податкова ставка у розмірі 25% [1]. Відносно Швеції 
існують різні точки зору. Деякі автори відносять Швецію до країн, що 
застосовують систему пільгового оподаткування дивідендів [1], що, з 
нашої думки, не зовсім правильно. В Швеції застосовується податкова 
ставка на дивіденд у розмірі 30%, загальна максимальна ставка 
(лінійно-прогресивної шкали) прибуткового податку складає також 
30%, таким чином, подвійне податкове обтяження в повному обсязі 
зберігається [1]. Цієї ж думки притримується Хомбург, який стверджує, 
що Швеція перейшла до застосування класичної системи. 

«Класична система» діяла в Німеччині до 1977 року, після чого 
була замінена системою повного заліку корпоративного податку. В 
Росії вона застосовувалася до 2000 року.  

 Інші країни за межами ЄС, де ця система застосовується й 
донині: Швейцарія і США. 

Системи, що пом'якшують подвійне економічне оподаткування 
дивідендів, застосовуються як на рівні корпорації, так і на рівні 
акціонера/учасника. Зустрічаються наступні системи оподаткування 
дивідендів, що пом'якшують подвійне економічне оподаткування 
дивідендів: 

- система часткового заліку, 
- система часткового звільнення від оподаткування, 
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- система пільгового оподаткування дивідендів. 
У разі застосування системи часткового заліку частина 

корпоративного податку, що випадає на прибуток, що розподіляється, 
зараховується в рамках підрахунку прибуткового податку 
учасника/акціонера, який повинен сплатити податки з цих дивідендів. 
Зараховувана сума, таким чином, нижче, ніж корпоративний податок, 
що випадає на прибуток, що розподіляється, а також нижче, ніж сума 
прибуткового податку, яка відповідає особистій (граничній) ставці 
прибуткового податку. Дану систему в ЄС застосовують Франція, 
Великобританія, Португалія і Іспанія, за межами ЄС – Японія і Канада. 

При цьому зараховувана сума підлягає прибутковому 
оподаткуванню разом з дивідендами, іншими словами, в базу 
персонального прибуткового податку акціонерів включається брутто-
дивіденд, тобто дивіденд плюс сума податкового заліку, яка є 
корпоративним податком. До величини брутто-дивіденду потім 
застосовується особиста ставка персонального прибуткового податку. 
Сума корпоративного податку потім зараховується в рахунок 
податкових зобов'язань акціонера/учасника по прибутковому податку. 
Японія – єдина держава, в якій зараховувана сума не вноситься до 
оподатковуваного доходу учасника/акціонера. 

Системи, їхні податкові ставки і зараховувані суми складені, як 
правило, таким чином, що лише для осіб, які отримують низькі і 
середні доходи, фактично не виникає обов'язку по сплаті 
прибуткового податку, і тому ці особи через відносно маленькі суми 
одержуваних дивідендів, як правило, не повинні подавати податкову 
декларацію (за відсутності інших підстав). Одержувачі ж більш 
високих доходів, напроти повинні здійснювати додаткові податкові 
платежі.  

Під час функціонування системи часткового звільнення від 
оподаткування дивіденд включається в (загальну) оподатковувану базу 
фізичної особи – утримувача акцій, проте не в повному обсязі. Залік 
корпоративного податку на рівні фізичної особи не проводиться. 

Дана система діє в Німеччині.  Подібна система діє і в 
Люксембурзі. 

При системі пільгового оподаткування дивіденди не 
включаються в сукупний дохід (і, отже, не підпадають під прогресивну 
шкалу прибуткового податку), а обкладаються пільговою 
(фіксованою) податковою ставкою. В цій системі існують різні 
підсистеми: в Бельгії і Данії, як правило, зберігається подвійне 
податкове обтяження, оскільки прибутковий податок на дивіденд – 
остаточний. 

Якщо особиста ставка прибуткового податку нижче за плоску, 
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фіксовану ставку на дивіденд – сукупний податковий тягар 
пом’якшується, якщо вище – посилюється. Тому в Бельгії існує 
можливість включити дивіденд в сукупний дохід і сплатити з нього 
податок по загальній (особистій) ставці прибуткового податку, що в 
окремих випадках вигідніше з точки зору податкового тягаря. 
Сплачений корпоративний податок, при цьому, не враховується, так 
що в результаті діє «класична система», яка, проте, може виявитися 
переважаючою над системою пільгового оподаткування дивідендів [1]. 

В Австрії застосовується плоска, фіксована ставка у розмірі 25% 
відповідно до вищенаведеної системи. Існує, проте, можливість 
включити дивіденд в сукупний дохід, як і в Бельгії; при цьому дивіденд 
обкладається половиною загальної ставки, і тому в результаті завжди 
досягається пом'якшення подвійного економічного обтяження, в 
окремих випадках навіть повне його усунення. 

Зустрічаються наступні системи оподаткування дивідендів, що 
знімають подвійне економічне оподаткування дивідендів: 

- система повного заліку, 
- система повного звільнення від оподаткування. 
При системі повного заліку частина корпоративного податку, 

що припадає на прибуток, який розподіляється, повністю включається 
в оподатковувану базу акціонера/учасника корпорації і підлягає 
оподаткуванню разом з дивідендом, тобто оподаткуванню підлягає 
«брутто-дивіденд». Корпоративний податок потім зараховується в 
рахунок виконання зобов'язань по сплаті прибуткового податку 
акціонера/учасника. Таким чином, дивіденди обкладаються виключно 
прибутковим податком в обсязі, що відповідає особистій ставці 
прибуткового податку фізичної особи. У випадках, якщо особиста 
ставка (прогресивного прибуткового податку) вище за ставку 
корпоративного податку, то фізична особа-акціонер доплачує 
прибутковий податок, якщо нижче – одержує відшкодування з 
бюджету. 

Дана система застосовується лише в Італії. Французька система 
являє собою, загалом, також систему повного заліку. Існують, проте, 
різні податкові надбавки до основного корпоративного податку, які не 
зараховуються. Тому ми відносимо французьку систему до систем 
часткового заліку. 

При застосуванні системи повного звільнення дивідендів від 
прибуткового оподаткування прибуток (брутто-дивіденд) 
оподатковується лише на рівні корпорації. У акціонера/учасника 
дивіденд оподаткуванню не підлягає. В ЄС таку систему застосовує 
лише Греція, зовні ЄС – Хорватія. 

Дві інші держави, а саме – Фінляндія і (за межами ЄС) Норвегія, 
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хоча й мають систему повного заліку, проте, оскільки ставка 
прибуткового податку відповідає ставці корпоративного податку (вона 
є плоскою ставкою і не залежить, таким чином, від суми доходу), й 
корпоративний податок повністю зараховується при підрахунку 
прибуткового податку, то в результаті ці держави приходять до того ж 
результату, що і Греція, а саме – до звільнення дивідендів у учасника 
від  оподаткування.  

Фактична ставка податку на дивіденд дорівнює, таким чином, 
ставці корпоративного податку. В Греції вона становить 35%, у 
Фінляндії – 29%, а в Норвегії 28%. 

В Україні відповідно до закону про податок на прибуток емітент 
корпоративних прав, що ухвалює рішення про виплату дивідендів, 
повинен нарахувати і сплатити авансовий внесок за податком на 
прибуток за ставкою 25% від суми дивідендів, призначених для 
виплати, без зменшення суми такої виплати на суму авансового внеску. 
При цьому авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно 
з виплатою дивідендів. Утримується податок з доходів із суми 
дивідендів за їх нарахуванням незалежно від того, коли такі дивіденди 
виплатять.  

Оподаткування дивідендів, що одержуються фізичними 
особами, здійснюється за такими правилами: дохід у вигляді дивідендів 
включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу. 
Отже, із сум дивідендів необхідно утримати податок з доходів за 
ставкою 15%. 

Висновки. Проведений аналіз систем оподаткування дивідендів, 
що вживаються в ЄС (і в деяких інших країнах). При цьому 
дотримувалися найпоширенішої в зарубіжній літературі класифікації 
за обсягом усунення/пом’якшення подвійного економічного 
оподаткування дивідендів. Висвітлений український досвід 
оподаткування дивідендів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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 Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

УААН 
 

Розглянуто теоретичні аспекти екологобезпечного сільськогосподарського 
землекористування та розкрито його сутність в умовах прискорення розвитку  
деградаційних процесів ґрунту. 

The theoretical aspects of ecologically safe agricultural land-tenure are considered 
and his essence is exposed in the conditions of development of processes of degradation soil. 

 

Постановка проблеми. Розвиток суспільних відносин в умовах 
ринкової трансформації національної економіки вимагає 
кардинальних змін у організації сільськогосподарського 
землекористування. У цьому зв’язку важливою проблемою сьогодення 
є розробка нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції, які повинні бути спрямовані на 
раціональне використання сільськогосподарських угідь, забезпечення 
розширеного відтворення родючості ґрунтів, охорону навколишнього 
природного середовища, зниження негативного екодеструктивного 
впливу на природні агроландшафти та безумовне поліпшення якості 
продукції.  

Переважна більшість сучасних технологій, які застосовуються у 
сільськогосподарському виробництві, є високозатратними й 
енергоємними, впровадження їх здебільшого зумовлює зростання 
рівня антропогенного навантаження на навколишнє природне 
середовище, завдає шкоди здоров'ю людей.     

Недостатнє наукове обґрунтування технологічних процесів та 
скорочення обсягів проведення ґрунтозахисних і землеохоронних 
заходів спричиняє поширення деградаційних процесів, які призводять 
до втрати родючості ґрунтів, зменшення гумусового горизонту, 
зниження урожайності сільськогосподарських культур і погіршення 
якості виробленої продукції. Це зумовлює необхідність поглиблення 
теоретичних досліджень у напрямі екологобезпечного 
землекористування. 

Аналіз останніх дослідженьі публікацій. Вагомий внесок у 
розробку науково-методичних засад екологобезпечного 
сільськогосподарсь-кого землекористування зробили такі науковці, як 



 

343 

В.Г. Андрійчук, В.А. Борисова, П.Ф. Вєдєнічев, В.В. Горланчук, П.М. 
Данилишин, Д.С. Добряк, П.П. Руснак, В.Ф. Сайко, А.Я. Сохнич, О.Г. 
Тараріко, А.Г. Тихонов, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров, М.А. Хвесик, 
О.М. Царенко та ін. Водночас в сучасних умовах погіршення 
екологічної ситуації виникає необхідність детальнішого дослідження 
теоретичних засад ефективності екологобезпечного 
сільськогосподарського землекористування.   

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних аспектів щодо 
ефективності використання, відтворення та охорони земельних 
ресурсів.     

Виклад основного матеріалу. Згідно із Конституцією України 
“земля є основним національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави. Використання власності на землю не 
може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, 
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні 
якості землі” [1].  

Земля, інтегруючи в собі всі природні ресурси, зокрема, 
сільськогосподарські угіддя, ліси, надра, водні ресурси та ін., є 
основою економічного розвитку держави та матеріального добробуту 
населення.  Їй належить особливе місце  в  забезпеченні країни 
продуктами харчування і сільськогосподарською сировиною. Земля - 
це універсальний продукт природи і лише у процесі виробничої 
діяльності людей стає засобом виробництва, поєднуючи в собі 
функції предмета і засобу праці в одному виробничому процесі (інші 
засоби виробництва є результатом людської праці).  

Земельні ресурси мають характерні, і лише їм притаманні  
особливості, що випливають з їх властивостей. Зокрема, землю не 
можна замінити жодними іншими ресурсами, перемістити, перенести 
в інше місце, виробництво має проводитись безпосередньо там, де 
вона знаходиться. Обмеженість розмірів землі та неможливість заміни 
її іншими засобами виробництва потребують бережливого ставлення, 
охорони від руйнівних сил природи, зниження негативних наслідків 
антропогенної діяльності; особливого підходу щодо організації 
території, її землекористування, розміщення виробництва і його 
спеціалізації; раціонального розподілу між галузями народного 
господарства і максимального збереження для сільського господарства 
та майбутніх поколінь. Землі сільськогосподарського призначення є 
унікальним природним ресурсом, важливою умовою життя і діяльності 
людей, матеріальною основою розвитку сільського господарства [2,3]. 

Важливим завданням сучасної аграрної науки є забезпечення  
відтворення ґрунтової родючості, яка є важливою складовою землі. 
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Під родючістю розуміють здатність ґрунту забезпечити рослини 
необхідними для їхнього життя компонентами (мінерали, мікро- і 
макроелементи, волога та інші поживні  речовини в доступній для 
рослин формі), а також  доступ кисню в зону кореневої системи 
рослин. Родючість ґрунту визначається рівнем урожайності 
сільськогосподарських культур, яка за умови розумного використання 
земель має властивість постійно підвищуватись. К.Маркс зазначав, що 
«врожайність землі може постійно підвищуватись шляхом вкладення 
капіталу, праці і науки» [4]. Крім того,  раціональний  підхід щодо 
використання землі та постійна її охорона від руйнівних сил дають 
можливість підтримувати сталий біологічний потенціал 
продуктивності та значно їх покращувати.   

Продуктивність земель сільськогосподарського призначення, на 
думку М.В. Шульги, значною мірою викликана причинами 
екологічного змісту, що означає, з одного боку, їх природну 
зумовленість, а з іншого – необхідність забезпечення гармонізації 
економічних та екологічних властивостей при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції [5]. Сутність земель 
сільськогосподарського призначення об’єктивно зумовлена їх 
природною здатністю родючості та необхідністю забезпечувати 
суспільство екологічною продукцією сільського господарства. 

Головним завданням сучасних систем землеробства є 
забезпечення високого рівня продуктивності ґрунтів на основі 
систематичного підвищення їх родючості. Відповідно до цього всі 
зусилля таких наук, як  ґрунтознавство, землеробство, агрохімія,  
рослинництво, меліорація земель мають бути спрямовані на 
удосконалення вже існуючих та розробку нових науково – 
обґрунтованих грунтовідновлюваних, екологічно стійких, адаптивних, 
зональних і внутрішньозональних систем ведення землеробства, які 
забезпечать збереження та підвищення родючості ґрунтів.  

Земля має ґрунти різної родючості та різного розташування, 
вона є продуктом діяльності природи, клімату, рослинних і тваринних 
організмів, рельєфу тощо. Завдяки ґрунту жителі планети 
забезпечують себе продуктами харчування, а промисловість – 
сировиною.  

Виконуючи унікальну роль у функціонуванні біосфери, ґрунти 
потребують особливої уваги. Однак, інтенсифікація виробництва і 
поєднаний з нею антропогенний тиск на агроландшафти негативно 
впливають на стан ґрунтового покриву, сприяючи розвитку 
деградаційних процесів. Чинники деградації ґрунту дуже різнобічні – 
це скорочення площ земель через їх забудову або прояв інтенсивних 
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ерозійних процесів, забруднення промисловими відходами, 
радіонуклідами та іншими хімічними елементами. 

Проблема зниження якості ґрунтів в останні роки набула 
особливого значення. Як правило, першопричиною погіршення 
якісного стану ґрунтів є антропогенне навантаження (механічний 
обробіток ґрунтів, порушення співвідношень основних елементів 
живлення мінеральних добрив, переміщення шарів ґрунту в 
будівництві, переущільнення ґрунтів у результаті діяльності важкого 
автотранспорту, забруднення ґрунтів тощо). За рахунок природних 
сил (вітер, дощі, водні потоки) антропогенна дія значно збільшується 
(рис. 1).  

 
Таким чином, існує велика кількість факторів, які сприяють 

руйнівним  та деградаційним процесам  земельних ресурсів, та 
призводять до економічних збитків у сільському господарстві.   

Однією з причин негативних явищ, що спостерігаються в 
процесі сільськогосподарського використання ґрунтів є недостатнє 
екологічне обґрунтування відповідних рекомендацій, їх спрямованість 
на досягнення лише економічних цілей. 

У зв'язку з цим, практичну важливість набувають питання 
удосконалення організації управління еколого-спрямованим аграрним 

Рис. 1. Природні та антропогенні фактори деградаційних 
процесів ґрунту 
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виробництвом, удосконалення прийомів обробітку ґрунту, внесення 
добрив, впровадження в сівозміни різних бобових культур та 
енергозберігаючих технологій, що забезпечить одержання врожаїв 
запланованого рівня, покращення фізико-хімічних показників ґрунту, 
фітосанітарного стану, екологічну  ситуацію, якість продукції тощо. 

Організація екологобезпечного сільськогосподарського 
землекористування, в умовах ринкової трансформації земельних 
відносин, повинна здійснюватись з урахуванням зональних та 
регіональних особливостей на основі комплексного підходу щодо 
раціонального використання земельних ресурсів. Екологобезпечне і 
раціональне землекористування – це два нерозривно пов`язані 
процеси, які спрямовані на підвищення продуктивності землі. 

На нашу думку, раціональне землекористування повинно мати 
на меті не лише отримання максимальної економічної користі, а й 
враховувати потребу щодо збереження та відтворення родючості 
ґрунтів, поліпшення природного середовища. Концепція 
економічного розвитку сільського господарства в сучасних умовах не 
повинна орієнтуватись лише на отримання максимального доходу при 
мінімальних витратах. Вона має обов’язково враховувати екологічні 
інтереси суспільства, які проявляються у зменшенні екологічної 
шкоди, як для природних агроландшафтів, так і для людини. 

Враховуючи потребу у поліпшенні природного середовища, 
збереженні та відтворенні родючості деградованих ґрунтів, 
раціональне землекористування слід розглядати як сукупність 
взаємоузгоджених економічних і організаційних заходів, спрямованих 
на ефективне використання сільськогосподарських угідь при 
максимальному врахуванні екологічних аспектів у землекористуванні 
та суспільних інтересів у сфері екологізації. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід відмітити, що 
екологобезпечне землекористування – це процес використання земель 
людиною, який  передбачає збереження і підвищення рівня родючості 
ґрунтів за допомогою системи заходів, до яких відносяться: 
вдосконалення структури сільськогосподарських угідь і посівних 
площ, ґрунтозахисний обробіток земель, науково обґрунтовані норми 
внесення добрив, застосування переважно біологічних методів захисту 
рослин, їх удобрення та сучасної сільськогосподарської техніки, 
впровадження екологічно спрямованих управлінських рішень тощо. 
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Проаналізовано основні урядові програми та тенденції розвитку 

тваринництва в Україні, оцінено його обсяги виробництва і реалізації. Наведено 
основні напрямки покращення галузі тваринництва.  

Іt is analyzed the basic government programs and tendencies of development of 
animal husbandry in Ukraine, it is estimated its volume of output and realizations. It is 
induced the basic ways of improvement animal husbandries.   

  
Постановка проблеми. Тваринництво — одна з провідних 

галузей аграрного сектора України, призначення якої — виробництво 
продуктів харчування тваринного походження в обсягах, які 
відповідають нормам державної продовольчої безпеки і забезпечують 
можливість їх експорту. Ця галузь сільського господарства була і 
залишається головним постачальником повноцінного харчового білка 
в Україні. Крім того, особливості виробництва, переробки і 
використання продукції тваринництва дають змогу вирішувати й інші 
соціально важливі проблеми, такі як забезпечення зайнятості 
населення та випуску товарів народного вжитку. У ракурсі розв’язання 
цих проблеми також стоїть питання, що гарантує добробут населення, 
та сталий характер розвитку суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Питанням аналізу 
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виробництва продукції тваринництва присвячені праці вчених–
економістів: П.І. Гайдуцького, В.Г. Андрійчука, О.М. Шпичака, В.П. 
Долинського, Т.М. Ковальчук, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, 
П.С. Березівського, М.М. Ільчука, Т.Л. Мостенської, М.К. Пархомця, 
М.В. Калінчика С.О. Шевельової, М.В. Зубця, В.В. Юрчишина, І.І. 
Лукінова, В.Я. Месель-Веселяка, Б.Й. Пасхавера та багатьох інших.  

Формування цілей статті. Проаналізувати сьогоднішній стан 
розвитку галузі тваринництва в Україні, та вказати шляхи його 
покращення. 

Виклад основного матеріалу. Ринок продукції тваринництва 
займає важливе місце в загальному ринку продовольства України. Від 
рівня його розвитку залежить задоволення потреб населення у цінних 
продуктах харчування, що виробляються з тваринницької продукції. 
Через низьку купівельну спроможність більшої частини споживачів 
попит на цю продукцію обмежений і має тенденцію до зниження, що 
негативно впливає на формування пропозиції при виробництві 
тваринницької продукції. Сьогодні на ринку тваринницької продукції 
залишається досить складною ситуація з її виробництвом та 
реалізацією, не вирішена проблема забезпечення м’ясом та м’ясними 
продуктами власного виробництва, внаслідок чого знизився рівень 
споживання даної продукції у розрахунках на одну особу – з 68 до 30 
кг на рік. Український житель споживає в середньому за рік 30-32 кг 
м’яса та м’ясної продукції, що втричі менше, ніж європеєць чи 
американець. [1, с. 69]. 

Найближчими роками в нашій державі головним завданням є 
стабілізація галузі, а в подальшому — ріст виробництва тваринницької 
продукції в цілому. 

Стратегія розвитку галузі тваринництва на поточний та наступні 
роки визначена Державною цільовою програмою розвитку 
українського села на період до 2015 року [2]. А також, Урядом 20 
серпня 2009  року прийнято постанову № 729 «Про заходи щодо 
активізації роботи з розвитку тваринництва», метою якої є розробити 
проект Державної програми розвитку тваринництва на період до 2015 
року, і невідкладні заходи щодо створення на довгострокову 
перспективу сприятливих умов для її розвитку та формування 
організованого товарного ринку тваринницької продукції. Відповідно 
до цих програмним державою заплановано: 

— довести у 2015 році виробництво основних видів 
тваринницької продукції до рівня, який забезпечує фізіологічні норми 
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споживання та можливість їх експорту: молока — 22 млн. т, м’яса у 
забійній масі — 4 млн. т, яєць — 17 млрд. шт., вовни — 6,84 тис. т. На 
одну особу в рік — молока і молочних продуктів — 380 кг, м’яса і 
м’ясопродуктів — 82 кг, яєць — 280 шт; 

― сформувати орієнтовну структуру виробництва м’яса за 
видами тварин (у забійній масі): яловичина — 1,0 млн. т (25 %), 
свинина — 1,59 (40 %), птиця — 1,31 (33 %), інші види — 0,1 млн. т (2 
%); 

― досягти експортного потенціалу за видами тваринницької 
продукції, орієнтовно: молоко і продукти його переробки — 0,23 млн. 
т, м’ясо — 0,5 млн. т, у тому числі яловичина — 0,15; свинина — 0,1, 
птиця — 0,2 млн. т; яйця — 800 млн. шт; 

― суттєво збільшити обсяги експорту продовольчих і технічних 
товарів тваринного походження; 

― збільшити обсяги інвестицій в галузь тваринництва; 
― досягти рівня рентабельності ведення галузей тваринництва не 

менше 5 % [4].  
На сьогодні ж, незважаючи на значну державну підтримку галузі  

ми спостерігаємо протилежну тенденцію до значного скорочення 
виробництва продукції і зменшення поголів’я тварин та птиці загалом. 

Порівняно з 1990 роком, коли в галузі були досягнуті найкращі 
результати, станом на 1.01.2010 року в усіх категоріях господарств 
кількість великої рогатої худоби зменшилося в 5.01 рази, в тому числі 
корів у 3.04, свиней — 2.72, птиці — 1,29, овець — 4.68 рази. При 
цьому найбільших втрат поголів’я зазнало промислове тваринництво: 
корів зменшилося в 9,4 разів, свиней — в 5,2, овець — в 29,7 рази. 
Виробництво м’яса всіх видів тварин у забійній масі в усіх категоріях 
господарств зменшилося в 2,1 рази, в тому числі яловичини — в 3,2, 
свинини — 2,4 і молока — в 2,2 рази [5]. 

Розвиток галузі тваринництва, збільшення виробництва 
продукції, підвищення її якості і ефективності безпосередньо залежать 
від кормової бази і науково обґрунтованої системи годівлі тварин.  

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися 
тваринництвом, на 1 січня 2010 р. наявність кормів усіх видів склала 
3,3 млн.т кормових одиниць, що на 12,1% менше, ніж на початок 2009 
р., у т.ч. концентрованих – 1,3 млн.т к.од (на 20,6% менше). У 
розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 7,7 ц 
к.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 3,1 ц к.од (торік – 
відповідно 9,5 ц та 4,3 ц к.од) [3].  



 

350 

Доводиться констатувати факт, що сучасний стан галузі 
тваринництва упродовж останніх майже 20 років існування України, як 
незалежної держави,  не відповідає потенційним можливостям і 
постійно погіршується. Незважаючи на велику кількість прийнятих 
законів покликаних змінити ситуацію на краще та значні грошові 
вливання та  з боку держави.  

Виробництво основних видів тваринницької продукції 
залишається економічно невигідним і в подальшому, без належної 
державної підтримки, сільськогосподарські товаровиробники 
вимушені будуть скорочувати поголів’я худоби та зменшувати 
виробництво тваринницької продукції. 

Якщо в Україні лише говорять про необхідність нарощувати 
поголів’я худоби та наміри розробити все нові програми до існуючих 
10 програм розвитку тваринницької галузі, то в Росії — активно 
займаються тваринництвом. Росіяни купили близько 150 тис. гол. 
племінної худоби в Європі, дотують купівлю обладнання для 
тваринницьких ферм і нещодавній крок у цій політиці — це 
квотування імпорту тваринницької продукції. Така політика захищає 
власного виробника й надає прекрасні перспективи нарощувати власні 
м’ясні потужності. 

Слід зауважити і той факт, що умови Світової організації 
торгівлі вимагають поліпшення якості сировини та кінцевої продукції. 
А також дають можливості її експорту у готовому вигляді на 
незаповнений ринок Російської Федерації. Події 2007—2009 років, у 
тому числі заборона експорту молочної та м’ясної продукції з боку 
Російської Федерації, спонукали проведення перевірок не лише 
переробних підприємств, а й виробників сировини. 

Основними причинами, які зумовили руйнівні наслідки у 
тваринництві в 2009  році й продовжують свою руйнівну дію, 
остаються: 

- диспаритет закупівельних цін на молоко, м’ясо, вовну і цін на 
ресурси для їх виробництва, що ускладнює рентабельне ведення 
більшості галузей тваринництва й робить їх фінансово 
непривабливими; 

- цінова нестабільність, залежність від низької 
платоспроможності населення; 

- морально застарілі технологічні та технічні умови організації 
ведення виробництва, що обумовлює високий рівень собівартості 
виробленої продукції; 
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- недостатня ефективність фінансово-економічного механізму 
державної підтримки тваринництва; 

- недосконалий механізм державного регулювання імпорту 
тваринницької продукції, яка реалізується за значно нижчими цінами, 
що ставить вітчизняного товаровиробника в нерівні умови, 
призводить до подальшого тиску на нього і несе загрозу подальшого 
згортання виробництва. 

Висновки. Для забезпечення прибутковості галузі 
тваринництва необхідно здійснювати державну підтримку 
тваринницької продукції. Це дасть можливість забезпечити 
продовольчу безпеку в державі, гарантувати виробникам мінімальні 
ціни на м'ясну продукцію, підвищувати їх економічні інтереси та 
стимули, наситити внутрішній ринок в повній мірі виходячи з науково 
обґрунтованих норм споживання  м'яса в розрахунку на одну особу. А 
також, доцільно було б забезпечити можливістю надання виробникам 
тваринницької продукції отримувати кредиту (кредитну субсидію), 
який може бути направлений на модернізацію виробництва для 
комплексного застосування інтенсивних технологій, а це в свою чергу 
впливатиме на конкурентоспроможність продукції тваринництва. 
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В статті викладено основні соціально-економічні показники розвитку 
України, їх позитивну динаміку та порівняння з Європейськими країнами  

The basic socio-economic indexes of development of Ukraine are expounded in the 
article, them positive dynamics and comparing to the European countries  

 

Постановка проблеми. На сьогодні першочерговим завданням 
соціально-економічного розвитку України є забезпечення добробуту 
населення на рівні найбільш розвинених країн Європи. Підвищення 
добробуту населення України проголошується важливим політичним 
пріоритетом держави. Позитивна динаміка соціально-економічних 
показників розвитку України, що спостерігалася за останнє 
десятиліття, дійсно є обнадійливою, проте багато проблем, пов'язаних 
із здобутками країни в соціальній сфері є невирішеними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій 
літературі питання забезпечення подальшого соціально-економічного 
розвитку України піднімаються у працях багатьох відомих науковців, 
серед яких З. Герасимчук, Г. Губерна, Б. Данилишин, М. Долішній, Л. 
Зайцева, А. Кінах, Б. Кліяненко,  О. Крайник,  Т. Максимова,  Л. 
Масловська, Михасюк, О. Осауленко, Н. Павліха, В. Павлов, Н. 
Прокопенко, С. Романюк, В. Симоненко, Д. Стеченко, М. Чумаченко, 
М. Янків та ін. Проте додаткові дослідження в цьому напрямку, які 
спираються на оновлені дані про ситуацію, що складається у країні 
сприятимуть виявленню сучасних тенденцій і шляхів вирішення 
актуальних для України проблем. 

Цілі статті. Головною метою статті є представлення результатів 
динаміки соціально-економічного розвитку України, що є основою 
добробуту населення. Актуальність дослідження пояснюється тим, що 
показники розвитку економіки країни  дають уявлення про загальний 
стан матеріального добробуту населення і мають враховуватися під час 
формування подальшої стратегії розвитку країни.  

Виклад основного матеріалу.  Загальне уявлення про 
соціально-економічні здобутки України, починаючи з 2000 р., можуть 
бути представлені через співставлення індексів зростання низки 
показників щодо рівня 2000 р., які розраховано за офіційними 
статистичними даними [1] (рис.1).  
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Рис. 1 Індекси зростання соціально-економічних показників 
розвитку України порівняно з 2000 роком
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За останні сім років індекс зростання середньомісячної 

заробітної плати перевищив інші економічні показники добробуту 
населення і у 2008 р. становив 7,9 рази, середньомісячний наявний 
доход зріс у 7 разів, а валовий внутрішній продукт в розрахунку на 
одну особу – у 6 разів , а мінімальна заробітна плата у 5,5 разів. 
Найменше відбулось зростання прожиткового мінімуму, яке склало 
лише 2,3 рази. Зростання фактичної заробітної плати та доходу 
свідчить про зростання економічного добробуту населення. 

При зростанні за вісім років валового внутрішнього продукту в 6 
разів в 2008 р. на душу він склав біля $ 2,6 тис. доларів. В той же час в 
країнах Центральної і Східної Європи ВВП на душу населення в рази 
вище: у Чехії, наприклад, він складає $ 18 тис., а в Болгарії — трохи 
більше $ 6 тис. У рейтингу по рівню ВВП на одного жителя Україна 
знаходиться на передостанньому місці в регіоні, поступаючись лише 
Молдові [4]. 

Поряд зростанням показників соціально-економічного розвитку 
населення досить важливим є співвідношення між окремими з них 
(табл.. 1).  

Протягом останніх років в Україні простежується досить стійка 
тенденція до зростання переважання середньої заробітної плати до 
мінімальної, яка в динаміці зростає від 2,3 до 3,3 разів. Це відповідає 
світовим економічним закономірностям, за якими мінімальна зарплата 
становить 35 - 40 % від середньої [2].  
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Таблиця 1 
Співвідношення між показниками доходів населення в 

Україні в 2000-2008 рр., % 

Роки 
200020012002200320042005 2006 20072008

Середньомісячна заробітна 
плата  до мінімальної 230 263 245 247 273 268 285 314 329 
Середньомісячна заробітна 
плата до прожиткового 
мінімуму 85 100 110 135 163 191 221 254 288 
Мінімальна заробітна плата 
до прожиткового мінімуму 37,0 37,9 44,7 54,7 59,6 70,9 77,3 80,8 87,5 
Середньомісячний наявний 
доход  до прожиткового 
мінімуму 60 66 72 83 103 125 137 159 183 
*власні розрахунки автора за даними Державного комітету статистики 
[1] 

 

Зумовлене це тим, що доход людини, яка працює на 
непрестижній, низькооплачуваній роботі, не повинен дуже сильно 
відрізнятися від платні її сусідів, щоб не було явних відмінностей у 
рівні життя різних людей і це не викликало б невдоволення в 
суспільстві.  При такому підході мінімальна зарплатня виконує важливу 
соціальну функцію недопущення суспільного невдоволення. Так, 
вважається, що коли розрив між мінімальним і середнім рівнем оплати 
праці перевищує один до трьох, то це може викликати певне 
соціальне напруження. За цим критерієм ми перебуваємо в «зоні 
ризику».  У 2000 р. співвідношення мінімальної зарплати до середньої 
становило  один до двох, 2005 р. — один до трьох рівно, 2008 р. — 1 
до 3,3,  Отже, законодавче збільшення мінімальної заробітної плати 
автоматично приводить до підвищення рівня середньомісячної 
заробітної плати працівників та може слугувати прогнозованим 
важелем її збільшення в майбутньому. 

Для оцінки рівня життя, що забезпечується працівникам при 
певному рівні середньої заробітної плати, важливо співставити її з 
прожитковим мінімумом. До 2001 р. в Україні середньомісячна 
заробітна плата була нижчою за прожитковий мінімум, та 
випереджальне збільшення середньомісячної заробітної плати 
сприяло тому, що в 2002 р. вона склала 376 грн, що нарешті на 10 % 
перевищило встановлений прожитковий мінімум у 342 грн. У наступні 
роки розрив між середньомісячною заробітною платою та 
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прожитковим мінімумом істотно збільшився і склав у 2008 р. 2,9 рази, 
що свідчить про підвищення рівня життя населення в останні роки.  

Рівень середньої заробітної плати також нерозривно пов'язано зі 
станом економіки. В Україні середня зарплата в 2008 році наблизилася 
до позначки 165 євро на місяць, тобто 0,9 євро за годину. І хоча за 
останні п'ять років у цьому питанні помітно істотний прогрес - в 2004 
році середня зарплата становила 0,5 євро за годину - українці все ще 
заробляють набагато менше від своїх західних сусідів, навіть з 
урахуванням різниці в цінах. Середня зарплата в Євросоюзі - 
приблизно 20 євро на годину. Серед східноєвропейських держав 
найвищий показник мають Чехія і Польща, жителі яких заробляють 
7,8 євро і 7,0 євро на годину відповідно. Найбіднішими з громадян 
Євросоюзу вважаються жителі Болгарії з середнім доходом близько 2 
євро на годину [].  

Якщо ж вимірювати не Європейські, а національні стандарти, то 
слід зауважити, що у нас величина мінімальної платні досі не досягла 
рівня прожиткового мінімуму. Хоча в динаміці відбувається зниження 
розриву між мінімальною заробітною платою та прожитковим 
мінімумом з 37% до 87,5% і  у 2008 р. середньорічний рівень 
мінімальної заробітної плати в Україні складає 547,5 грн, що 
становило 87,5 % середнього на рік прожиткового мінімуму. У той же 
час, за думкою експертів Євросоюзу, мінімальна заробітна плата має 
становити 2 - 2,5 прожиткових мінімуму [2], бо повинна згідно з 
Європейською соціальною хартією забезпечувати працівникам та 
їхнім сім'ям достатній життєвий рівень. 

Добробут населення формується під впливом різних факторів. 
Чим більше в домогосподарстві працездатних осіб, чим вищою є їх 
освіта, кваліфікація, тим краще вони працюють або займаються 
підприємницькою діяльністю, тим більшими буде сукупний дохід сім'ї. 
І навпаки, переважання в сім’ї непрацездатних осіб, утриманців, 
пенсіонерів з малою пенсією зменшує сукупний і середньодушовий 
дохід. Як правило, додаткові джерела добробуту для наших сімей — 
малі пенсії, стипендії допомоги різного призначення та субсидії — не 
є вирішальними. 

Досить важливим економічним аспектом розвитку населення є 
наявний середньомісячний доход на особу та його співвідношення до 
прожиткового мінімуму. В цьому аспекті є позитивні зрушення, 
починаючи з 2004 р. середній доход населення перевищив 
прожитковий мінімум і в 2008 році був у 1,8 рази вищий.  

Люди отримують доход із трьох основних джерел, якими є 
трудові доходи (зарплатня, премії, прибуток від підприємницької 
діяльності і т. д.), соціальні виплати і прибутки від власності (відсотки 
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за банківськими депозитами, дивіденди, орендна плата, продаж майна і 
подібне). У здоровій економіці частка трудових доходів не повинна 
бути меншою за 60%, інакше знижується мотивація до праці. 
Населення країни повинне в середньому отримувати порівну соціальні 
виплат і прибутків від власності, й жодне з цих двох джерел не 
повинне становити понад 20% сукупного доходу людей. Якщо ж 
соціальні виплати істотно перевищують п’яту частину доходів, то 
виникають ефекти прагнення до «фіктивних» пільг і відмови з цією 
метою від офіційного працевлаштування, оскільки така поведінка стає 
економічно привабливою.  

Саме цю ситуацію ми й бачимо в Україні: люди майже не 
отримують доходів від власності, які складають в структурі доходу 3%. 
Частка заробітної плати коливається в межах 42-45% протягом 2000-
2008 рр, а соціальні виплати вдвічі перевищують максимальний 
рекомендований рівень і в структурі доходу становить 36-40%. 

Слід зауважити, що поряд з соціально-економічними 
характеристиками добробуту населення слід використати 
демографічний чинник, який є основним критерієм розвитку 
суспільства – тривалість життя населення. Середньостатистичний 
українець живе 68 років що майже на сім років менше, ніж європеєць. 
Тобто з покращенням економічних параметрів демографічні , 
навпаки, погіршуються.  

Висовок. Таким чином, при наявності позитивних тенденцій у 
розвитку України лишається ще багато невирішених проблем, 
пов'язаних з необхідністю забезпечення подальшого зростання 
соціальних та економічних показників розвитку країни, а також зі 
зниженням міжрегіональних диспропорцій. 

Виходячи з цього, подальші завдання дослідження будуть 
спрямовані на віднайдення дійових механізмів забезпечення стрімкого 
розвитку української економіки, підвищення соціальних здобутків та 
сприяння збалансованого регіонального розвитку країни. 
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макроекономічних чинників на неї. Досліджено стан і перспективи розвитку 
банківської системи. 

Grounded problems of the banking system of Ukraine, and also influence of 
macroeconomic factors on it. Investigational the state and prospects of development of the 
banking system. 

 

Постановка проблеми. У сучасній економіці банківська 
система є не тільки базовою інфраструктурною ланкою кредитних 
відносин, але й ключовим елементом усієї економічної 
інфраструктури в державі. Будь-які прояви нестабільності у банківській 
системі (не кажучи вже про банкрутства банків і банківські кризи) не 
тільки несуть у собі загрозу для вкладників і кредиторів банків, але й 
можуть підірвати довіру до економічної політики держави та 
національних грошей. Саме з цих причин у сучасній практиці 
регулювання банківської діяльності особлива увага приділяється 
реструктуризації банківських систем як засобу забезпечення їх 
фінансової стабільності [2]. 

В Україні наявність успішно працюючого фінансового сектору, 
зокрема банківського, є необхідною умовою створення ефективної 
ринкової економіки. Це пов’язано з його провідним значенням у 
забезпеченні рівня накопичень та інвестицій, які необхідні в умовах 
росту економіки. Для підвищення ефективності інвестицій необхідне 
існування міцної банківської системи і фінансових ринків. Завдання 
банківської системи не зводиться лише до забезпечення фінансових 
розрахунків між економічними агентами. Вона повинна сприяти 
створенню умов для акумулювання накопичень усіх економічних 
агентів і перетворенню їх на інвестиції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та 
прикладні аспекти розвитку банківської системи України було 
досліджено такими відомими вітчизняними науковцями та практиками 
як: І. Алексєєв, О. Барановський, О. Вовчак, В. Геєць, О. Кірєєв, М. 
Козоріз, В. Корнєєв, М. Крупка, В. Міщенко, Т. Смовженко, В. 
Стельмах, І. Хома та ін. 

Разом з тим питання ефективного розвитку банківської системи 
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з урахуванням кризових процесів України залишаються не 
вирішеними.  

Для України кінець 2008 р. та 2009 р. виявилися одними з 
найскладніших за часів української незалежності. На фоні сильних 
політичних протистоянь Україна повною мірою відчула на собі 
наслідки світової фінансової кризи. Цей період відзначився жорстким 
протистоянням та загрозою банкрутства деяких українських банків; 
стрімкою девальвацією національної валюти; значним уповільненням 
економічного зростання та фактичним вступом до рецесії, а також 
обвалом фондового ринку України внаслідок масового виходу 
іноземних портфельних інвесторів з українських активів [5]. Причини 
настільки складних негативних явищ в українській економіці незмінно 
мають своє коріння у світовій фінансовій кризі, яка залишила як 
українські банки, так і корпоративний сектор країни без фактичної 
можливості зовнішніх запозичень, а незбалансоване строкове 
співвідношення активів та пасивів банківського сектору поставило ряд 
банків під загрозу неможливості погашення міжнародних боргів.  

Формування цілей статті. Потужна банківська система є 
необхідною умовою забезпечення сталого економічного зростання в 
Україні. Вітчизняні банки проходять серйозну перевірку часом в 
умовах постійних економічних змін. Швидка зміна умов 
функціонування, відкритість зовнішньому середовищу, схильність до 
внутрішніх перетворень спонукають банківську систему до постійного 
удосконалення. Рівень розвитку економіки значною мірою залежить 
від стану банківської системи [2]. 

Отже, банківська система потребує удосконалення, розробки 
фундаментальних та прикладних засад її подальшого зміцнення, 
усунення негативних проявів, які мають місце в сучасній банківській 
практиці. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність 
проаналізувати теоретичні основи, охарактеризувати банківську 
систему, запропонувати практичні рекомендації для поліпшення 
управління її розвитком, спрямувати цей розвиток у необхідне для 
економіки та суспільства русло.  

Мета статті полягає у дослідженні стану та основних чинників, 
що впливають на розвиток банківської системи України.  З метою 
вироблення дієвих заходів боротьби з економічною і фінансовою 
кризами особливу вагу слід звернути на роль кредитування та 
інвестування, а також основні проблеми України щодо формування 
антикризових заходів. Треба наголосити, що для подолання 
економічної кризи в Україні потрібно в першу чергу стимулювати 
національне виробництво шляхом активізації співпраці нашої держави 
з міжнародними організаціями. До речі, сьогодні це питання активно 
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досліджується вітчизняними науковцями і практиками. 
Виклад основного матеріалу. Загалом діяльність банківської 

системи України спрямовується на поліпшення обслуговування 
економіки, передусім - депозитно-кредитного та розрахункового 
обслуговування. Базою успішного реформування є зміцнення 
стійкості банків та розвиток конкуренції у фінансовому секторі. 
Саме системна стійкість банків забезпечує зростання довіри до них, а 
відтак приплив інвестицій у банківський сектор та розширення 
ресурсної бази банків. Посилення конкуренції у банківській сфері 
створює передумови для зниження вартості послуг, підвищення їх 
якості та зростання попиту реального сектора економіки [1]. 

Банківські проблеми можуть мати декілька причин: як правило, 
це поєднання загальної макроекономічної нестабільності і низької 
рентабельності виробничого сектора. Відкрита криза навпаки є 
результатом фактичної або гіпотетичної нестачі ліквідності в 
банківській системі і призводить до ще більш серйозної 
макроекономічної нестабільності [3]. 

Проблеми в банківській системі викликають наслідки, що 
тягнуть за собою великі макроекономічні витрати, до числа яких 
входить неефективне розміщення  вкладів, висока вартість 
фінансового перерозподілу, високий рівень процентних ставок і 
позичкової маржі, втручання у розвиток і роботу міжбанківських та 
інших фінансових ринків, нечітке або нестабільне здійснення 
грошово-кредитної політики, посилення практики використання  
іноземних валют. Врешті  решт ці проблеми обумовлюють втрату 
економічної ефективності, зниження реального економічного росту та 
добробуту. 

Так, відплив капіталу з банківського сектору за півроку 
становить 90 млрд. грн. Якщо первинна вартість ресурсів 
закладається на рівні 12-15% за ставки рефінансування 12%, то 
неможливо очікувати, що ставки за кредитом комерційного банку 
будуть нижчими від 21-25%. На нашу думку, антикризове 
рефінансування може розв’язати тільки поточні проблеми з 
ліквідністю, але через свою строковість воно ніяк не допоможе 
банкам кредитувати реальну економіку [4]. 

Макроекономічний аспект аналізу ефективності кредитної 
діяльності комерційних банків свідчить про те, що банківська система 
України усе ще перебуває на стадії розвитку. Розвиток ринку 
кредитування – це єдиний спосіб відродження економіки і 
стимулювання виробництва. 3 цією метою за необхідне видається 
окреслення можливих шляхів удосконалення діяльності 
комерційних банків щодо кредитного забезпечення суб'єктів 
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підприємництва. Потужним інструментом сприяння розвиткові 
кредитування є інститут державних гарантій Саме вони являють 
собою найефективніший спосіб подолання кризи довіри. 

Найбільш вагомими макроекономічними чинниками, котрі 
перешкоджають діяльності комерційних банків, знижують 
ефективність їх функціонування у механізмі кредитного 
забезпечення підприємницької діяльності, нині залишається 
економічна нестабільність в країні, недосконалість податкового 
законодавства і нормативно-правового регулювання банківської 
діяльності, а також високий ступінь ризику кредитного забезпечення 
реального сектора економіки. 

Відтак, основні напрями щодо вирішення цих проблем можна 
було б, на наш погляд, умовно поділити на дві групи: 
загальноекономічний та суто банківського спрямування. 

Загальноекономічний напрям передбачає потребу у наступних 
заходах: 

- структурної перебудови економіки із тим, щоб поліпшити 
фінансовий стан підприємств і підвищити їхню кредитоспроможність; 

- скорочення рівня державних витрат, які поглинають 
значні обсяги як емітованих коштів, так і кредитних ресурсів, 
не створюючи при цьому нову вартість; 

- реформування податкової системи і зниження частки 
готівки в обігу, яка,обслуговуючи тіньовий оборот поза банківською 
системою, суттєво знижує потенціал мультиплікаційного ефекту. 

Що ж стосується власне банківського напряму, то його основна 
мета, на наш погляд, має полягати у вдосконаленні відповідних 
елементів організації кредитних відносин, а саме: 

- на рівні взаємовідносин "банк-клієнт", з точки зору 
підвищення ефективності кредитних операцій і поліпшення схеми 
надання позик; 

- на рівні НБУ, з точки зору удосконалення діючого 
механізму рефінансування; 

- на рівні самого комерційного банку, з точки зору 
вдосконалення відповідних аспектів фінансового менеджменту, що 
охоплюють продукування кредитних послуг і підтримання 
стабільності банківської системи шляхом мінімізації ризиків та 
оптимального управління портфелем кредитних вкладень загалом. 

Висновки. Становлення банківської системи тісно пов’язане зі 
створенням ефективного механізму управління банківською 
діяльністю, дійової системи регулювання і контролю банківських 
операцій. Це, у свою чергу, потребує глибокого вивчення основ 
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сучасної банківської справи, дослідження сутності й особливостей 
надання різноманітних банківських послуг, дослідження та врахування 
міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку 
фінансово-кредитної системи України в цілому. 

Метою забезпечення стабільного функціонування та розвитку 
банківської системи, доступності кредитів для підприємств та 
населення, їх здешевлення потрібні насамперед подальша розбудова 
банківської системи, підвищення її кредитної спроможності, для чого 
необхідно: 

 вирішувати завдання щодо підвищення рівня капіталізації 
банківської системи, зміцнення і поліпшення її ресурсної бази; 

 підтримувати збалансованість темпів зростання кредитного 
портфеля з темпами капіталізації;  

 забезпечити впровадження сучасних систем управління 
фінансами підприємств з боку комерційних банків; 

 заохочувати спільні кредитні, насамперед інвестиційні, 
проекти комерційних банків, державних інвестиційних інститутів і 
приватних інвесторів;  

 поліпшити кредитну політику, в тому числі щодо зниження 
рівня ризикованості здійснюваних операцій шляхом впровадження 
спеціальних інструментів страхування та резервування довгострокових 
кредитів;  

 здійснити розбудову інститутів довгострокового кредитування, 
насамперед утворити Державний банк реконструкції та розвитку та 
забезпечити його функціонування.  
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 Визначена важливість зміцнення та найповнішої реалізації 

конкурентних переваг регіонів для підвищення національної 
конкурентоспроможності. Обґрунтована роль інноваційних науково-виробничих 
систем у формуванні конкурентних переваг регіонів. Розглянуті конкурентні 
переваги, що формуються у регіонів на постіндустріальному етапі розвитку 
економіки. Визначені шляхи підвищення ефективності використання цих переваг 
в умовах міжнародної інтеграції регіонів.  

The importance of reinforcement and the most complete realization of competitive 
advantages of regions for national competitiveness improvement are defined in the article.  
The role of innovative scientific and productive systems in forming of regional competitive 
advantages is grounded thoroughly. The competitive advantages, forming on the 
postindustrial level of economy’s development, are considered. The ways increasing usage 
efficiency of these advantages under international integration of regions is determined. 

 
Постановка проблеми. Найважливішим індикатором, що 

відображає місце країни у світовій економіці, є її міжнародна 
конкурентоспроможність. Рейтинги конкурентоспроможності кран 
світу підраховуються різними міжнародними організаціями, 
форумами, агенціями, але рівень розвитку технологій, 
інтелектуального потенціалу, інновацій в країні сьогодні виступають 
серед найвпливовіших факторів. Як підкреслює М. Портер [1, с.382], 
зміна технологій є новою парадигмою глобалізації 
конкурентоспроможності, що вимагає від компаній здатності 
якомога швидше впроваджувати відповідні інновації. 

За індексом глобальної конкурентоспроможності, що 
розраховується Всесвітнім Економічним Форумом, Україна в 2009р. 
займала 82 місце із 133 країн світу, що на 10 пунктів нижче за рівень 
2008 р. [2]. При цьому серед 12 груп показників, які враховуються, 
одними із найгірших були індикатори за групами технологічна 
готовність (3,4 бали із 7 максимальних) та інновації (3,2 бали із 7), що 
негативно вплинули на загальний рейтинг.  
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Так, за технологічною готовністю Україна посіла в 2009 р. 80 
місце серед 133 країн. Відзначимо, що позиції України покращилися 
порівняно з 2005-2007 рр. і, особливо, з 2008 р. Розглядаючи 
структурні компоненти показника технологічної готовності, можна 
зробити висновок, що найгірші позиції в України у сфері трансферу 
технологій, використанні останніх поколінь технологій та 
впровадженні технологій на підприємствах. А найкращій стан 
спостерігається з використанням Інтернет та мобільних телефонів. 
Тобто ми спостерігаємо  значне  відставання України у 
технологічному розвитку. Але найнебезпечнішим є те, що 
найважливіші показники, які забезпечують конкурентні переваги країні 
у довгостроковій перспективі та створюють передумови, що дозволять 
наздогнати їй розвинуті країни, є найгіршими.   

За рівнем інноваційності Україна у 2009 р. займала 62 місце 
серед 133 країн світу. За даним показником позиції України також 
погіршилися, порівняно з 61 місцем у 2005-2006 рр. та 50 місцем у 
2006-2007 рр., і покращилися на 3 пункти порівняно з 2008 р., хоча 
загальна сума балів майже не змінилася. Аналізуючи складові 
компоненти показника рівня інноваційності, відзначимо, що найгірші 
позиції у країни за державним матеріально-технічним забезпеченням 
високотехнологічних продуктів. Найкращим є стан у сфері освоєння 
інновацій.  

На сучасному етапі розвитку світової економіки змінюється 
характер конкуренції та фактори формування конкурентних переваг. 
Враховуючи посилення впливу глобалізаційних процесів на економіку 
України, що примушує підприємства та регіони працювати в умовах 
жорсткої конкуренції, стратегічним пріоритетом державної 
регіональної політики має стати створення сприятливих передумов 
для підвищення конкурентоспроможності регіонів, ефективного 
використання їх конкурентних переваг. Досягти міцних конкурентних 
позицій регіонів можливо лише при тісній взаємодії науки і нових 
технологій з виробництвом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
забезпечення високої конкурентоспроможності України, її регіонів, 
національних виробників присвячено досить багато вітчизняний 
наукових досліджень, зокрема праці Л.Антонюк, Я.Бразилука, 
З.Варналія, В. Гейця, Б. Данилишина, М. Долішнього, 
С. Дорогунцова, З. Герасимчук, Я.Жаліли, М. Козоріз, А. Костусева, 
І.Піддубного та ін. Проте ряд проблем, пов’язаних із формуванням на 
міцній науково-технічній та інноваційній основі й ефективним 
використанням регіонами їх конкурентних переваг, залишається 
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невирішеним, що зумовлює необхідність подальших досліджень у цій 
сфері.  

Постановка завдання. Метою даної роботи є визначення 
конкурентних переваг, що формуються у регіонів в умовах  побудови 
інноваційної економіки, обґрунтування ролі інноваційних науково-
виробничих систем у формуванні конкурентних переваг регіонів, 
розгляд основних шляхів підвищення ефективності використання цих 
переваг для успішної міжнародної інтеграції регіонів.  

Виклад основного матеріалу. Історично в основі концепції 
конкуренції лежали теорії абсолютних та порівняльних конкурентних 
переваг. За моделлю Хекшера-Оліна факторами національних 
конкурентних переваг є природні ресурси, ресурси праці і капіталу.  

М.Портер у своїй концепції національних конкурентних переваг 
(так званий ромб конкурентних переваг) крім традиційних факторних 
умов врахував науково-інформаційний потенціал (тобто знання) та 
інфраструктуру. Сьогодні популярною та ефективною є 
запропонована М.Портером кластерна теорія формування 
конкурентних переваг. Він вважає, що конкурентоспроможність країни 
слід розглядати через призму міжнародної конкурентоспроможності 
кластерів, тобто об’єднань підприємств різних галузей. 

Дж. Даннінг виділив три групи конкурентних переваг, 
пов’язаних з діяльністю ТНК: переваги володіння, обумовлені 
доступом до висококваліфікованих кадрів, інститутів, що здійснюють 
НДДКР, передових технологій; переваги розташування; переваги 
інтернаціоналізації, що викликані самостійним використанням ТНК 
винаходів та інновацій, не надаючи ліцензії іншим фірмам. 

Конкурентні переваги, що виникають при інноваційній моделі 
розвитку досліджені багатьма вченими, зокрема Б.Лундвалем, 
К.Фріменом, Б.Йонсоном та ін., які велику увагу надавали знанням та 
їх удосконаленню.  

У постіндустріальному суспільстві відбулася зміна вектору 
конкуренції від переважного використання статичних порівняльних 
переваг до використання динамічних конкурентних переваг [3, с.8]. 
Постійно збільшується вагомість тих переваг, що обумовлені 
володінням високими технологіями, інноваціями, розвитком 
інтелектуального потенціалу, інформаційних систем.  Хоча не слід 
нехтувати і конкурентними перевагами, які пов’язані з доступом до тих 
чи інших видів природних, людських,  фінансових ресурсів.  

Реалізація конкурентних переваг національної економіки 
знаходить своє відображення у реалізації їх складових підприємствами 
в процесі своєї виробничої діяльності та окремими регіонами. Однією 
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з важливих передумов конкурентоспроможності регіонів та окремих 
суб’єктів господарювання є їх здатність до вчасної адаптації до 
постійних змін у структурі конкурентних переваг. Ключову роль у 
найповнішій реалізації конкурентних переваг регіонів грає правильна 
державна регіональна політика. 

Як показав аналіз, при трактуванні категорії 
«конкурентоспроможність» більшість науковців виходить із рівня 
реалізованості конкурентних переваг.  

Виділяють декілька рівнів системи формування 
конкурентоспроможності. Перший рівень становить 
конкурентоспроможність товару. Сьогодні переважаючими факторами 
конкурентоспроможності товару є індивідуальні властивості, 
унікальність, якісні характеристики, ступінь задоволення конкретних 
потреб споживачів. Саме вони формують конкурентні переваги 
підприємства. 

 Конкурентоспроможність підприємства характеризується не 
тільки конкурентоспроможністю товарів, а й здатністю до адекватної 
модернізації та переорієнтації виробництва відповідно до життєвого 
циклу товару та вимог  ринку щодо освоєння нової продукції. Саме 
вміння підприємства використовувати надані йому переваги для 
виробництва даного товару як за ціновими, так і неціновими 
характеристиками краще, ніж конкурент, визначає його успіх у 
конкурентній боротьбі. Різні типи підприємств можуть мати  
специфічні конкурентні переваги. Наприклад, великі виробничі 
потужності та масштаби діяльності, що викликає економію витрат (у 
великих або спеціалізованих підприємств), розташування підприємств 
у різних країнах, що дозволяє розширити ринки збуту, зменшити 
витрати на виробництво і збут (в ТНК), гнучкість, що сприяє 
швидкому пристосуванню до змін ринкового попиту (в менших за 
розміром підприємствах з потужними системами маркетингу, 
планування та аналізу), володіння технологічними чи організаційними 
інноваціями (у підприємств, що входять до інноваційної науково-
виробничої системи регіону). Кожна з наведених переваг може бути 
вирішальною в певних ринкових умовах, але лише остання є 
невичерпною та найбільш перспективною сьогодні. Цей рівень 
конкурентоспроможності є найважливішим, оскільки саме 
підприємства і їх кластери, а не країни та регіони беруть участь у 
конкурентній боротьбі.   

Під конкурентоспроможністю регіону фахівці розуміють 
здатність економічної системи регіону забезпечувати соціально-
економічну оптимальність, сприятливі умови щодо стабільного 
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підвищення ефективності виробництва, адаптованого до змін 
внутрішнього попиту та світової кон’юнктури на основі використання 
регіональних конкурентних переваг [4, с.21]. Також цю категорію 
визначають як «можливості регіону забезпечити конкурентні переваги 
у продуктивному використанні ресурсів та благ задля підвищення 
людського розвитку не порушуючи економічної безпеки інших 
регіонів та країни в цілому шляхом суперництва» [5, с.6].  

Конкурентні переваги регіону - це сукупність специфічних 
природних, соціально-економічних, науково-технічних, освітніх, 
інформаційних, інституційних, культурних умов, які склалися в регіоні, 
наявність та реалізація яких надає регіону довгострокові перспективи 
виробництва товарів та послуг. Конкурентні переваги поділяються на 
природно існуючі (наявність природних ресурсів, зручне геополітичне 
розміщення) та набуті (наявність людських та фінансових ресурсів, 
високий інноваційний потенціал, розвинута інфраструктура регіону). 
Деякі конкурентні переваги, отримані від природи, не є вічними, не 
можуть відтворюватися і практично вичерпали себе. Основну увагу 
слід приділяти другій групі переваг. Зауважимо, що в умовах 
прискорення технологічного прогресу, посилення впливу 
глобалізаційних процесів, поширення концепції сталого розвитку 
регіонів ці переваги вимушені постійно пристосовуватися до 
динамічних змін. Важливу роль у цьому грає інноваційний потенціал 
науково-виробничих систем регіонів та ефективне його використання. 

Узагальнемо стратегічний ефект від інноваційного розвитку 
регіональних науково-виробничих систем  з точки зору створення 
конкурентних переваг. Він полягає в наступному: 

1) Прискорюється зростання продуктивності факторів 
виробництва, що важливо за умов дефіцитності окремих з них.  

2) Відбуваються структурні зрушення в економіці регіону, 
зокрема змінюється галузева структура у бік зростання частки 
прогресивних наукоємних галузей, здійснюється перерозподіл 
ресурсів на перспективні напрями суспільно-економічного розвитку. 

3) Забезпечується зростання обсягів виробництва, що дозволяє 
досягти ефекту масштабу, зокрема збільшення обсягів наукомісткої 
продукції. 

4) Створюються умови, що сприяють використанню енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, досягненню економії витрат. 

5) Покращуються якісні характеристики товарів та послуг; 
збільшується частка продукції, що відповідає міжнародним стандартам 
якості, екологічності; з’являється можливість випускати унікальну 
продукцію за допомогою новітніх технологій. 
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6) Розширюється асортимент продукції, що випускають 
підприємства регіону. 

7) Підвищується гнучкість виробництва, що сприяє 
прискоренню процесу оновлення продукції відповідно до вимог 
ринку.  

8) Забезпечується розвиток підприємництва, зокрема 
венчурного бізнесу, інноваційних підприємств. 

9) Поліпшується імідж регіону, розширюється 
зовнішньоекономічна діяльність, зокрема за рахунок зростання обсягів 
експорту, припливу іноземних інвестицій. 

 10) Підвищується рівень кваліфікації працівників регіону, 
забезпечується розвиток інтелектуального потенціалу. 

11) Створюються додаткові робочі місця за рахунок 
високотехнологічного сектору.  

12) Забезпечується розвиток підприємств споріднених та 
підтримуючих галузей.  

 13) Підвищується гнучкість управління щляхом використання 
новітніх методів.  

14) Забезпечується швидке пристосування регіону до змін 
конкурентної ситуації. 

15) Підвищується освітній рівень населення, корпоративна 
культура.  

16) Прискорюється розиток інфраструктури регіону (наукової, 
ринкової, фінансової, освітньої, телекомунікацій, інформаційної та 
ін.). 

17) Підвищується рівень інформатизації виробництва.               
18) Відбувається досягнення переваг в організації виробництва і 

збуту за умов мережевої економіки, використання інформаційних 
комунікаційних технологій.           

19) З’являється можливість обміну технологіями з іншими 
регіонами та державами.                                                                                                                                                            

20) Розв’язуються власні економічні і соціальні проблеми 
підприємств за рахунок використання новітніх технологій. 
 На сучасному етапі розвитку суспільства, коли наука стала 
продуктивною силою, одним із найважливіших факторів виробництва 
є інтелектуальні ресурси, які характеризуються необмеженістю та 
унікальністю.  Вони формуються працівниками з високим рівнем 
освіти, кваліфікації, вмінь, навичок, готовими до постійного їх 
підвищення. Саме ці ресурси стають основним об’єктом конкуренції 
на світових ринках.   

Не можна також не відзначити такого джерела конкурентних 
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переваг як інформаційно-комунікаційні технології, що постійно 
удосконалюються. Їх використання дозволяє поліпшувати організацію 
виробництва та праці, підвищувати ефективність взаємозв’язків між 
учасниками виробничого процесу. 

Важливими умовами інноваційного розвитку науково-
виробничих систем в регіоні є формування сприятливого клімату для 
підприємницької діяльності, забезпечення доступності фінансових 
ресурсів, створення системи стимулів вести активну інноваційну 
діяльність. Якщо такі умови не створені, як показує практика, в 
пошувах конкурентних переваг підприємства прагнуть або 
зрощування із державними структурами та отримання відповідних 
пільг і преференцій, або - виходу до «тіньового» сектору економіки, 
реалізуючи таким чином «рентні» чинники конкуренції.   

Висновки. Таким чином, сьогодні кожен регіон є 
повноправним суб’єктом конкурентної боротьби і вимушений 
змагатися за інвестиційні, енергетичні, людські та інші ресурси, за 
економічні умови, за ринки збуту тощо. Це потребує формування на 
інноваційній основі, розвитку та ефективного використання 
конкурентних переваг, що дозволить підвищити рівень 
конкурентоспроможності регіону.  
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В статті проведено аналіз надмірної монополізації економіки України та 
її вплив на результати економічної діяльності, виявлені напрямки подолання 
такої ситуації на сучасному етапі. 

The article analyzed the influent monopoly on economic of Ukraine and 
discovered directions of improvement situation of economy on a modern stage. 

 
Постановка проблеми. Конкуренція виступає 

фундаментальним елементом ринку, завдяки якому досягається 
збалансованість між попитом і пропозицією. За час 
трансформаційних процесів в економіці України неодноразово 
акцентувалася увага на вирішенні даної проблеми., але насправді 
прослідковується значна нерівність умов конкуренції, що пов’язано із 
надмірною корупцією в країні, значною часткою тіньового сектора 
ринку, надмірною монополізацією ринку, недосконалою 
законодавчою базою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, 
методологічні та прикладні аспекти даної проблеми дістали розвитку в 
роботах В. В. Венгера, І. Діяк, В. Д. Лагутіна, М. Ю. Кужеля Л. О. 
Птащенко, Ю. О. Гарачука, І. Г. Кириленка. Однак, наявність 
дискусійних питань потребує подальших досліджень. Дана проблема є 
дуже важливою, і потребує подальшого аналізу.  

Цілі статті. Метою статті є аналіз існуючого стану економіки 
України та ролі монополізованого сектора економіки на її розвиток, 
місце України у світовому економічному просторі. 

Виклад основного матеріалу. Спосіб ринкової поведінки 
економічних суб’єктів залежить від індивідуального попиту та 
пропозиції, які складаються на той чи інший час на ринку. 
Чисельність продавців та покупців і їхня економічна сила є тими 
критеріями, які визначають тип ринкової поведінки кожного суб’єктів. 

Конкуренція – досить складний і багатогранний процес. Щоб 
забезпечити успіх у ньому, фірма (підприємець) повинна 
дотримуватись певної стратегії дій, спрямованих на досягнення її 
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кінцевої мети. Кожна фірма прагне, як правило, монополізувати ринок 
для максимізації прибутку. Проте досягнути цього, особливо в 
сучасних умовах, практично неможливо. Тому фірма повинна 
передбачати у своїй діяльності одночасно принаймні дві стратегічні 
настанови – настанову на монополізацію ринку й настанову на 
інтеграцію своєї діяльності в єдиний процес функціонування ринку. 

Більше 22 % загального обсягу товарів і послуг виробляється 
суб’єктами господарювання, що діють на ринках з домінуванням однієї 
фірми, а в умовах «чистої» монополії виробляється більше 11 % 
загального обсягу товарів і послуг. 

Великі фірми, маючи перевагу над суперниками в могутності, 
поступаються перед ними в гнучкості, пристосовуваності до 
особливих сегментів ринку, інноваційної активності. Тому повної 
монополізації ринку великими фірмами не відбувається, хоча 
прагнення до цього існує [3 с. 68] 

Щоб зайняти монопольне становище на ринку можуть бути 
використані різні прийоми. Фірма може підкорити суперників своїй 
волі, нав’язати їм свої інтереси або ж витіснити їх з ринку. В минулому 
переважала війна за повне знищення конкурентів. У сучасних умовах 
під впливом різноманітних факторів монопольні посягання 
здійснюються в основному через приєднання суперників і підкорення 
їх своїм інтересам. Відбувається це шляхом скуповування, надання 
кредитів, а також укладання договорів про злиття фірм. Сучасний 
ринок фактично монополізований і довго ще буде залишатися таким. 
За цих умов описані вище властивості конкуренції проявитися 
повністю не можуть [4 с. 111] 

Нерівність умов конкуренції пов’язана з неоднаковим режимом 
оподаткування, субсидіями і привілеями з боку держави чи місцевої 
влади, пільговим доступом до земельних ділянок, інфраструктури та 
ін. У результаті неефективні підприємства часто процвітають, а їх 
більш продуктивні конкуренти зазнають труднощів. Усупереч логіці 
ринкової економіки вони не взмозі витіснити чи поглинути менш 
ефективних суперників. Інституційний монополізм є більшою 
небезпекою для розвитку конкурентних відносин в Україні порівняно 
з підприємницьким монополізмом. Для розв’язання цієї проблеми 
необхідний перегляд ряду нормативних документів, усунення 
адміністративних бар’єрів, звуження господарської діяльності 
державних органів.  

Конкуренція передбачає такий стан ринку, коли жодна фірма не 
в змозі впливати на ринкову ціну товару чи послуги. Такий варіант 
конкуренції є ідеальним і характеризується як досконала конкуренція. 
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У реальному господарюванні ця конкуренція може існувати лише як 
епізод, окремий момент тому, що розвиток конкурентних відносин 
об’єктивно веде до появи монополії. Це відбувається тому що: 

- конкуренція виходить з прагнення отримати максимальний 
прибуток, а цей інтерес може бути досягнутий лише створенням 
переваг для себе проти інших (механізм подавлення кращих 
сильнішим); 

- конкуренція за своєю природою передбачає монополію тому, 
що вона споконвічно спирається на приватну власність, а власність – 
це монополія володіння, користування і розпорядження чимось. 

В Україні при відсутності довгострокових цінових орієнтирів, 
нерозвиненості біржового ринку та відсутності необхідних коштів у 
державному бюджеті, невисокі заставні ціни на зерно у 2002 році стали 
ціновим орієнтиром для зернотрейдерів. Це дозволило їм скупити 
зерно по низьким цінам на початку маркетингового сезону. 
Додатковим фактором нестабільності стала невизначеність з 
поверненням ПДВ по експортним контрактам на зерно.  

Спочатку 2008-2009 маркетингового року, збільшення 
пропозиції зерна на внутрішньому та зовнішньому ринках призвело 
до того, що виробники відчули різке зменшення цін на свою 
продукцію. Величина падіння цін варіювалася за видом продукції, 
підтверджуючи те, що виробники зерна високої якості відчули 
найменш разюче відносне зниження цін.  

Гальмуючи стимули використання досягнень НТП, монополія 
робить економіку надзвичайно марнотратною, стримує її 
інтенсифікацію. Там, де панують монополії, ціни втрачають ринкову 
гнучкість, недостатньо реагують на коливання попиту і пропозиції, 
характеризуються невисокою еластичністю. Монополія глушить 
імпульси, які йдуть від попиту до виробництва, що дезорієнтує 
інвестиційні потоки, а потреби споживачів залишаються 
незадоволеними [3 с. 70]. 

Практика встановлення монопольних цін призводить до 
зменшення платоспроможного попиту населення, зменшення їх 
реальних доходів, ціни «притягують» конкурентів, тим самим вони 
сприяють розвиткові інфляційних процесів тощо. Ціни на товари, які 
виробляють державні підприємства, регулює держава. Такими 
типовими товарами і послугами є електроенергія, послуги зв’язку й 
пошти тощо.  

На сьогодні в Україні налічується 11 загальнодержавних та понад 
2300 регіональних ринків природних монополій. За результатами 
аналізу, частку послуг суб’єктів природних монополій у загальному 
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обсязі реалізованих у 2006 році в Україні товарів, робіт та послуг 
підприємствами можна оцінити приблизно у 7-8%, а частка 
агрегованих ринків, на яких існують структурні ознаки індивідуального 
домінування (монополії), у загальному обсязі виробництва за 2007 рік 
склала 29,9 % і в подальшому майже не змінилась. При цьому, на 
загальнодержавних ринках її значення майже вдвічі вище, ніж на 
регіональних  (відповідно 35,5 і 16%). Зведений відсоток агрегованих 
ринків, на яких існують ознаки колективного домінування (колективна 
монополія), склав 23,5% загального обсягу виробництва.  

У галузевому розрізі найбільша частка агрегованих ринків на 
яких існують структурні ознаки індивідуального домінування 
(монополії), у загальному обсязі виробництва за 2008 рік мала місце в 
паливно-енергетичному комплексі (60,9%), найменша – у сфері 
торгівлі (3,5%). У сфері транспорту і зв’язку на початку 2007 року 
частка валової доданої вартості становила 12,5%, у сфері виробництва 
та розподілення електроенергії, газу та води – 5,6%, що відповідно на 
8,8 та 2,0 відсоткових пунктів більше, ніж у добувній промисловості. З 
урахуванням регіональних ринків частка товарів (робіт, послуг) 
монопольного сектора у ВВП України становить в 2008 році складала 
близько 40 % [1 с. 66]. 

У будь-якому випадку наявна частка монополізованого сектора в 
економіці України є надмірною і відграє гальмуючу роль в 
економічному розвитку держави. Про можливі втрати суспільства, 
тобто про соціальну ціну монополії в українській економіці можна 
судити порівнюючи сукупний рівень концентрації в обробній 
промисловості України і США. Більше ніж півторакратне 
перевищення частки найбільших підприємств в обсязі виготовленої 
продукції в Україні над аналогічним показником у США (48,6 % проти 
31,8 %) свідчить про істотну перевагу в Україні монополізованого 
сектора. Отже, можна припускати, що і соціальна ціна монополії в 
Україні (тобто втрати суспільства також істотно вище). Виходячи з 
такого припущення цілком виправданою виглядає задача, 
сформульована «Стратегією економічного і соціального розвитку 
України», відповідно до якої рівень монопольного сектора включаючи 
природні монополії не повинен перевищувати 10-12% ВВП. 

Антимонопольна діяльність – це комплекс заходів, розроблених 
і впроваджених у багатьох країнах світу, які спрямовані на обмеження 
діяльності монополій, а також створення відповідного законодавства. 

Прийняття антимонольних законів послаблює процес 
монополізації економіки, сприяє посиленню конкуренції. Водночас 
воно спрямовує утворення монополістичних об’єднань у нові форми 
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(групові монополії), у створення вертикальних структур (об’єднання 
фірм, пов’язаних виробничою і технологічною залежністю). В Україні 
законодавчі засади забезпечення захисту економічної конкуренції 
заклали такі нормативно-правові акти, як Конституція України, Закони 
України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції».  

Отже, конкуренція виступає фундаментальним елементом ринку, 
завдяки якому досягається збалансованість між попитом і 
пропозицією. Сьогодні розвиток економіки досить складно уявити без 
існування конкуренції, що забезпечує формування здорового 
ринкового середовища. Відповідно запровадження і захист 
конкурентних відносин є одним із пріоритетних завдань держави. 
Україна з перших кроків незалежності розглядає підтримку 
економічної конкуренції та боротьбу з монополізмом як найважливіші 
шляхи побудови розвиненої ринкової економіки. Але на сьогодні 
надмірна монополізація економіки України відіграє гальмуючу роль в 
економічному розвитку держави та її місця в світовій економічній 
спільноті.   

Висновки. Конкуренція – досить складний і багатогранний 
процес. Щоб забезпечити успіх у ньому, фірма (підприємець) повинна 
дотримуватись певної стратегії дій, спрямованих на досягнення її 
кінцевої мети. Кожна фірма прагне, як правило, монополізувати ринок 
для максимізації прибутку. Проте досягнути цього, особливо в 
сучасних умовах, практично неможливо. Тому фірма повинна 
передбачати у своїй діяльності одночасно принаймні дві стратегічні 
настанови – настанову на монополізацію ринку й настанову на 
інтеграцію своєї діяльності в єдиний процес функціонування ринку. 

Наявна частка монополізованого сектора в економіці України є 
надмірною і відіграє гальмуючу роль в економічному розвитку 
держави. Рівень монопольного сектора, включаючи природні 
монополії не повинен перевищувати 10-12 %. Уряд України та 
відповідні державні органи повинні підтримувати економічну 
конкуренцію та боротьбу з надмірним монополізмом як запоруку 
побудови розвиненої ринкової економіки.  
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ: РЕТРОСПЕКТИВА, НЕДОЛІКИ ТА 
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ШЕВЧУК В.В., аспірант, 
Харківська національна академія міського господарства 

 
Розглядаються основні результати реформування ЖКГ України за 

останні 15 років, порівнюються з завданнями програм реформування, оцінюється 
рівень їх виконання та наводяться статистичні дані щодо стану галузі за весь 
період дослідження.  

Focus is on the main results of the reform of housing and utilities in Ukraine 
in the papper.  The findings and available data, embracing 1995 and 2010, have been 
obtained and arranged in particular taxonomies. Though Ukraine has gained 
multifaceted experience of performing reform in sphere of residential and municipal 
services commitment, one should mention a wide range of unsolved issues. 

 
Постановка проблеми. Реформування ЖКГ є однією з 

найбільш актуальних проблем, оскільки стосується інтересів як 
населення, так і всього народного господарства України. Необхідність 
реформування ЖКГ усвідомлена давно: протягом 15 років  
спостерігаються спроби вирішити проблеми в житлово-комунальному 
господарстві України, але реально покращення ситуації не 
відбувається. Питання функціонування підприємств цієї галузі, 
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витратний механізм формування тарифів на комунальні послуги, 
відсутність інвестицій та безліч інших проблем зумовлюють 
необхідність проведення комплексних, структурних дій, які б 
забезпечили надійне і високоякісне житлово-комунальне 
обслуговування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
реформування галузі досліджували відомі вітчизняні економісти Б.І. 
Адамов, В.Г.Ковалевський, Т.М. Качала, В.П.Ніколаєв, Г.І.Онищук, 
Г.М.Семчук, В.І.Тітяєв, О.М.Тищенко, В.І.Торкатюк, Н.Ф.Чечетова, 
М.Г. Чумаченко, Л.М.Шутенко, Т.П.Юр’єва та ін.  

Цілі статті. Незважаючи на високий загальнонауковий рівень 
досліджень реформування житлово-комунального господарства, не всі 
питання знайшли своє концептуальне відображення, що не дозволяє 
поставити аналіз реформування ЖКГ на адекватну теоретичну основу 
і сприяти широкомасштабним ринковим перетворенням в галузі. 
Вказані обставини стали основою для вибору теми даного 
дослідження, визначили його мету і завдання.  

Виклад основного матеріалу. За основу вибору елементів 
реформи ЖКГ (рис.1) візьмемо основні напрямки та завдання 
Програми проведення житлово-комунальної реформи на 1999-2001 
роки та Загальнодержавної програми реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства на 2004-2010 рр., до яких 
належить: 

- «демонополізація житлово-комунального  господарства,  
розвиток конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних 
послуг» [1], вважаю за потрібне зазначити, що в інтерпретації 
документу [2] вказано «створення   конкурентного   середовища   на   
ринку житлово-комунальних послуг», виникає питання що 
«розвивали» у 1999р?; 

- «удосконалення системи фінансування житлово-комунального 
господарства, оплати  житла  і  комунальних  послуг  та  системи 
соціального  захисту  населення,  здійснення  ефективної  тарифної 
політики» [1], напевно те ж мається на меті «забезпечення   
беззбиткового   функціонування  підприємств житлово-комунального 
господарства» [2];  

- «удосконалення системи управління в галузі житлово-
комунального   господарства, забезпечення державного регулювання  і  
контролю  в  питаннях  використання  та  утримання  житлового 
фонду і об'єктів комунального призначення, запровадження 
договірних відносин між замовниками, виробниками, виконавцями та 
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споживачами житлово-комунальних послуг» [1], або в інтерпретації [2] 
«організація ефективного управління у сфері  виробництва  і надання 
житлово-комунальних послуг»; 

- «технічне переоснащення житлово-комунального  
господарства, наближення  до  вимог  Європейського Союзу 
показників використання енергетичних   і   матеріальних    ресурсів    
на    виробництво житлово-комунальних послуг» [2]. 

Роки

2015 рік 55-651100-1300 95 1,1 1,500 9000 8000 55 98 200 32950 100% 92
(прогноз) 170 20140 86,6

130 14580 76,4
100 11215 62,6

2010 рік 73440 (17%) 1066,6 1,866 11153 10579 12 868,9 94,4 66 9544 до 40% 0,0 51,4
76417 (16%) 92,2 1060,0 1,606 9612 9200 967,7 98,7 64 8750 1,1 51,4
80415 (16%) 91,5 1057,6 1,313 9612 8752 1234,0 94-96 70 7014 3,4 45
81354 (14%) 88,9 1052,0 0,861 9160 8146 1343,7 94-97 65 5376 5,0 42,8
83361 (14%) 88,3 1049,2 1,121 9730 8060 1354,2 90-93 30 4366 2,2 36,9

2005 рік 86358 (14%) 84,2 1046,4 1,682 8820 7560 28 1454,4 92-99 0 3631 до 15% 0,9 32,4
87404 (15%) 81,5 1040,0 1,101 8600 8700 2100,0 93-96 3080 1,2 29,8
90244 (10%) 78,3 1035,7 0,836 8551 8691 2300,0 96,4 2184 0,7 24,5
92202 (9%) 75,4 1031,7 0,891 8256 8592 4091,7 88,8 1210 0,6 19,1
94 72,4 1026,1 0,636 8220 7711 4476,9 88 560 0,8 14,3

2000 рік 95 69,1 1015,0 0,354 8172 8738 6 4878,4 79 0 450 до 10% 0,5 10,6
64,1 0,218 8191 6938 80
57,5 1008,4 5762 5565 80
49,2 1002,6 4440 4356 75
41,8 995,2 3103 3008 60

1995 рік 95 33,7 978,3 60 0 0 0 0,0 9
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Джерело: власне опрацювання автором [1-5] та відкритих джерел 
мережі інтернет 

 
Рис. 1. Динаміка показників виконання заходів реформи ЖКГ 

 
Отже, перший блок показників реформування ЖКГ (рис. 1а) 

пов’язуємо з процесами демонополізації, приватизації, підтримки 
розвитку малого і середнього бізнесу, залучення інвесторів у сферу 
житлово-комунальних послуг, формування кондомініумів (ОСББ), 
контролем за діяльністю монополій тобто передумовами створення 
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конкурентного середовища, яке, в свою чергу, є запорукою досягнення 
відповідності інтересів споживачів і виробників житлово-комунальних 
послуг.  

Для повноти аналізу показники першого блоку розглядаємо з 
даними третього блоку (рис. 1в). Рівень конкуренції оцінюємо за 
наявністю альтернативних ЖЕКам (73% обслуговування житлового 
фонду країни) приватних підприємств, які на початок 2010 року 
обслуговують лише 27% житлового фонду: 17% - частка 
обслуговування приватних підприємств, близько 9% житлового фонду 
управляється об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. 
Службами замовника обслуговується незначна частка житлового 
фонду країни. До речі, серед приватних підприємств, що дійсно 
розвивають конкуренцію, більшість зайнята такими напрямками, як 
благоустрій, озеленення, ритуальне обслуговування. Що стосується 
системи управління житлом і його експлуатації, сфери 
водопостачання, водовідведення та теплопостачання, то вищевказані 
дані вказують на те, що в Україні альтернативні підприємства і 
організації по управлінню житловим фондом поки що не зайняли 
твердих позицій в системі ЖКГ, зберігається монополія комунальних 
ЖЕКів. Результатом цього явища є той факт, що власники через 
недостатність пропозицій на цьому ринку не завжди мають 
можливість обирати серед виконавців послуг найкращого. 

Програма приватизації житла діє з 1992 року. На сьогоднішній 
день з 1066,6 млн. кв. м житлового фонду більш, ніж 92% 
приватизовано. Результатом приватизації є не тільки отримання права 
власності на житло, тобто можливість продати, здати в оренду, 
передати в іпотеку, передати у спадок, але й те, що тільки власники 
житла можуть створювати об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків. Таким чином даний елемент реформи щодо створення 
передумов розвитку кондомініумів в Україні виконується. 

Що стосується проблеми формування конкурентного 
середовища на ринку виробництва житлово-комунальних послуг,то 
досвід України вказує, що таке середовище не може бути сформоване 
в усіх сферах житлово-комунальних послуг. Так, для підприємств 
природних монополій, а саме підприємств водопостачання, 
водовідведення, газопостачання та електропостачання, де рівень цін і 
тарифів регулюють державні органи, конкурентне середовище 
неможливе. Неможливість розвитку конкурентних відносин у ЖКГ, 
обґрунтовано тим, що підприємства даної галузі є природними 
монополіями, а їх продукція має щоденний та незамінний характер 
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комунальних послуг, що є суспільно-необхідним благом і передбачає 
їх доступність для всіх верств населення, незалежно від рівня 
платоспроможності. 

При всій важливості проведених при реформуванні житлово-
комунального господарства дій практично всі заплановані показники 
так і не досягнуті. В Україні як і раніше витрати на утримання житла та 
надання комунальних послуг у розрахунку на квадратний метр значно 
перевищують аналогічні показники по більшості країн Центральної та 
Східної Європи. Враховуючи, що ціни на паливо і заробітна плата в 
Україні значно нижче, ніж у країнах Центральної та Східної Європи, 
це ще раз підтверджує крайню неефективність діяльності житлового 
господарства.  

У житлово-комунальній сфері країни за останні роки так і не 
вдалося створити систему стимулювання ощадливості матеріальних 
ресурсів і грошових коштів, у результаті чого ані підприємства 
житлово-комунального господарства, ані населення економічно не 
зацікавлене у скороченні втрат тепла, води, електроенергії, газу. 

Таким чином по першому в сукупності з третім блоком 
елементів підсумуємо наступні результати реформування: 
нерозвиненість сучасних форм ефективного управління житлом і 
підприємствами житлово-комунального господарства  в умовах 
недіючого конкурентного ринку, відсутність у підприємств галузі 
досвіду підготовки та реалізації інвестиційних проектів має своїм 
наслідком подальше уповільнення розвитку ринкових відносин у 
сфері житлово-комунальних послуг України. Це обумовлює 
нераціональну для суспільства поведінку суб'єктів, що здійснюють 
діяльність на ринках тепло-, водопостачання та водовідведення, 
наприклад, зловживання монопольним становищем, незацікавленість в 
економії ресурсів та якісному обслуговуванні.  

Другий блок дослідження показників реформування ЖКГ 
(рис. 1б) розпочнемо з аналізу фінансово-економічного стану  
житлово-комунального господарства, яка характеризується зростанням 
дебіторсько-кредиторської заборгованості. Не зважаючи на те, що 
рівень розрахунків населення є стабільно високим останні роки, саме 
населення залишається основним боржником житлово-комунальних 
підприємств.  

Проблему ефективного функціонування  житлово-
комунального   господарства неможливо вирішити без спрямування 
реальних інвестицій в модернізацію та оновлення галузі.  Подальше 
підвищення розміру відшкодування населенням реальної вартості 
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житлово-комунальних послуг та спрямування реальних інвестицій в 
житлово-комунальне господарство може бути досягнуто лише за 
рахунок зниження самих витрат. Окрім того, проблема з залученням 
інвестицій в житлово-комунальні підприємства – замкнуте коло: 
власних джерел фінансування не має, залучення зовнішніх джерел 
малоймовірне за сучасних умов існування вкрай низької їх 
рентабельності, а зростання рентабельності неможливе без значного 
притоку інвестицій.  

З метою виникнення підстав для впровадження принципу 
взаємної відповідальності надавачів та споживачів послуг, а також 
чіткого розмежування функцій та обов’язків виробників, 
постачальників та споживачів послуг, впроваджені договірні 
відносини. До 1995 року юридично оформлених договорів, що 
визначають взаємовідносини сторін щодо якості і своєчасності 
надання житлово-комунальних послуг практично не існувало. 
Сьогодні лише 40% населення оформили такі договори, більшість 
житлово-комунальних послуг надається без договорів, тобто жодна 
сторона не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань, а 
отже й неможливе адміністративне чи судове вирішення конфліктів 
між сторонами договору. Щодо практики публічних договорів, як в 
Харкові, юридично вони також не мають сили, тому що складені в 
односторонньому порядку.  

Четвертий блок показників реформування ЖКГ (рис. 1г) 
представляють дані щодо стану технічного оснащення галузі. Чимало 
існує досліджень на цю тему, але всі вони зводяться до того, що 
небезпечний рівень зношення виробничих фондів на підприємствах 
галузі, недосконала система використання первинних ресурсів, висока 
енергоємність та низька ефективність комунальних систем, значні 
втрати води, теплової енергії, незадовільна якість житлово-
комунальних послуг, що надаються населенню, не може влаштовувати 
суспільство і потребує рішучих дій з боку держави щодо подолання 
негативних тенденцій, що спостерігаються в галузі. Існує нагальна 
необхідність формування довгострокової політики розвитку і 
модернізації житлово-комунальної інфраструктури та системи її 
фінансового забезпечення, яке на сьогоднішній день є вкрай 
нестабільним: якщо у 2007 р. на розвиток та технічне переоснащення 
по галузі житлово-комунального господарства було виділено 3,4 млрд. 
грн., то у 2008 році фінансування було скорочено до 1,1 млрд. грн., а в 
2009 р. кошти взагалі не виділялися. 

Встановлення приладів обліку дозволяє контролювати 
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споживання ресурсів і забезпечує можливість сплачувати тільки за 
фактично спожиті ресурси, що стимулює до скорочення 
неефективних їх втрат. З розвитком ефективного власника житла у 
сукупності з державними програмами планується за п’ять-сім років 
досягти стовідсоткового показника встановлених приладів обліку.  

Висновки. На даний час ми знаходимося на порозі завершення 
і підведення підсумків виконання зазначених программ. По 
завершенню аналізу положень програм реформування за останні 
роки, підсумуємо, що деякі положення не виконані, або виконані не 
повністю. Хоча на реалізацію програми 2004-2010 років витрачено 
34,8 млрд. грн., запланованого оновлення і технічної модернізації 
основних фондів, залучення інвестицій, беззбиткового 
функціонування підприємств ЖКГ не відбулось. Зазначимо при 
цьому, що КМУ вже розробив і затвердив програму реформування на 
2009-2014 роки, завдання якої направлені на створення умов для 
підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-
комунального господарства, беззбиткової діяльності підприємств 
галузі, залучення інвестицій у технічне переоснащення об’єктів 
житлово-комунального господарства. 
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У цій роботі ми вивчаємо передумови і причини інтеграції малих 

підприємств у взаємодіючі системи, зокрема мережі, котрі самоорганізуються. 
In this work we research pre-conditions and reasons of association of a small 

business in interactive networks, in particular self-organizing networks. 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах великої конкуренції 
малим підприємствам дуже важко вести бізнес досягаючи бажаного 
рівня прибутковості. Для самовизначення на ринку суб’єкти 
господарювання намагаються наладити комунікації з іншими 
суб’єктами ринку, наприклад з постачальниками: знайти найбільш 
вигідних постачальників, добитися максимально взаємовигідних умов 
співпраці та закріпити відносини угодами; з споживачами: відшукати 
власну нішу клієнтів, привернути їх увагу, принадити та привчити, 
щоб вони відчували себе задоволеними співпрацею та стали 
постійними клієнтами. Так працюючи з великою множиною 
постачальників сировини, матеріалів, послуг, та споживачів власних 
продуктів чи послуг, утворюється взаємовигідна всім учасникам 
мережа відносин, котра дозволяє більш ефективно здійснювати власну 
діяльність, обмінюватися новими ідеями, технологіями та клієнтами. 

Загалом міжфірмові мережеві взаємодії сприймаються як спосіб 
регулювання взаємозалежності між фірмами, що, з одного боку 
відмінний від внутріфірмового (ієрархічного) регулювання, з іншого 
боку - від ринкової координації як відповідної реакції на сигнали 
ринку. У той же час атрибути мережі, такі як процес координації й 
структури міжфірмових коаліцій, не просто гібридні форми 
внутріфірмових і ринкових аналогів, але у своєму роді унікальні 
характеристики, що становлять собою різні їхні комбінації. Зокрема, 
деякі автори відзначають, що мережеві структури діють як 
багатоцентрові системи, у яких, залежно від розв’язуваних мережею 
завдань, будь-який елемент мережевої структури може стати на чолі 
системи, підкоряючи собі на час всі інші її елементи [1]. У результаті 
функціонування мережевих структур досягається гнучкість поведінки 
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економічних суб’єктів, забезпечується економія на масштабах 
виробництва, скорочуються трансакційні витрати, збільшується потік 
інформації в рамках міжфірмових мереж. Учені відзначають, що 
учасники мережі створюють загальний «проект», в основі якого лежить 
певна формальна й неформальна угода [2]. 

Д.Старк, Л.Бруст стверджують, що «деякі форми між органі-
заційної власності, які захищають мережеві структури підприємств від 
ризиків природного добору, гальмують організаційні процеси, 
зберігаючи власність у короткостроковій перспективі для її наступної 
інноваційної реструктуризації на наступному етапі» [3]. Збереження 
мережевих структур здатне привести до інноваційних процесів, а 
збільшення ризиків веде до готовності приймати на себе ці ризики на 
наступному етапі перехідного періоду. Зазначені автори розглядають 
мережеві структури як позитивну силу, яку варто визнавати й 
заохочувати її використання. 

Метою даної статті є аналіз з точки зору інституційного 
підходу факторів, котрі спонукають малі підприємства об’єднуватися у 
мережеві системи з стабільними структуризованими відносинами. 

Виклад основного матеріалу. Поведінку малих підприємств 
можна описати, використовуючи основні положення теорії фірми, 
згідно з якими причиною існування фірм і їх прибутковості є 
наявність витрат взаємодії економічних суб’єктів - трансакційних 
витрат [4]. Визначаючи зміст трансакційних витрат для малих 
підприємств, можна виділити такі їх види: витрати, пов’язані з 
пошуком інформації про партнерів та ринки збуту; витрати на 
проведення переговорів і укладання угод; витрати захисту і 
специфікації прав власності; витрати на попередження 
опортуністичної поведінки партнерів по бізнесу тощо. Величина 
трансакційних витрат служить своєрідним мірилом недосконалості 
ринку. Чим недосконалішим є ринок, тим вищими є трансакційні 
витрати його учасників; чим сильнішою є конкурентна боротьба на 
обраному сегменті ринку, тим вищими є витрати ринкових трансакцій, 
на що звертають увагу й сучасні науковці [5]. Можна також 
стверджувати, що за цих умов чим меншими є розміри підприємства, 
тим більшою за інших рівних умов є питома вага трансакційних 
витрат у його загальних витратах. Це пояснюється тим, що сектор 
малих підприємств є найбільш ризиконезахищеним, а в умовах 
становлення ринкових відносин, які характеризуються великою 
мінливістю господарського законодавства та відсутністю дієвого 
механізму захисту прав власності, бізнес-середовище є дуже 
сприятливим для порушення угод щодо постачання/збуту продукції 
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(послуг). Проте, якщо в основі діяльності малої підприємницької 
структури лежить унікальний ресурс, який є ключовим для інших 
суб’єктів ринку, з ким перша вступає у ринкову взаємодію, ї 
трансакційні витрати мінімізуються. Якщо ж пропозиція певного 
ресурсу велика, то ризик фінансових втрат від порушення умов 
трансакцій зростає. Як правило, у секторі малих підприємств незначна 
кількість підприємців володіє унікальним ресурсом, більшість працює 
в умовах жорсткої конкуренції, де пропозиція перевищує попит, що 
спричиняє великі витрати на здійснення ринкових трансакцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянемо сутність 
інституцій, щоб внести ясність в можливості застосування 
інституційного підходу. Деякі дослідники ототожнюють інституції з 
організаціями, такі суспільні та економічні структури як фірма, ринок, 
галузь, фінансово-кредитна система вони визначають синонімами 
інституцій. Разом з тим Д. Норт категорично проти такого розуміння 
цієї категорії. Застосовуючи спортивну термінологію, він порівнює 
інституції з правилами гри, а організації з гравцями або командами і 
наголошує: "Концептуально слід чітко відрізняти правила від гравців. 
Мета правил - визначення способу, згідно з яким відбувається гра. 
Однак завдання команди в межах цієї сукупності правил полягає в 
тому, щоб перемогти у грі за допомогою майстерності, стратегії та 
координації чесними, а іноді й нечесними засобами. Формування 
стратегії та майстерності - це окремий процес, відмінний від 
створення, розвитку і формування правил... Організації створюються з 
певною метою внаслідок сукупності можливостей, породжених 
існуючою сукупністю обмежень (як інституційних, так і традиційних, 
відомих з економічної теорії), і під час спроб досягти своїх цілей 
стають головними рушіями інституційної зміни" [12]. 

Справді існує багато різноманітних, досить відмінних і 
різнопланових визначень центральної категорії інституціонального 
аналізу - інституції. Це створює цілий ряд методологічних проблем, 
перешкоджає взаєморозумінню дослідників, знижує рівень 
обґрунтованості логічних доводів і наукову цінність теорій. 

Об’єднуючою для всіх, нібито, різнорідних речей, явищ і 
процесів, які називають інституціями, є їх інформаційна сутність. Хоча 
кожна аналогія не точна і дає привід для критики, але все ж вважаємо, 
що кращому розумінню природи інституції сприяло б порівняння 
ролі та функції інституційної інформації у суспільстві і генетичної - у 
біологічному організмі чи популяції. І те і інше розвивається і 
відтворюється за інформаційними моделями, тільки у першому 
випадку їх роль виконують біологічні гени, а у другому - інституції. 
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Зрозуміло, що носії, зміст та механізми накопичення, збереження, 
мінливості, відбору, трансляції спадкової інформації в організмах, 
популяціях і суспільстві зовсім різні, проте принципи і закономірності 
відтворювальних і еволюційних процесів - де в чому мають багато 
спільного. 

Інституції можна представити як циркулюючу у суспільстві 
спадкову інформацію. Ця циркуляція утворює інституційний цикл. 
Кожній фазі інституційного циклу відповідає певний фазовий стан 
інституції. 

Аналіз наукових джерел дає підстави для висновку, що фазовими 
станами інституцій можуть бути: 

- норми і правила (формальні та неформальні, прості та 
комплексні) - як інформація у чистому вигляді; 

- ментальні моделі та стереотипи, стійкі звички мислення - як 
інформація, що засвоєна людьми і набула форми знань; 

- колективні дії, відносини та матеріальні системи (організація, 
ринок, галузь, фінансово-кредитна система тощо) - як об’єктивована 
інформація. 

На першому фазовому стані акцентується увага у визначеннях Д. 
Норта і О. Уільямсона, на другому - Т. Веблена, А. Богданова, на 
третьому – Коммонса, С. Кірдіної та всіх тих, хто ототожнює 
інституції з організаціями. 

Зрозуміло, що інформаційну природу, крім інституцій мають й 
інші сутності. Тому важливим і актуальним є визначення ознак, за 
якими можна було б виділяти інституційну інформацію з поміж будь-
якої іншої. 

Відповідно до інституціонального підходу навколишнє 
середовище впливає на організації й змушує їх розробляти легітимні 
правила, які відповідають переважним соціальним нормам. 
Застосування даного теоретичного підходу в сфері керування бізнесом 
припускає, що інституціональний тиск мотивує фірми активізувати 
діяльність, спрямовану на підвищення легітимності підприємств, і 
змушує їх діяти відповідно до основних правил, вимог і норм 
навколишнього середовища. [6]. Одним зі способів застосування цих 
норм є активна участь в міжорганізаційних відносинах. 
Інституціональний підхід особливу увагу приділяє дослідженню 
соціальної залежності або легітимності контрактів. Соціальні зв’язки, 
мережі, формальні контракти й інші інструменти, які рятують 
підприємство від ізоляції в соціумі, розглядаються як основа 
виживання підприємства. Підприємства забезпечують відповідність 
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нормам і законам середовища у випадку приналежності до певної 
мережі. Добровільна згода на виконання правил мережі щонайкраще 
характеризується інституціональною адаптацією, вбудовуванням в 
існуючу інституціональну систему. Разом з тим, ефективність і 
простота побудови міжфірмових кооперативних структур багато в 
чому визначається зовнішнім середовищем більш високого рівня, у 
якому оперують міжфірмові мережі. До факторів такого зовнішнього 
середовища звичайно відносять законодавчу базу, банківську систему, 
ринок праці й т.п. 

Сітьова форма організації взаємодії підприємств визначаються, 
як сукупність зв’язків між групою економічних агентів, що знаходяться 
в певних відносинах [7] та характеризуються наявністю вільно 
пов’язаної структури [8. с.249]. При цьому в [9] мережа більш детально 
визначається з точки зору структурної еквівалентності (сукупність 
акторів, що займають певні позиції, й зв’язки між ними) та концепції 
згуртованості (сукупність відносин, що обґрунтовують принципи і 
похідні від них практики дії), кожна з яких розкриватиме різні аспекти 
інституціональної динаміки. 

Висновки. Вище зазначене дозволяє підтримати подане в [10] 
твердження про доцільність формування малими підприємствами 
кластерно-сітьових структур з широким колом учасників. Разом з тим, 
подані в [8, 10] розробки значною мірою орієнтовані на раціональну 
поведінку учасників мереж та моделі максимізації консолідованого 
прибутку, що не повною мірою відповідають сучасним умовам 
господарювання. Більш продуктивним, на нашу думку, будуть подані в 
[2] пропозиції щодо створення єдиного інституціонально-сітьового 
економічного простору синергетичних соціально-економічних 
систем. У такому випадку стратегічні аспекти управління мережею 
можна буде співвіднести зі зростанням нелінійності в поведінці її 
учасників, а інституціоналізація системи дозволить ідентифікувати її 
межі (наприклад на основі встановлення рівня трансакційних витрат) 
та визначити механізми інтеграційного розвитку. 

Виявленні причини втрати ефективності та розпаду систем 
малих підприємств, утворених на основі самоорганізації взаємодії та 
самокоординації. Самоорганізація системи базується на постійному 
взаємному обміні різною інформацією, зокрема керуючими впливами. 
При зростанні кількості підприємств об’єднаних в систему обсяг 
інформації необхідної для ефективної самоорганізації комбінаторно 
зростає, якщо канали комунікації системи не справляється з обсягом 
даних і система не змінюється реорганізуючи правила комунікації та 
власну структуру, то вона розпадається і перестає функціонувати. При 
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зростанні системи підприємств постають проблеми координації 
комунікацій, координації робіт, управління  потоками фінансів, 
товарів, сировини та ресурсів. Більш глибоко необхідно розглянути 
проблеми логістики та проблеми прийняття управлінських рішень 
стосовно перерозподілу ресурсів в умовах їх постійної недостачі. 
Проблема перерозподілу ресурсів полягає у визначенні яким 
підприємствам мережі більш необхідні наявні ресурси, прийнятті 
рішення котрим з наявних підприємств надати пріоритетності. 

Опираючись на наведену в [9] таблицю недоліків та переваг 
мережевих структур пропонуємо розроблену схему факторів 
визначаючих можливість інтеграції в системи з стабільними 
структуризованими відносинами. 

1. Інтеграція та прийняття норм системи виступає засобом 
боротьби з опортунізмом індивідуальних суб’єктів; 

2. Взаємодія в середовищі системи дає додаткові можливості 
адаптивності до кон’юнктури ринку; 

3. Мережі дозволяють утворити асоціації, котрі лобіюють 
інтереси учасників у державних органах; 

4. Мережева система є надзвичайно гнучкою і використовує 
більш широкий спектр можливостей; 

5. Мережеві зв’язки відзначаються взаємодопомогою, у певних 
межах, що забезпечує підтримку стабільності всієї системи; 

6. Об’єднання виробничих потужностей надає можливість 
працювати з великими проектами, здійснювати диверсифікацію 
замовлень, кожне з підприємств системи має можливість 
поглиблювати спеціалізацію за рахунок зниження системою ступеня 
ризику втрати клієнтів; 

7. Здійснення більш глобальних маркетингових заходів розвитку 
спільного бізнесу; 

8. Знаходження та укладання угоди з постачальниками на 
вигідніших умовах від імені системи; 

9. Розвиток та інтеграція до наявних каналів збуту й мереж 
клієнтів. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення, аналіз 
та імітаційне моделювання кількісних характеристик процесів 
взаємодії в структурованих самокерованих високо адаптивних 
системах підприємств, зокрема в неформальних мережах підприємств. 
Здійснюється дослідження топологічних характеристик процесів 
комунікації та логістики в системах малих підприємств, 
функціонуючих за рахунок самоорганізації на принципах 
взаємовигоди.   
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Підприємницькі структури є відкритими системами, що 
знаходяться у постійній взаємодії із зовнішнім середовищем, 
характеристики якого обумовлюють їх економічну поведінку. 
Особливу роль тут відіграють інституційні чинники, від векторів та 
сили впливу яких значною мірою залежать як рівень підприємницької 
активності, так і її результативність. Формування інститутційного 
середовища, сприятливого для активно-підприємницької поведінки, є 
одним із найважливіших завдань держави у період ринкових 
перетворень. Його вирішення накопичує потенціал для переходу до 
інноваційної моделі розвитку економіки України. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ 

ПРОЕКТІВ  
 

СТЕЦЮК Ю.П., здобувач, ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
УААН 

 

В статі проведено аналіз теоретичного базису управління ризиками з 
метою відбору найбільш прийнятних його методів  для забезпечення 
оптимального співвідношення між ризиками та дохідністю інвестиційного 
кредитування аграрних проектів. 

 

Постановка проблеми. Створення сучасної матеріально-
технічної бази сільськогосподарських підприємств виступає важливим 
фактором їх економічного розвитку та забезпечення 
конкурентоспроможності в умовах членства в СОТ. Дефіцит достатніх 
обсягів  власних інвестиційних ресурсів обумовлює необхідність 
пошуку інших способів фінансування, серед яких важлива роль 
належить інвестиційним кредитам комерційних банків. В зарубіжній 
практиці така форма взаємозв’язку між підприємствами реального 
сектору та банками досить поширена. У вітчизняних же умовах це 
досить рідке явище, що пояснюється притаманними йому високими 
рівнями ризиків. У зв'язку з цим  питання управління ризиками при 
інвестиційному кредитуванні аграрних проектів є досить актуальним і 
в науковому, і в практичному плані. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та 
практичні аспекти кредитного забезпечення аграрного виробництва 
висвітлені в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів. Серед 
вітчизняних учених-аграрників, що внесли вагомий внесок у розвиток 
теорії та практики кредитування слід відзначити В. Алексійчука, В. 
Амбросова, О. Гудзь, М. Дем’яненка, П. Лайка, П. Саблука, В. Ситника 
[1-5]. 

Не зважаючи на достатньо високий рівень теоретичного 
обґрунтування різних аспектів кредитування аграрного сектору 
вітчизняної економіки залишається чимало дискусійних та 
проблемних питань у сфері інвестиційного кредитування, які 
вимагають подальших поглиблених досліджень. 

Метою статті є аналіз теоретичного базису управління 
ризиками для селекції і відбору найбільш прийнятних методів  з 
позиції забезпечення найбільш оптимального співвідношення між 



 

389 

ризиками та доходністю інвестиційного кредитування аграрних 
проектів. 

Виклад основного матеріалу. Як і будь-яке економічне явище 
інвестиційне кредитування має певні ознаки, які дозволяють його 
ідентифікувати серед усієї сукупності форм та методів фінансування 
розширеного відтворення. До його найбільш суттєвих ознак слід 
віднести: довгостроковий термін дії; використання окрім банківського 
кредитування інших інструментів фінансування інвестиційних 
проектів; потенційна наявність високих рівнів фінансових ризиків, що 
вимагає багатовекторної системи їх розподілу; забезпеченням при 
інвестиційному кредитуванні можуть бути не лише активи 
підприємства, а за певних умов і майбутні грошові потоки від 
реалізації проекту . 

Проведені узагальнення показали, що під ризиком найчастіше 
розуміють небезпеку появи важкопрогнозованих втрат запланованого 
прибутку, доходу або майна, грошових коштів, інших економічних 
ресурсів у зв'язку з випадковою зміною умов економічній діяльності, 
несприятливими обставинами, яка вимірюється частотою та 
ймовірністю виникнення того або іншого рівня втрат. 

Під механізмом управління ризиками інвестиційного 
кредитування розуміємо мінімальний та достатній набір способів, 
методів, прийомів і інструментів регулювання економічних процесів в 
ході реалізації проекту, що забезпечує уникнення, локалізацію та 
зниження іманентних йому та  можливих ризиків, а також систему їх 
розподілу між ініціаторами та учасниками проекту. 

Узагальнення літературних джерел дозволило виділити три 
групи ризиків, які виникають на різних етапах життєвого циклу 
проекту і потребують особливої уваги в процесі інвестиційного 
кредитування. Це: проектні ризики, які мають відносно індивідуальні 
характеристики, оскільки притаманні лише реалізованому проекту 
(або певному типу проектів); фінансові ризики, які генерує зовнішнє 
економічне оточення проекту. Їх дія на проект, як правило, має 
опосередкований характер; форс-мажорні обставини. 

Проектні ризики пов’язані з дефектами і недоліками при 
розробці проектно-кошторисної документації та прорахунками при 
організації контрактних взаємовідносин з учасниками реалізації 
інвестиційного проекту. Зниження та локалізація таких ризиків 
забезпечується проведенням конкурсних та тендерних процедур, 
технічною експертизою, врахуванням досвіду та репутації потенційних 
проектувальників, постачальників та підрядчиків. 
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Потенціал виникнення фінансових ризиків значною мірою 
формується на етапі укладання контрактів  та інвестиційній стадії 
життєвого циклу проекту. Мінімізація можливих негативних наслідків 
цієї групи ризиків досягається шляхом чіткого розподілу 
відповідальності та її фіксації в контрактах, створенням страхових 
резервів та страхуванням. В останньому випадку страхові компанії 
компенсують ініціатору проекту  непередбачувані збитки у випадку 
настання несприятливої події. До запобіжних заходів можна віднести 
цивілізоване лобіювання інтересів учасників проекту в органах 
державної та місцевої влади. 

Форс-мажорні обставини важко передбачувані. Однак їх 
частота досить не значна. 

В процесі управління ризиками інвестиційного кредитування 
важливе значення має оцінка інвестиційної надійності позичальника. 
Вона може включати різні інструменти. Найбільш поширеними серед 
них є оцінка рейтингових агентств, аналіз ефективності проекту, 
діагностика фінансового стану позичальника. 

Рейтинг інвестиційної надійності позичальника в спеціальній 
літературі розглядається як виконана спеціалізованими агентствами  
оцінка потенційної спроможності позичальника виконати свої 
зобов’язання по сплаті основного боргу й відсотків за його 
користування в повному обсязі та у встановлені кредитною угодою 
терміни. 

У методичному аспекті подібні рейтинги визначаються на 
основі  математичних та статистичних оцінок взаємозв'язку 
ймовірності неповернення боргу позичальником і окремими 
показниками, що характеризують його фінансовий стан та фінансові 
результати. За результатами таких оцінок розроблюються скорингові 
моделі, які містять вагові значення кожного оцінюваного фінансового 
індикатора, що суттєво впливає на інвестиційну надійність 
позичальника.  

Вважається, що першою скоринговою моделлю є методика і 
техніка прогнозування банкротства, запропонована у 1968 році Е. 
Альтманом. Вона знаходить так звану «відстань до дефолту», відому в 
іноземній літературі як «distance to default approach». Наступним кроком в 
цьому напрямку стала побудова за допомогою апарату 
мультиплікативного дискримінантного аналізу (Multiple-discriminate 
analysis) індексу інвестиційної надійності, що дозволяв розподіляти 
оцінювані підприємства на надійні у фінансовому плані і потенційних 
банкротів. 
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Серед існуючих методів оцінки інвестиційної надійності 
позичальників досить широко використовується підхід, що   
ґрунтується на стохастичних, або як їх ще називають  структурних 
процесах. В його контурах виділяють модель Мертона та модель 
якісних спредів дохідності. 

Модель Мертона базується на теорії ціноутворення опціонів 
Блека-Шоулза і використовується для оцінки інвестиційної надійності 
крупних і середніх підприємств, що емітують ліквідні цінні папери. 

Модель якісних спредів дохідності використовує метод 
порівняння дохідності облігацій емітента з спот-дохідності 
безризикових облігацій (середньострокових державних позик). 
Різниця в дохідності (спред), в ідеальному варіанті, пояснюється 
наявністю додаткових ризиків, пов'язаних з можливістю банкротства 
позичальника. 

Нині відомі рейтингові агентства, опираючись на описані 
вище методичні підходи, розробляють свої власні методики 
рейтингової оцінки інвестиційної надійності позичальників.  

Висновки. Інвестиційне кредитування пов’язане з різними 
видами ризиків. Для їх уникнення, локалізації та зниження необхідна 
добре налагоджена система управління. Забезпечення ефективності 
системи управління ризиками інвестиційного кредитування базується 
на системному і гнучкому застосуванні різних методів та інструментів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ: 
СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЕТАПИ АНАЛІЗУ 

 
ГРОД А., аспірант ДУ „Інститут економіки та 

прогнозування НАН України” 
 

У статті розглянуто особливості дослідження товарного ринку. 
Визначено сутність та цілі дослідження товарного ринку. Узагальнено основні 
етапи проведення аналізу товарного ринку. 

Paper focuses on features of commodity market research. Essence and aims of 
commodity market research are defined. Main stages of commodity market analysis are 
generalized. 

 
Постановка проблеми. Перед вітчизняною економічною 

наукою нині постала гостра проблема переосмислення сутності та 
ролі ринку у новій системі господарювання. Зміст проблеми при 
цьому полягає не лише у констатації фактів перетворень у сфері 
товарного обігу, а насамперед у глибинному дослідженні нових 
закономірностей і тенденцій розвитку ринку та обґрунтуванні 
основних напрямів його регулювання. 

Нові соціально-економічні реалії безумовно потребують й 
нових підходів, методів і прийомів наукових досліджень економічних 
відносин, що складаються на ринку. Системне розуміння сутності 
ринку передбачає його аналітично-прогностичне вивчення як 
багатомірного масиву взаємозв’язків різноманітних складових. Поза 
цілісним концептуально-теоретичним розумінням ролі та місця ринку 
у національному відтворювальному процесі будь-які теоретичні 
розробки проблем його розвитку і регулювання стають 
декларативними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу 
товарного ринку досліджували багато відомих вчених, зокрема, Л.В. 
Рой, В.П. Третяк [1], Ф. Шерер, Д. Росс [2], А. Харбергер [3], Д.Р. 
Камершен [4], К. Коулінг, Д.К. Мюллер [5] та інші. Певний доробок у 
сфері дослідження ринку мають і вітчизняні вчені. Зокрема, В.Д. 
Лагутін [6], В.О. Точилін, Т.О. Осташко, О.В. Пустовойт [7] та інші 
вчені-економісти. Проте поза увагою дослідників залишилися питання 
щодо визначення формалізованого інструментарію для забезпечення 
точності дослідження ринку. 
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Метою статті є визначення інструментарію для проведення 
дослідження ринку. 

Виклад основного матеріалу. Ринок – найкращий інститут для 
розвитку конкуренції, виробництва на її основі якісних і доступних за 
ціною товарів та послуг. Головне завдання ринку – ефективний 
перерозподіл ресурсів при наявному механізмі визначення цін.  Проте 
ринок не здатний розв’язати весь комплекс соціально-економічних 
проблем у суспільстві [6, с. 5]. 

Останніми роками в Україні головним чином було сформовано 
національний ринок і систему товарних ринків. В економічній сфері 
істотно зміцнилися позиції приватного сектора. Створено незалежну 
від держави інфраструктуру товарних ринків. З’явилося багато великих 
приватних підприємств та почалася конкуренція між ними. Така 
об’єктивна ситуація посилює необхідність дослідження товарних 
ринків у контексті їх ефективного функціонування. 

Послідовність, етапи та категорії дослідження товарних ринків 
визначено в Методиці визначення монопольного (домінуючого) 
становища суб’єктів господарювання на ринку [9]. 

Послідовність процедури дослідження товарного ринку 
передбачає такі етапи: 1) визначення товарних меж ринку; 2) 
визначення географічних меж ринку; 3) визначення часових меж 
ринку; 4) визначення складу продавців і покупців на ринку; 5) 
визначення структури та обсягу ринку; 6) визначення ступеня 
відкритості ринку (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема дослідження товарного ринку 
Джерело: [8, с.107]. 
 
Здійснення цих процедур дає змогу визначити ступінь 

монополізації та розвитку конкуренції на конкурентному ринку, 
методи та засоби підтримки і розвитку конкурентного середовища. 

У процесі дослідження товарного ринку найбільш важливим є 
правильне визначення його меж. Якщо межі визначено надто широко 
– настільки, що в нього включено підприємства, які не є реальними 
конкурентами, або ринок визначено надто вузько, включаючи 
значущих конкурентів, то дослідження товарного ринку буде 
недостовірним. 

Товарні межі ринку – товар (товарна група), сукупність подібних, 
однорідних предметів господарського обороту, в межах якої споживач 
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за звичайних умов може перейти від споживання певного виду 
предметів господарського обороту до споживання іншого [8, с. 109]. 

У зв’язку з цим визначення товарних меж ринку передбачає 
послідовне виконання таких операцій: визначення товару, що 
вивчається, і щодо якого буде здійснено пошук товарів-замінників; 
визначення споживчих властивостей товару; визначення умов 
споживання товару покупцями; визначення умов реалізації товару; 
попереднє складання списку товарів-замінників для визначення 
взаємозамінності товару; дослідження взаємозамінності товару шляхом 
розрахунку індексу еластичності; визначення взаємозамінності товарів 
за результатами спостережень; визначення взаємозамінності товару з 
точки зору виробництва; остаточне складання переліку товарів-
замінників. 

Територіальні (географічні) межі ринку – визначаються шляхом 
встановлення мінімальної території, за межами якої з позицій 
споживача, придбання товарів неможливе або недоцільне. При цьому 
повинні враховуватися характеристики самого товару; технологічні 
зв’язки між виробниками і споживачами; співвідношення цін в межах 
окремої території; рівень цін на суміжних ринках; транспортні 
витрати; особливості товару, які ускладнюють його транспортування; 
наявність складських приміщень тощо. Якщо покупці певного товару в 
одному регіоні у відповідь на незначне, але стале підвищення цін 
почнуть купувати такий товар в іншому регіоні, то ці два регіони 
знаходяться в межах одного географічного ринку цього товару. Якщо 
для покупця товар, який продається в одному регіоні, не замінює 
товару, який продається в іншому регіоні, то ці два регіони належать 
до різних географічних меж ринку цього товару [10, с. 160]. 

При визначенні територіальних (географічних) меж ринку 
використовується показник ступеня відкритості ринку. Ступінь 
відкритості ринку (СВР) – це питома вага товарів (товарних груп), що 
ввозяться з-за географічних (територіальних) меж ринку, в загальному 
обсязі ринку. Ступінь відкритості ринку оцінюється за показником, 
який розраховується як відсоткове відношення суми загального обсягу 
ввезення (імпорту) товару на певний ринок із територій інших регіонів 
держави (інших країн) до загального обсягу ринку за формулою (1): 

                                     %100
PT

V

Q
QСВР ,                                         (1) 

де VQ  – обсяг товару, ввезеного на відповідний ринок із-за 
меж цього ринку (для загальнодержавного – обсяг імпорту в Україну); 
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     PTQ  – загальний обсяг реалізації (придбання) товару 
(товарної групи) на ринку в певних територіальних (географічних) 
межах.  

 
При значенні ступеня відкритості ринку понад 30% доцільно 

проводити відповідне розширення або звуження територіальних 
(географічних) меж ринку. 

Відкритим для міжрегіональної торгівлі вважається ринок, 
показник СВР якого перевищує 30%. Показник СВР для регіональних 
ринків понад 30% потребує перевірки правильності визначення 
географічних меж ринку, а при його значенні, меншому за 30%, 
можна припустити, що географічні межі визначено коректно і можна 
продовжувати дослідження. 

Показник СВР для загальнодержавних ринків понад 40% 
свідчить про значущу присутність на вітчизняному ринку закордонних 
продавців, постачальників, виробників. У такій ситуації необхідно 
більш ретельно проаналізувати їх вплив на вітчизняний ринок та 
провести відповідне дослідження щодо наявності у цих підприємств 
(фірм) ринкової влади, а також щодо їх впливу на вітчизняних 
суб'єктів господарювання [8, с. 115 – 116]. 

Входження в ринок потребує певного часу для того, щоб 
споживач міг адекватно орієнтуватися в можливостях вибору товарів. 
Часові межі ринку визначаються як проміжок часу, протягом якого 
сукупність товарно-грошових відносин між продавцями і споживачами 
утворює ринок зі сталою структурою. У розрахунках це, як правило, 
один рік. Але у випадках, коли період повного обороту авансованого 
капіталу у виробництві відповідного товару більший ніж один рік, 
часовими межами ринку визначається проміжок часу, який дорівнює 
від одного до трьох періодів обороту капіталу [10, с. 160]. 

Необхідним напрямом дослідження товарних ринків слід 
вважати визначення складу та спостереження за діяльністю суб’єктів 
товарних ринків. Визначення суб’єктів товарного ринку включає: 
виявлення всіх продавців, які функціонують на цьому ринку; оцінку 
обсягів продажу кожним продавцем на ринку; виявлення групи 
потенційних продавців; визначення усіх груп покупців, які купують 
товар у конкретного продавця; групування покупців за способом 
придбання товару; виявлення груп потенційних покупців. 

Зазначимо, що визначення суб’єктів товарного ринку 
проводиться щодо конкретних конкурентів (продавців і покупців) і 
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вирішується залежно від ситуації, що розглядається (щодо факту 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, для 
оцінки довгострокових і перспективних проектів, для оцінки 
перспектив розвитку ринку внаслідок прийняття управлінських рішень 
державних органів тощо). 

Для більш повного врахування впливу кількості продавців, 
вони ранжуються за часткою на ринку. При цьому аналізується 
динаміка змін цих часток та робиться висновок щодо рівномірності 
(нерівномірності) присутності продавців на ринку, перспектив змін в 
існуючій стратифікації суб’єктів господарювання. 

Важливе місце у процесі дослідження ринку займає визначення 
та аналіз кількісних його параметрів. Для цього використовуються такі 
показники, як обсяг товарного ринку та частка суб’єкта 
господарювання на ринку. 

Обсяг товарного ринку обчислюється як загальний обсяг 
надходження товару на ринок за формулою (2): 

 



n

j
jPT QQ

1

,    (2) 

де n  – кількість суб’єктів господарювання, що продають або 
придбавають товари, які входять до товарних меж ринку; 

jQ – обсяг товарів, що продаються або придбаваються j -м 
суб’єктом господарювання протягом часу, що становить часові межі 
ринку; 

PTQ  – обсяг ринку. 
Кількісні показники PTQ  та jQ  визначаються в натуральних 

та/або вартісних показниках. Натуральні показники застосовуються у 
випадках, коли можливо використовувати єдиний показник для всіх 
товарів, які складають товарні межі ринку. В інших випадках 
використовують вартісні показники [8, с. 119]. 

Оцінка обсягу товару, що продається або купується j -м 
суб’єктом господарювання, визначається за формулою (3): 
 jijijijijiji QiQеQввQзQвQ  ,  (3) 

де, jiQ  – обсяг i -го товару, що продається або купується j -м 
суб’єктом господарювання; 

jiQв  – обсяг i -го товару, виробленого j -м суб’єктом 
господарювання; 
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jiQз  – зміни обсягів запасів i -го товару в j -го суб’єкта 
господарювання протягом часу, що становить часові межі ринку; 

jiQвв  – обсяги i-го товару, які використовуються j -м 
суб’єктом господарювання у технологічному процесі власного 
виробництва; 

jiQе  – обсяги вивезення (експорту) i -го товару за межі 
відповідного ринку j -м суб’єктом господарювання; 

jiQi  – обсяги ввезення (імпорту) i -го товару у межі 
відповідного ринку j -м суб’єктом господарювання. 

 
Обсяг i-го товару, що придбавається, визначається як обсяг 

товару, куплений j -м суб’єктом господарювання протягом часу, що 
становить часові межі ринку [8, с. 120]. 

Частка суб’єкта господарювання на ринку розраховується за 
формулою (4) [10, с. 161]: 

 %100
PT

j
j Q

Q
P ,    (4) 

де jP  – частка на ринку j -го суб’єкта господарювання 

( nj ,...,2,1 ); 

jQ – обсяг товарів, що продаються або придбаваються j -м 
суб’єктом господарювання; 

PTQ  – обсяг ринку. 
 
Для розрахунку часток суб’єктів господарювання на товарному 

ринку використовується інформація про обсяги товарів, які 
продаються або купуються, у вартісних або натуральних вимірниках. 
За відсутності такої інформації, розрахунок показника частки суб’єкта 
господарювання на ринку може здійснюватися на базі таких 
показників, як наявні виробничі потужності, чисельність зайнятих або 
інших показників, які свідчать про обсяги продажу або купівлі товарів 
на ринку. 

Особливого значення у дослідженні товарних ринків набуває 
питання визначення бар’єрів вступу на ринок і виходу з ринку. 
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Бар’єри вступу на ринок – це обставини, що перешкоджають 
новим суб’єктам господарювання вийти на ринок та почати 
конкурувати на рівних із суб’єктами господарювання, що вже діють на 
певному товарному ринку за умов достатньої прибутковості на цьому 
ринку. Вхідні бар’єри – це все те, що дає змогу підприємствам, які 
знаходяться у вигідному становищі, заробляти надприбутки без 
загрози входу на ринок конкурентів [8, с. 122]. 

Бар’єри виходу з ринку – це обставини, що перешкоджають (чи 
обмежують можливість) суб’єктам господарювання, що діють на цьому 
ринку, покинути його щоб знайти на інших товарних ринках покупців 
(продавців) у зв’язку з труднощами реалізації того, у що було вкладено 
капітал [8, с. 123]. 

До найбільш значних бар’єрів вступу на ринок відносять: 
– економічні бар’єри (податкова, кредитна, інвестиційна, 

цінова політика держави); 
– бар’єри капітальних витрат, необхідних для вступу на 

товарний ринок; 
– бар’єри, що зумовлені ефектом масштабу, абсолютними 

перевагами у рівні витрат; 
– адміністративні бар’єри (процедури офіційної реєстрації 

підприємств, видача ліцензій  на право діяльності, надання 
приміщень, земельних ділянок, дозвіл та організація ввезення 
(вивезення) продукції на територію, квотування); 

– бар’єри, що виникають внаслідок проведення певної 
політики вже існуючих на ринку структур; 

– бар’єри, що зумовлені обмеженням попиту; 
– бар’єри, що зумовлені нерозвиненістю ринкової 

інфраструктури; 
– бар’єри екологічного характеру (обмеженість природних 

ресурсів); 
– кримінальні бар’єри. 
Висновки. Особливе місце у процесі дослідження ринків 

посідає аналіз суб’єктів ринкового господарювання. Він включає в себе 
дослідження частки суб’єктів ринкового господарювання на товарних 
ринках, інших процесів, що характеризують стан ринку, зокрема 
бар’єрів входження чи виходу з ринку. Таке дослідження повинно 
постійно проводитися державними органами контролю. Метою 
такого дослідження має бути запобігання, виявлення та припинення 
порушень у законодавства про захист економічної конкуренції на 
вітчизняних товарних ринках, наслідком яких було або могло бути 



 

400 

необґрунтоване підвищення цін на продукцію. Також на основі 
дослідження ринків органи державної влади мають можливість 
проводити обґрунтовану антимонопольно-конкурентну політику, яка 
повинна враховувати світові процеси концентрації і глобалізації. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
ЧОРНА Н.П., - кандидат економічних наук, доцент 

Тернопільського національного економічного університету 
 
 
Досліджено доцільність розвитку сільського туризму в Україні. 

Обґрунтовано необхідність державної підтримки туризму в українських селах. 
Узагальнено передовий світовий досвід розвитку агротуризму.  

 
Постановка проблеми. В українських селах на сьогодні існує 

ряд проблем, основні з них пов’язані з відсутністю мотивації до праці, 
бідністю, трудовою міграцією, безробіттям, занепадом соціальної 
інфраструктури, поглибленням демографічної кризи та деградацією 
поселенської мережі. Це свідчить про незадовільний стан розвитку 
сільських територій і дає підстави пошуку шляхів його удосконалення. 
Важливим заходом відродження села в нашій державі є розвиток 
зеленого туризму. 

Своєрідна мода на відпочинок у сільській місцевості, що набуває 
сили в Європі останніми роками, дійшла й до України. Зелений 
туризм, як відпочинок у селі, для України не є новиною, адже ще на 
початку ХХ ст. до карпатських сіл приїжджали на відпочинок відомі 
українські письменники, художники, артисти, політики.  

За роки незалежності досить багато українців виїхали на роботу 
за кордон. Розлука з родиною, ризик зниження професійного рівня, 
відсутність стабільності, дискомфорт у зв’язку з перебуванням в 
іншому культурному та етнічному середовищі, дискримінація та інші 
проблеми змушують сивіти не одну голову… 

Значною мірою сприяти як поверненню нинішніх заробітчан 
до рідних домівок, так і створенню нових робочих місць може така 
галузь вітчизняного туризму, як сільський туризм. Він охоплює 
широкий спектр форм відпочинку на селі: від стаціонарного у 
сільській місцевості (власне, сільський туризм), у туристичних центрах 
і курортах, що розміщені у селищах та містечках, до відпочинку в 
сільських дворогосподарствах (агротуризм).  

Проблема розвитку сільського туризму в Україні особливої 
актуальності набула в останні роки. Організація відпочинку на селі має 
надзвичайно позитивний вплив на економіку та екологію регіонів 
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України за рахунок використання наявного приватного житлового 
фонду, розширення сфери зайнятості сільського населення та 
можливостей реалізації на місці продукції особистого селянського 
господарства, забезпечення туристів екологічно чистими продуктами 
харчування та збереження природи внаслідок зниження 
антропогенного пресу. Мальовнича природа України дозволяє 
розвивати цей вид відпочинку практично у всіх регіонах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою 
розвитку села в Україні займаються вітчизняні вчені: О.Бородіна, 
О.Онищенко, І.Прокопа, В.Юрчишин. 

На думку Бородіної О. та Прокопи І., визначальною 
характеристикою сільського розвитку є його людиноцентризм. Ідеться 
про те, що, по-перше, він має бути спрямований на задоволення 
потреб і забезпечення реалізації інтересів якнайширших верств 
сільського населення, передусім тих, хто безпосередньо займається 
сільським господарством, а по-друге, селяни, сільські жителі загалом, 
повинні бути активними учасниками і провідниками заходів сільського 
розвитку [2, с.79]. 

Науковці А.Здоров, М.Кабушкін, Є.Козловський, Г.Мунін, 
Х.Роглєв ґрунтовно досліджували туристичну галузь в цілому та її 
окремі складові. Проте на сьогодні питання розвитку сільського 
туризму в Україні розкрито недостатньо і залишається відкритим для 
вивчення.  

Постановка завдання. Метою даного наукового дослідження є 
розкриття суті та доцільності розвитку сільського туризму в Україні як 
важливої складової вирішення сучасних проблем на селі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільські території 
– це гетерогенні за своєю структурною будовою соціально-просторові 
утворення, що складаються з населення, поселень, виробничих 
комплексів, інфраструктури, земель сільськогосподарського та іншого 
призначення, природного середовища, які виконують виробничо-
господарські, природоохоронні, рекреаційно-оздоровчі, соціальні та 
інші функції з урахуванням ресурсного потенціалу і перебувають під 
управлінським впливом органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, а також суб’єктів 
господарювання різних форм власності [11, с.18]. 

В останні роки українські села занепадають. Завдання нашої 
держави полягає в розробці такої ідеології, яка здатна змінити 
ставлення суспільства до сільського господарства, села, селян, 
покращити психологічний клімат на селі, подолати невпевненість 
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сільського населення у своєму майбутньому. Сільський розвиток 
повинен бути підпорядкований інтересам тих, хто проживає та 
працює в селі.  

В Законі України «Про основні заходи державної аграрної 
політики на період до 2015р.» від 18 жовтня 2005р. передбачено 
наступне: збереження селянства як носія української ідентичності, 
культури і духовності нації; комплексний розвиток сільських територій 
та розв’язання соціальних проблем на селі. В даному документі також 
сформульовані основні напрями їх реалізації, серед яких заслуговує на 
особливу увагу питання про наближення і вирівнювання умов 
життєдіяльності міського і сільського населення. 

Державна цільова програма розвитку українського села на період 
до 2015р. передбачає утворення при Кабінеті Міністрів України 
Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських 
територій та відповідної науково-дослідної установи у системі 
Української академії аграрних наук. 

Сьогодні сільський туризм в Україні перебуває у стадії 
реформування та розвитку. Найбільше цікавлять туристів села, 
розташовані на морському узбережжі, біля річок та озер, у горах, а 
також поблизу джерел мінеральних вод, покладів лікувальних грязей і 
в місцевостях, що мають видатне значення в українській історії та 
культурі. Цікавої форми набуває також сільський туризм, пов’язаний з 
релігійним паломництвом до найбільш відомих святинь.  

Відпочинок на селі приваблює, насамперед, мешканців великих 
міст України, які мріють пожити хоча б короткий час в екологічно 
чистій сільській місцевості, поласувати натуральними продуктами 
традиційної української кухні, хоч трохи відпочити від шаленого 
міського життя у камерній обстановці мальовничої сільської садиби. 
Дехто вивозить дітей на село заради оздоровлення.  

Туристів до села приваблює також сільська воля, відчуття якої 
позбавлені масові курорти. З господарем можна вільно домовитися 
про терміни та умови проживання, про склад харчування, про екскурсії 
тощо. «Офіційний» турист такої свободи вибору, як правило, 
позбавлений.  

Деяким туристам подобається відпочивати у селі через певну 
екзотику сільської праці. Городяни хочуть показати своїм дітям, звідки 
береться хліб, молоко та інші продукти. Туристи мають можливість у 
селі порибалити, вполювати дичину. Сільські господарі пропонують 
туристам також різні розваги: катання на бричках чи санях, участь у 
традиційних народних святах, сільських весіллях тощо.  
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Останнім часом сільський зелений туризм став улюбленим 
видом відпочинку для іноземців, які живуть і працюють в Україні: 
співробітників посольств, працівників іноземних представництв, 
банків, компаній, фондів і т. д. Вони приїжджають до українського 
села як на уїк-енд, так і на довший термін.  

Сьогодні в Україні формується економічна основа для 
організації відпочинку на селі. Відновлення діяльності закладів 
соціально-культурного призначення поступово формуватиме сферу 
нетрадиційних для села видів підприємницької діяльності та сферу 
розваг. З цією метою Державною службою туризму і курортів 
проводиться така робота по активізації розвитку сільського туризму, 
відпрацюванню механізму державної підтримки цього виду туризму з 
урахуванням досвіду розвинених країн, створення відповідної правової 
бази.  

В умовах взаємодії малих сільськогосподарських та 
агротуристичних підприємств «агротуризм, як кожен складний, 
господарчий організм, прагне до структурної рівноваги. Це означає, 
що в ньому не може так бути, що одна складова важлива, а інша – ні. 
Найкращі показники в агробізнесі будуть тоді, коли ці два суб’єкти 
розвиваються комплексно, але комплексність зовсім не означає, що 
цей розвиток проходив рівномірно і в однакових об’ємах» [14]. 

Наступним питанням співпраці є взаємодопомога в подоланні 
такого недоліку сільськогосподарської діяльності, як сезонність. В 
умовах сезонної праці саме агротуристичні фірми є замовниками і 
споживачами продукції, яку виробляють фермери. Завдяки 
агротуристичним підприємствам сільськогосподарські підприємства 
орієнтуються на вимоги споживачі-туристів, творчо підходять до 
підприємницької діяльності відповідно до пори року і місцевих умов 
для забезпечення відпочивальників екологічною продукцією. 
Теоретичні дослідження, а також господарча практика деяких 
економічно розвинених країн доводять, що агротуризм позитивно 
впливає і на соціально-господарський рівень сільськогосподарських 
підприємств. Участь цих господарств в обслуговуванні туристичного 
руху є своєрідною рушійною силою в розширенні асортименту 
продукції рослинництва і тваринництва. Саме завдяки агро туризму 
фермери мають можливість отримати додатковий прибуток в 
міжсезонний період. 

Соціально-економічними передумовами розвитку сільського 
туризму в Україні є:  
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- наявний приватний житловий фонд, потенційно це понад 1,0 
млн. будинків (на сьогодні в селах України нараховується 6,2 млн. 
житлових будинків, з яких 98% - у приватній власності); 

- незайняте або частково зайняте в особистих селянських 
господарствах сільське населення складає понад 3,0 млн. чол. 
(середньорічна кількість працездатного населення, що проживає в 
сільській місцевості, складає 6,4 млн. осіб, значна кількість яких не 
працевлаштована або частково зайнята); 

- проблема збуту сільськогосподарської продукції, дві третини 
якої виробляється в особистих селянських та фермерських 
господарствах. 

Розвиток сільського туризму впливає: 
- на вирішення соціально-економічних проблем села; 
- на зменшення рівня безробіття на селі та розширення кола 

самозайнятості сільського населення, особливо молоді;  
- на розширення можливостей реалізації продукції особистого 

підсобного господарства, причому реалізації її на місці; 
- на покращання благоустрою сільських садиб, вулиць, в цілому 

сіл; стимулює розвиток соціальної інфраструктури;  
 - на відродження, збереження і розвиток місцевих народних 

промислів, пам’яток історико-культурної спадщини; 
- на підвищення культурно-освітнього рівня сільського 

населення. 
За декілька останніх років в Україні вже чітко виділилися регіони 

– лідери щодо розвитку сільського туризму, а саме: західний регіон – 
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, 
Хмельницька, Чернівецька області; південний регіон – АР Крим, 
Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; центральний і 
північний регіони – Вінницька, Київська, Полтавська, Черкаська, 
Чернігівська області. 

Селянин-фермер в межах сільського туризму може організувати: 
активний туризм (збудувати на своїй території спортивний 

майданчик, підйомник, розробити маршрути для велотуристів, кінні 
прогулянки); 

екотуризм (відпочинок в екологічно чистій місцевості, вживання 
чистих продуктів); 

мисливський туризм; 
культурно-етнічний (екскурсії, розповіді про історію краю, 

національні обряди, побут) тощо. 
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Основою сільського туризму є власне сам селянин та його 
побут. Селянин запрошує до своєї оселі: людину з міста подивитись 
на сільськогосподарське виробництво (як робиться особливий сир, 
масло, ковбаса тощо, як вирощуються свині, кролі, корови, коні); 
людину творчої, розумової праці подивитись на майстерність 
ремісника (як робиться дерев’яний посуд, як плететься ліжник) 
іноземців подивитись на особливості національних традицій, 
культури.  

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в усіх 
регіонах України зумовлена такими обставинами:  

Регіони України володіють значним, досі ще малоосвоєним, 
рекреаційним потенціалом, що потребує пошуку альтернативних 
ефективних стимулів для його раціонального використання у 
відпочинково-туристичних цілях.  

Збережена етнокультурна самобутність історичних країв нашої 
держави (Буковина, Покуття, Закарпаття, Волинь, Поділля, 
Слобожанщина тощо) виступає ексклюзивною міжнародно-
туристичною конкурентною перевагою, що дозволить нашій країні 
бути серед основних осередків розвитку сільського туризму на 
Європейському континенті.  

Розвиток сільського зеленого туризму стимулює мале 
підприємництво, важливе для відродження традиційного 
господарського укладу й оздоровлення економіки аграрних районів 
нашої держави.  

Поширення в Україні практики організації агрорекреаційного 
сервісу вирішує низку напружених соціальних проблем регіонів, 
зокрема, масового безробіття, закордонного заробітчанства, складного 
соціального клімату тощо.  

Практика організації для туристів відпочинку на селі сприяє зміні 
екологічної свідомості сільського населення, тому здатна відігравати 
важливу роль у збереженні довкілля.  

Ця форма масової рекреації, як жодна інша, сприяє вихованню 
національно-патріотичних почуттів.  

З початку XXI ст. сільський зелений туризм, за визнанням 
експертів Всесвітньої туристичної організації (ВТО), є одним з 
секторів туристичної індустрії, що динамічно зростають. Ідеї охорони 
навколишнього середовища, що стали надзвичайно популярними 
серед західної цивілізації, охопили й індустрію туризму. Внаслідок 
цього серед масових туристів виник попит на види туризму, 
альтернативні масовому, — так звані «зелені» подорожі. Згідно з 
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офіційними статистичними даними ВТО, «зелені» подорожі нині 
займають від 7 до 20 % у загальному обсязі турпоїздок.  

Темпи росту сільського зеленого туризму оцінюються ВТО від 
10% до 30% у рік, а його частка в доходах від міжнародного туризму 
сягає 10—15 %. 

Тільки один європейський ринок сільського зеленого туризму, 
за оцінками Європейської Федерації Фермерського та Сільського 
Туризму (EuroGites), на сьогодні складає близько 2 млн. ліжко-місць. 
Український ринок потенційно здатний прийняти й розмістити на 
селі близько 150 тис. «зелених» туристів.  

У 1990-х pp. сільські місцевості України зазнали істотних 
структурних змін: проблем із зменшенням населення, зростанням 
безробіття, зменшенням прибутків, масовою заробітчанською 
міграцією, погіршенням соціального захисту, втратою сільської 
ідентичності й культури. Упродовж останніх років незалежного 
розвитку Україна має стійку негативну тенденцію до скорочення 
кількості сільських населених пунктів, тобто вимирання сіл. Назви 
таких сіл щезли не лише з дорожніх вказівників і регіональних 
документів, а навіть із сучасних географічних карт. За даними 
офіційної статистики, нині в Україні залишилося близько 28 600 сіл, 
однак у 8,5 тис. з них упродовж останніх трьох років не народилася 
жодна дитина. А це означає, що такі села також приречені на «тихе» 
вимирання.  

Нині українські демографи щораз частіше оперують такими 
науковими поняттями, як «поселення, що зникають» та «занепадаючі 
поселення». Для прикладу, лише у Львівській області до категорії тих, 
що зникають, офіційно зараховано 85 сільських поселень (4,6 %). Це 
села з населенням до 50 осіб, з кризовою демографічною ситуацією 
— домінуванням населення пенсійного віку (60—80 %). У багатьох з 
цих малих сіл на сьогодні проживають лише особи пенсійного або 
працездатного передпенсійного віку. Звичайно, внаслідок природного 
скорочення населення такі поселення надалі зникатимуть. 

Однією з причин досить активного розвитку сільського туризму 
в окремих європейських країнах є криза сільськогосподарського 
сектора. Частка громад, зайнятих у такому виробництві, становить від 
2% (Бельгія та Данія) до 30% (Греція) від їх загальної кількості. Саме 
цим пояснюється підвищене зацікавлення зеленим туризмом, який, за 
умови швидкого розвитку, може відновити чимало сільських регіонів. 
Так, 35% міських жителів країн ЄС уже віддають перевагу відпустці 
«під грушею», у Голландії таких — взагалі половина.  
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Активному розвиткові сільського туризму сприяє також аграрна 
політика урядів, яка спонукає фермерів до пошуку альтернативних 
джерел доходів. Ну і, звісно, бажання людей повернутися до природи, 
за невисоку плату доторкнутися до її чистоти, пожити в сільському 
середовищі й відкрити нові для себе народні ремесла, цікаві місця, 
кухню, фольклор тощо.  

Оскільки зелений туризм є дієвим засобом вирішення проблеми 
утримання населення в слаборозвинутих регіонах, у багатьох країнах 
він розглядається як один із важливих напрямів у політиці розвитку 
села. У Франції, Великобританії, Голландії, Ірландії, Німеччині, Іспанії 
залучення до діяльності у сфері зеленого туризму заохочується на 
національному рівні. За популярністю відпочинок у сільській 
місцевості в цих країнах посідає нині друге  місце після вакацій на 
морі. Сільський туризм створює нові робочі місця та приносить 
реальний дохід регіонам, дозволяє знайти засоби і способи для 
збереження природи. В багатьох країнах розвиток цього виду туризму 
став головним напрямом охорони і відтворення сільських ландшафтів.  

У Німеччині становлення зеленого туризму почалося з розробки 
концепції його розвитку у периферійних регіонах. У результаті на 
ринку нині представлені пропозиції дешевого відпочинку на природі, 
без використання дорогої інфраструктури, але з наданням 
комфортних умов проживання. 

Загальновідомі успіхи Франції у створенні агротуристичного 
продукту. Щорічно країну відвідують у середньому 37 млн. іноземних 
туристів, із них близько семи мільйонів віддають перевагу відпочинку 
на селі.  

Дедалі привабливішим стає сільський туризм в Англії. Тамтешні 
фермери пропонують широкий вибір різноманітних послуг за 
доступними цінами та зі спеціальними знижками для дітей. Великий 
попит у мандрівників на пристосовані для туристських потреб 
старовинні ферми.  

В Ірландії стіни будинків, у яких надають туристичні послуги в 
селі, ідентифікуються відповідними символами: їх прикрашають 
зеленими листочками. Знайти «зелене» житло допомагають спеціальні 
покажчики, довідники, каталоги, в яких пропонується ночівля на 
фермах або віллах із багатим частуванням.  

Належний досвід у цій справі має Польща Так, на селян, які 
бажають розпочати діяльність у сфері зеленого туризму, та тих, котрі 
вже надають такі послуги, не поширюється дія закону, що регулює 
господарську (підприємницьку) діяльність. Тому грошові винагороди 
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за відповідні послуги не підлягають стягуванню податку на додану 
вартість. Законодавство також передбачає, за певних умов, звільнення 
отриманих доходів і від податку на доходи фізичних осіб. Закон 
зобов’язує сільських господарів реєструвати відпочивальників у 
спеціальному журналі. Причиною виникнення цивільної 
відповідальності може бути невиконання або ж неналежне виконання 
умов домовленостей між сторонами, а також заподіяння шкоди. Така 
відповідальність реалізується шляхом відшкодування вартості 
заподіяних збитків. Взаємні права та обов’язки сторін визначаються 
договором, укладеним між ними. 

В угорському законодавстві регулювання зеленого туризму не 
підпадає під дію нормативних актів, якими регулюються відносини у 
сфері підприємництва. Відповідно, не підлягають оподаткуванню й 
особисті доходи, отримані селянами від використання для відпочинку 
власного житла. Існують також спеціальні пільги та переваги для 
сімейних господарств, які займаються  діяльністю у сфері сільського 
туризму, якщо вони розміщуватимуться на території сільських 
поселень в економічно слаборозвинутих регіонах. Отримати такі 
пільги та переваги можна на конкурсних засадах. Ці проекти можуть 
отримати матеріальну підтримку у формі кредитів (до 8 тис. доларів 
США), які в разі успішної реалізації проекту поверненню не 
підлягають.  

Великий законодавчий досвід у розвитку агротуризму має Латвія. 
Зумовлено це тим, що вже тривалий час основним контингентом 
туристів, які бажають відпочити в тамтешній сільській місцевості, є 
іноземці. Уряд вчасно звернув увагу на цей досить перспективний вид 
туризму, здатний вирішити проблему безробіття на селі, і затвердив 
ряд відповідних нормативів. За даними Асоціації сільського туризму 
Латвії, за останніх вісім років у сільській місцевості майже вдесятеро 
зросла кількість місць прийому туристів, у 19 разів — кількість ліжко-
місць.  

Інституції Європейського Союзу наголошують, що країнам-
членам ЄС варто скористатися досвідом країн, як сприяють розвитку 
сільському туризму. Доведено, що взаємодія фермерських господарств 
з агро туристичними фірмами сприяє боротьбі з безробіттям, 
розширенню ринку збуту сільськогосподарської продукції, 
формуванню екологічної культури, інформації про напрямки 
сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств в інших 
регіонах країни та за кордоном тощо. 
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Україні варто скористатися позитивним досвітом розвитку 
сільського туризму за кордоном. Адже й наше село приваблює 
мальовничою природою, специфічним способом життя, українською 
гостинністю та здоровою їжею. Тобто наявні передумови цілком 
достатні для розвитку зеленого туризму. Однак на сьогодні розвиток 
цього сегменту вітчизняного туризму ще не досягнув значних успіхів. І 
це при тому, що незайнятим або частково зайнятим є сільське 
населення, немає проблем із сільськогосподарською продукцією, яка в 
основному вирощується у приватних селянських та фермерських 
господарствах.  

Нині в Україні практичними проблемами сільського зеленого 
туризму дієво намагається перейматися лише всеукраїнська громадська 
неприбуткова організація з відповідною назвою — Спілка сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні. У деяких областях, 
передовсім на Західній Україні, місцеві держадміністрації намагаються 
дати раду розвиткові зеленого туризму, проте на заваді стає 
законодавча невизначеність.  

Висновки з даного дослідження. Отже, саме розвиток 
сільського туризму в Україні і є одним із напрямів застосування праці 
за рахунок створення нових робочих місць. Зелений туризм дає 
додатковий заробіток сільській родині та стимулює розвиток її 
господарства для забезпечення потреб туристів у продуктах 
харчування.  

Стратегічною метою розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні є створення конкурентоспроможного на внутрішньому та 
світовому ринках національного туристичного продукту, здатного 
максимально задовольнити потреби як наших співвітчизників, так і 
іноземців; розширення внутрішнього туризму та постійне зростання 
обсягів в’їзного туризму, забезпечення комплексного розвитку 
рекреаційних територій та туристичних центрів з урахуванням 
соціально-економічних інтересів їх населення. Такий туризм впливає 
на збереження та відновлення природного середовища й історико-
культурної спадщини, наповнення державного та місцевого бюджетів. 
Цього можливо досягти тільки при удосконаленому нормативно-
правовому забезпеченні розвитку сільського туризму та сприятливій 
державній політиці. 

 
 
 
 



 

411 

Література: 
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. — СПб.: Герда, 2003. — 320 с. 
2. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення 

/ Бородіна О., Прокопа І. // Економіка України. – 2009. - № 4. - С. 74 
– 85. 

3. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення 
/ Бородіна О., Прокопа І. // Економіка України. – 2009. - № 5. - С. 59 
– 67. 

4. Державна цільова програма розвитку українського села на період 
до 2015р.: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2007р. // Офіційний вісник України. – 2007. - №73. – С. 7 – 
46. 

 
5. Закон України про основні заходи державної аграрної політики на 

період до 2015р. від 18 жовтня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 
2005. - №45. – С. 11 – 15. 

6. Здоров А.Б. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 
2004. – 367 с. 

7. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – 
Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300с. 

8. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг // www.tourlib.net 
9. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного 

бізнесу. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 
10. Онищенко О. Сільський розвиток: основи методології та 

організації / Онищенко О., Юрчишин // Економіка України. – 2006. 
- № 10. - С. 4 - 13. 

11. Павлов О.І. Сільський розвиток та розвиток сільських 
територій: процесуальний та об’єктний прояви // Економіка. 
Фінанси. Право.  2009.  № 7.  C. 17 - 20. 

12. Павлов О.І. Селяноцентризм як висхідний принцип розбудови 
сільських територій України // Економіка. Фінанси. Право.  2009.  
№ 9.  C. 14 - 17. 

13. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і 
регулювання розвитку // Економіка України. – 2007. - № 6. - С. 50 – 
159. 

14. Wos A. Agrobisnes. Makroekonomika. – T.1. – Warszawa: 
Wydawnictwo KEYTEXT, 1996. – 334. 

 
 



 

412 

УДК 
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ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

САПОЖНІКОВ В. Б.,  міський голова Нововолинська 
Аспірант кафедри міжнародних фінансів ТНЕУ 

 
 

Розкрито проблематику функціонування та шляхи оптимізації діяльності 
позабюджетних соціальних фондів цільового призначення.      

It is exposed the main problems of functioning and ways of optimization of 
activity of off-budget social funds which have purpose setting aim.    

 
Постановка проблеми. Для кожної країни соціальний захист 

населення є одним з першочергових завдань, яке здійснюється 
шляхом провадження певної соціальної політики. Все це потребує 
певних фінансових ресурсів, які акумулюються та розподіляються 
через позабюджетні соціальні фонди цільового призначення. Тому 
однією з вихідних умов покращення умов життя населення та стану 
трудових ресурсів в країні є належне та обґрунтоване функціонування 
вище зазначених фондів. 

Аналіз джерел досліджень та публікацій. Державні 
позабюджетні соціальні фонди цільового призначення стали 
предметом дослідження таких вчених, як: В. Базилевич, Г. Волощук, 
О. Василик, К. Павлюк,Ю. Пасічник, І. Розпутенко, В. Шумський, С. 
Юрій. 

Мета статті полягає у висвітленні проблематики 
функціонування позабюджетних соціальних фондів та накресленні 
перспективні шляхи оптимізації їх діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформація 
економіки України до ринкової економіки ознаменувалася 
кардинальними змінами в організаційній структурі господарства, що 
призвело до модернізації фінансової системи держави і перш за все її 
центральної ланки – загальнодержавних фінансів. Тому виникає 
необхідність осмислення та аналізу змін, що відбуваються в структурі, і 
якісних характеристиках окремих фінансово-правових інститутів. 
Зокрема, це стосується централізованих позабюджетних цільових 
фондів, а саме позабюджетних соціальних фондів. 
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На сьогоднішній день в Україні створено і діють чотири із п’яти 
передбачених Основами законодавства про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування цільові страхові фонди: 

- Пенсійний фонд України, 
- Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття, 
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, 
- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань.[2,451-483] 
          Склад державних позабюджетних соціальних фондів 

подано на  рисунку 1.1 
Зазначені  фонди створюються з точно визначеним цільовим 

призначенням – вирішення соціальних завдань суспільства 
(наприклад, фінансування виплати пенсій, матеріальної допомоги і т. 
ін.). 

      На нашу думку, необхідність зростання ролі позабюджетних 
соціальних фондів зумовлена науково-технічним прогресом, 
незбіганням інтересів різних соціальних груп суспільства, кількісним 
зростанням безробіття та загальним старінням населення. Соціальні 
фонди часто створюються як фонди загальнообов'язкового 
державного соціального страхування. Джерелами формування фондів 
в основному є страхові внески юридичних і фізичних осіб та субсидій 
держави. В процесі дослідження виявленні особливості створення 
таких фондів у зарубіжних країнах.  

Так, страхові внески громадян у більшості країн світу встановлені 
у відсотках до валового заробітку. При цьому передбачена річна мак-
симальна сума внеску або максимальний дохід, до якого застосовується 
ставка. 

До того ж, у зарубіжних країнах діє або один внесок з фізичних 
осіб за всіма видами страхування (США), або декілька (Німеччина, 
Франція), сплата яких дає право на відповідні види соціальних послуг. 
Підприємства сплачують обов'язкові внески у відсотках, але не до 
загального фонду заробітної плати працюючих, а до наперед 
встановленої максимальної валової заробітної плати. Тому, чим 
більшими є кількість кваліфікованих працівників на фірмі та їхня 
заробітна плата, тим меншу частку становитимуть відрахування у 
соціальні фонди в загальній сумі фонду оплати праці. 
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Рис. 1.1 Склад державних позабюджетних фондів України* 
    *Розроблено автором на підставі джерела [6, 271-281]. 
 
Спираючись на результати дослідження, слід зазначити, що 

необхідність створення позабюджетних соціальних фондів зумовлена 
об’єктивною закономірністю існування та розвитку суспільства, що 
пов’язано в першу чергу з необхідністю перерозподілу фінансових 
ресурсів для вирішення найбільш важливих соціально-економічних 
завдань, не передбачених бюджетом. 

Централізовані позабюджетні соціальні фонди є відносно 
новими інститутами фінансового ринку. Тому, відсутність єдиного 
законодавчого акту, який би визначав правовий статус 
централізованих позабюджетних цільових фондів, та суперечливість, 
нестабільність і безсистемність існуючого законодавства щодо 
регулювання діяльності зазначених фондів, в якому домінують 
публічно-правові засади та спрямованість на захист публічних 
інтересів, є реальним фактором, який привертає увагу науковців до цих 
проблем.  

Державні позабюджетні фонди соціального 
страхування 

Пенсійний 
фонд 

України 

Фонд 
соціального 
страхування 
на випадок 
безробіття 

Фонд 
соціального 
страхування 

від 
нещасних 

випадків на 
виробництві 

та 
професійних 
захворювань 

Фонд 
соціального 

страхування  у 
зв’язку з 

тимчасовою 
втратою 

працездатності 



 

415 

   На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні у сфері 
функціонування цільових соціальних фондів виявлено нагромадження 
низки нерозв'язаних проблем законодавчого і організаційного 
характеру: 

- взаємодублювання функцій окремих соціальних фондів; 
- великі розміри внесків до державних соціальних фондів не 

збільшують надходження коштів від підприємств, організацій, що 
пов'язано з таким негативним явищем, як " тінізація " економіки; 

- відсутність єдиних принципів визначення критеріїв 
необхідності надання соціальних пільг; 

- відсутність чіткої спрямованості соціальних витрат на допомогу 
сім'ям із низьким рівнем доходів; 

- недостатня узгодженість соціальних витрат із іншими 
державними витратами; 

- не вирішено питання узгодженого формування бюджетних 
видатків та видатків державних соціальних фондів на соціальні 
виплати на основі використання державних мінімальних соціальних 
стандартів тощо. 

           Крім того, виявлена низка проблем притаманна 
конкретним цільовим фондам держави. Так, для Фонду соціального 
страхування на випадок безробіття характерним є багато проблем, 
пов'язаних із рухом робочої сили. Фонд соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням стикається з проблемним питанням 
пов'язаним з визначенням джерел фінансування оплати перших п'яти 
днів тимчасової непрацездатності працівникам бюджетних установ, 
нарахуванням страхових внесків до Пенсійного фонду на суму 
допомоги по тимчасовій непрацездатності. Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань має забезпечити фінансування профілактичних заходів, 
які визначено національною, галузевими та регіональними 
програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища. При цьому Фонд не бере участі у розробці зазначених 
програм, однак повинен вишукати фінансові ресурси відповідно до 
затверджених обсягів, що є дуже проблематичним. 

            Водночас, найбільша кількість проблем характерна 
Пенсійного фонду України. Так, відсутність системності у проведенні 
пенсійної реформи, випереджаюче підвищення розмірів пенсій, 
порівняно із збільшенням фонду оплати праці, на фоні розтягнутого в 
часі до десяти років розширення джерел доходів Пенсійного фонду та 
поетапного звільнення його від невластивих витрат розбалансовують 
бюджет Пенсійного фонду. 
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Зазначимо, що управління пенсійними коштами здійснюється 
неефективно, про що свідчать суми дотацій та борги фонду, а саме у 
2009 році недостача бюджету фонду становила – 15,6 млн. грн. з яких 
дотаціями було покрито 13 млн. грн., а в 2010 році запланована сума 
недоїмки становитиме – 31,9 млн. грн., з яких дотації компенсують не 
більше 18 млн. грн.. Значні їх обсяги відволікаються на фінансування 
невластивих Пенсійному фонду видатків. Основною причиною 
зазначеного є встановлення у законах про державний бюджет на 
відповідний рік за більшістю бюджетних програм з виплати пенсій, 
призначених за різними пенсійними програмами, а також 
нормативно-правовими актами видатків не на поточне фінансування 
виплати пенсій, а на відшкодування уже здійснених Пенсійним 
фондом виплат, що створює сприятливі умови для відстрочення 
виконання зобов'язань державного бюджету та цільових фондів перед 
Пенсійним фондом [4, 53-64]. 

              На нашу думку, важливим напрямом поліпшення 
фінансування системи соціального захисту населення може бути 
виведення заробітної плати з тіні, головним чином, шляхом 
зменшення податкового тягаря на неї. Існуюча в даний час система 
оподаткування доходів громадян, завдяки високій ставці не стимулює 
отримання таких заробітків через касу підприємства, а створює 
об'єктивні умови для її приховування та отримання у вигляді готівки. 
При цьому працівник економить на податках, але втрачає на послугах 
державного соціального страхування - пенсійного, медичного, на 
випадок безробіття, профзахворювання тощо. Роботодавець 
економить на сплаті відрахувань у соціальні фонди, що для нього є 
досить вагомим джерелом отримання додаткового незаконного 
прибутку. Зниження податкового тягаря на доходи громадян приведе 
до легалізації значної частини виплат найманим працівникам, 
зацікавить громадян більше і якісніше працювати і, як наслідок, 
розширить базу фінансування фондів системи соціального захисту 
населення. 

              В останній час органами державної влади пропонується 
запровадження єдиного соціального внеску. Проте, на нашу думку, є 
декілька негативних наслідків запровадження такого обов'язкового 
платежу: 

- в першу чергу постраждають застраховані особи, у наслідок 
невчасної та не в повному обсязі отримання допомоги по соціальному 
страхуванню та соціальних послуг. Законопроектом не передбачено 
взаємозаліку коштів на підприємствах. Тобто спочатку всі страхові 
кошти перераховуватимуться фондам, а якщо підприємству необхідні 
кошти для оплати листків непрацездатності або для здійснення іншої 
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страхової виплати, то воно має запросити відповідні суми у 
відповідному фонді; 

- створюються умови для використання державою коштів 
страхових фондів не за цільовим призначенням, а для цього "дірок" в 
Державному бюджеті багато; 

- не знаходить свого вирішення у законопроекті задекларований 
прогноз про скорочення адміністративних видатків фондів 
соціального страхування. Попередні розрахунки показують, що це 
потребуватиме значного збільшення штату Пенсійного фонду для 
обслуговування єдиного соціального внеску та здійснення додаткових 
витрат страхових коштів для створення технічних умов в органах 
Державного казначейства; 

- законопроектом передбачено утримання страхових внесків із 
сум допомоги по соціальному страхуванню, які виплачуються за 
рахунок цих же страхових внесків, що, з одного боку, суперечить усім 
принципам здійснення соціального страхування, а з іншого - призведе 
до зменшення сум страхових виплат, отримуваних застрахованими 
особами. 

             Слід зазначити, що світового досвіду існування саме 
єдиного соціального внеску на сьогодні немає. В цих умовах особливо 
небезпечними є ініціативи, що руйнують фінансову стабільність 
системи соціального страхування та призводять до погіршення 
системи соціального захисту застрахованих осіб.[4, 254] 

            Актуальними питаннями вдосконалення функціонування 
державних цільових фондів є удосконалення актуарних розрахунків, 
задачі яких пов'язані з оцінюванням частот випадкових подій з 
урахуванням математичних моделей теорії ймовірностей і статистики. 
Їх доопрацювання, прийняття та реалізація зумовлюють потребу 
вирішення комплексу методичних, правових і організаційних завдань 
щодо оцінки страхових ризиків. 

         Ми вважаємо, що з метою стабільного функціонування 
державних цільових фондів потрібно вжити таких першочергових 
заходів: 

-  забезпечити стабільне, стійке фінансування прийнятих 
програм соціального захисту населення відповідно до затверджених 
показників бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів державного 
соціального страхування, бюджетів недержавних фондів, які 
здійснюють різні види соціального страхування громадян;  

- активніше залучати кошти населення через розвиток і 
стимулювання обов'язкового і добровільного страхування;  
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- забезпечити стійкість і надійність страхових систем у 
виконанні страхових зобов'язань за рахунок підвищення вимог до 
розміру статутного капіталу, розвитку інституту перестрахування, 
резервування тощо. 

        На нашу думку, до основних шляхів розвитку системи 
соціального страхування потрібно віднести саме такі реформи: 

- створення достатньої економічної основи забезпечення 
відшкодування основних фінансових ризиків, що вимагає 
встановлення обґрунтованого  розміру тарифів страхових внесків; 

- поступове перетворення страхових фондів у фінансово-
кредитні страхові компанії; 

- розширення гарантій забезпечення страхових виплат шляхом 
створення соціального арбітражу; 

- створення сприятливих умов для розвитку добровільного 
страхування, в тому числі на комерційних засадах. 

          Однією із проблем соціального страхування є оптимізація 
платежів до фондів. У зарубіжних країнах цю проблему вирішують 
шляхом передачі прав на збір страхових платежів податковій службі, 
тому з урахуванням особливостей нашої системи соціального 
страхування можна в експериментальному порядку запровадити такий 
досвід хоча б в одній області та в разі успіху запровадити дану 
методику по всій країні. 

          На сьогоднішній день в Україні підготовлено декілька 
законопроектів, спрямованих на покращення соціального страхування: 

- законопроекти №4505 ат 4505-1, які базуються на концепції 
соціального страхування та  передбачають створення єдиного 
національного страхового фонду; 

-   законопроекти № 3370 та 3370-1, що базуються на концепції 
обов’язкового цивільного (комерційного) страхування та орієнтовані 
на створення конкурентного ринку обов’язкового медичного 
страхування за участю великої кількості конкуруючих компаній.[8] 

       До того ж, слід зауважити, що законопроект “ Про єдину 
систему збору та обліку внесків на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування ” передбачає запровадження єдиного 
соціального внеску. Даний законопроект встановить розміри єдиного 
соціального внеску для роботодавців, відповідно до класів 
професійного ризику, який буде встановлюватись Верховною Радою 
України раз в рік  у законі про бюджет на даний рік.  

        Спираючись на результати дослідження, слід зазначити 
відсутність визначеного порядку сплати єдиного внеску на 
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добровільних засадах, а саме: ті особи , які отримали право на 
добровільну участь в окремих видах загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, автоматично стануть платниками цих 
внесків, бо вважатимуться платниками єдиного соціального внеску, а 
останній передбачає пропорційне відрахування до всіх діючих фондів 
соціального страхування. В загальному дане нововведення є 
позитивним явищем. Проте в разі його запровадження невизначеним 
залишиться питання про перерахування частини страхових внесків до 
Накопичувального фонду пенсійного страхування, що буде гальмувати 
розвиток другого рівня пенсійної системи, який буде основним 
джерелом достойного пенсійного забезпечення. 

        Таким чином, аналіз запропонованого порядку справляння 
страхових внесків шляхом запровадження єдиного соціально внеску 
свідчить про несуттєве спрощення механізмів формування страхових 
коштів, безперечно зменшення навантаження  адміністративного 
фінансування для роботодавців.  Натомість значення має кінцевий 
результат – достатність страхових коштів для фінансування 
соціального забезпечення в рамках соціального страхування. 
Враховуючи той факт, що пенсійна реформа незавершена, такі 
додаткові обов’язки навряд чи сприятимуть покращенню пенсійного 
забезпечення населення. 

     Запропоновані шляхи розвитку можуть бути введені в дію з 
прийняттям відповідних законодавчих актів та належного розроблення 
соціальної політики в цілому. 

Висновки Результати проведених досліджень дали можливість 
виділити низку висновків та пропозицій. Серед них такі результати 
науково-теоретичного та практичного характеру: 

1. Сформульовано власну дефініцію “позабюджетні соціальні 
фонди”, яку слід трактувати так:  “ Позабюджетні соціальні фонди – 
це сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться у 
розпорядженні центральних та місцевих органів влади для 
фінансування конкретних суспільних потреб з визначених джерел, 
конкретизуючи суспільні потреби слід зазначити – соціальні 
потреби”. 

2. Установлено, що загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування здійснюється позабюджетними соціальними (страховими) 
фондами, які є страховиками з окремих видів соціального страхування. 
Вони беруть на себе зобов'язання формувати доходи і надавати 
застрахованим особам матеріальне забезпечення та соціальні послуги у 
зв'язку з настанням страхових випадків. 

3.  Виявлено, що з п’яти позабюджетних фондів функціонують 
лише чотири. 
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4. На основі дослідження зроблено висновок, що особливістю 
державних позабюджетних фондів соціального призначення є те, що 
вони вирішують завдання соціального захисту населення через ме-
ханізм загальнообов'язкового державного соціального страхування. За 
рахунок бюджетних ресурсів забезпечуються утримання установ 
соціальної сфери та соціальний захист населення. 

5. Запропоновано механізм реформування діяльності соціальних 
позабюджетних фондів з урахуванням досвіду зарубіжних країн та 
висвітлено два можливі шляхи удосконалення позабюджетних 
соціальних фондів, а саме введення єдиного збору до фондів або 
реформування усіх позабюджетних фондів окремо. 

6. Виявлено, що реформування механізму функціонування 
цільових фондів держави доцільно здійснювати на основі: чіткого 
визначення джерел і розмірів фінансування за різними видами 
соціального страхування; усунення дублювання функцій; централізації 
та впорядкування збирання страхових внесків; удосконалення методів 
контролю та підвищення ролі соціальних партнерів в управлінні 
соціальним страхуванням; збереження державних соціальних гарантій; 
створення економічних передумов зростання заробітної плати як 
найважливішого фактора розвитку соціального страхування. 

7. Зазначимо, що стратегічним завданням у діяльності 
фінансових фондів соціального спрямування є здійснення переходу на  
адресне надання соціальної допомоги. 
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Анотація. У статті проаналізовано вплив соціальних 

стандартів на трудові ресурси, запропоновано заходи зміцнення 
трудових ресурсів України. 
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Постановка проблеми. Умови трансформації соціально-
економічних процесів  спонукають до пошуку дієвих механізмів  
підвищення соціальних стандартів, ефективного їх використання, що 
сприятимуть зростанню реальних доходів населення  України. Без 
підвищення кількісних і якісних показників  трудових ресурсів  для 
України неможлива конкуренція  з іншими країнами,  економічні 
системи яких мають переваги  за рахунок високої якості трудових 
ресурсів ( Західна Європа, США, Японія тощо), або за рахунок їх 
високої  кількості та низької  вартості( Китай, Південно-Східна Азія), 
або за рахунок  надприбутків  в енергетичній сфері(Азія). 
          Як відомо, соціальні стандарти генерують розвиток трудових 
ресурсів. Нині стандартів, що визначають рівень і якість життя в нашій 
державі не існує.  Упродовж останніх років країна вирішувала складні 
соціальні проблеми не маючи відповідної концепції. Отже, відсутність  
вітчизняної дієвої державної політики  в галузі управління   
трудоресурсним потенціалом зумовлює актуальність даної теми. 

      Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжній 
економічній науці  дослідженню проблем  трудових ресурсів та 
соціальних стандартів присвячені праці Н. Барра, М.Брунно, 
В.Вашьярга,  К.Грутерта,  А.Кана,  Д.Копіца,  Р.Купера, Д.Ліптона,  
Р.Фрідмана. 
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До українських  вчених, праці яких присвячені даним 
проблемам належать: А.Базилюк, Д.Богиня, Н.Вітренко, О.Власюк, 
А.Гриненко, В. Єременко, В.Зленко, Т.Кожан, Е.Лібанова, В.Новіков, 
О.Палій, С.Пирожков, В.Рокоча, В.Рудич, В.Скуратівський, О.Цвєтков. 

Проте, на нашу думку,  у вітчизняній науці недостатньо уваги 
приділяється системним дослідженням аспектів міжнародних 
соціальних стандартів та проблемам їх запровадження в Україні. 
Відтак, відсутність досліджень з узагальненням світового досвіду у 
розвитку систем соціального захисту за умов ринкового середовища та 
глобалізації економіки  зумовила вибір теми наукової роботи. 

Мета статті  полягає у теоретичному обґрунтуванні  сутності 
дефініцій „трудові ресурси” та „державні соціальні стандарти”, 
окресленні орієнтирів  удосконалення політики  держави  в галузі  
управління трудоресурсним  потенціалом. 

Виклад основного матеріалу. Трудові ресурси є важливим 
чинником економічного розвитку країни, який значною мірою 
впливає на конкурентноздатність національної економіки. В 
економічній літературі питанням  висвітлення сутності поняття 
„трудові ресурси” приділена недостатня увага. Вчені-економісти, 
досліджуючи  проблеми трудових ресурсів у своїх наукових працях, 
намагаються сформулювати власне визначення трудових ресурсів [28]. 
Проте, єдиної думки  щодо розуміння змісту цієї економічної категорії  
не існує. Таким чином, враховуючи  теоретичні узагальнення та 
висновки, напрацьовані  як вітчизняною, так і зарубіжною класичною 
наукою, результати наукових досліджень  українських вчених, ми 
вважаємо за доцільне сформувати власну дефініцію „трудові ресурси”, 
під якими пропонуємо розуміти  частину  населення працездатного 
віку, що включає як фактично зайнятих, так і потенційних 
працівників, які мають певні фізичні та розумові здібності, володіють  
практичним досвідом та знаннями, необхідними для здійснення   
визначеної роботи у народному господарстві. 

Зазначимо, що до трудових ресурсів належать: 
            -населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 
1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових 
умовах (жінки, що народили п’ять і більше дітей і виховують їх до 
восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у зв’язку з 
тяжкими і шкідливими умовами праці); 
             -працюючі особи пенсійного віку; 
             -працюючі особи віком до 16 років. 



 

423 

            Українське законодавство передбачає прийняття на роботу у 
вільний від навчання час на неповний робочий день учнів 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів у разі досягнення ними 15-річного віку за згодою 
одного з батьків або особи, яка їх замінює, за умови виконання легкої 
праці [19]. 

Разом з тим, використання трудових ресурсів у процесі праці 
передбачає їх відтворення, яке перебуває у взаємозв’язку із 
відтворенням суспільного продукту. Велике значення має формування 
і використання трудових ресурсів по території країни з урахуванням 
регіональних особливостей, що пов’язані з впливом демографічних і 
соціально-економічних факторів. Демографічними факторами 
формування трудових ресурсів регіону є інтенсивність відтворення 
населення та міграційні процеси.  
          Водночас, на формування і використання трудових ресурсів у 
регіонах впливають такі важливі соціально-економічні фактори, як 
особливості структури виробництва, а також економічної кон’юнктури 
(зростання, стабілізація або спад виробництва). Від цих факторів 
залежить чисельність працюючих, підлітків і пенсіонерів, чисельність 
безробітних, розподіл працівників за галузями, професіями, 
професійною підготовкою робочої сили. 
       Слід зазначити, що глобальна економічна криза негативно 
позначилася на трудящих нашої країни. За даними Державного 
комітету статистики України, загальна кількість зареєстрованих 
безробітних у I кварталі 2009 року становила 897,8 тис. осіб, що на 
36,1 % більше минулорічного показника за цей же період [28]. 
найвищий рівень безробітних сьогодні припадає на північні регіони 
країни, зокрема, в Рівненській  області (13,4 %), Чернігівській та 
Сумській (11,9 %), Житомирській (11,6 %); 12,2 % зафіксовано у 
Тернопільській області. Найнижчий рівень безробіття в Україні 
склався у містах Києві та Севастополі (6,9 %), в Автономній Республіці 
Крим – 7,3 %, в Одеській області – 7,6 %. У Нововолинську даний 
показник становив 3,9 % та 3,1% відповідно у 2008 та 2009 роках  [27].  

Разом з тим,  серед безробітних осіб, зареєстрованих в ДСЗ 
станом на 1 липня 2009р., найбільшу частину складають особи з 
професійно-технічною освітою – 34,5 %, особи з повною вищою та 
базовою і неповною вищою освітою становлять ще 35 %. Отже, 
більше  двох третин безробітних мають достатньо високий рівень 
освіти та професійної  підготовки. Серйозно постраждала підчас 
кризи молодь: 38 % серед безробітних – це люди  до 35 років  [29]. 
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Не менш важливими для оцінки стану трудових ресурсів є і 
демографічні показники. Отже, доцільно розглянути склад населення  
України за віковим цензом (табл.1.). 

Як свідчать дані, наведені  в таблиці 1,  в Україні  в період з 
2000 по 2008 рік  спостерігалося значне скорочення чисельності 
населення. За 8 років цей показник знизився на 3057,1 тис.осіб, 
відповідно з 49429,8  тис.осіб  у 2000 
році до  46372,7 тис. осіб у 2008 році. Щодо структурного складу, то 
найбільшу частку становить група населення  у віці  від 25 до 44 років, 
зокрема у 2008 році - 28%  від  загальної  чисельності. Негативним  
явищем  є  зниження   частки населення у віці від 15 до 24 років  та 
зростання частки населення  віком понад 65 років, що свідчить про 
старіння нації. 

                                                                                            Таблиця 1 
                           Склад населення України за віковим цензом* 

                           За віком Ріки Чисельність 
населення 
 ( тис.осіб) 

15-24 
років 
(тис.осіб) 

25-44 
років 
(тис.осіб) 

45-64 
років  
(тис.осіб) 

Понад 65 
років  
(тис.осіб) 

Економічне 
активне 
населення 
  (тис.осіб) 
 

  1         2      3     4       5     6      7 

2000 49429,8 7275,9 14092,2 12147,0 6818,9 22 830,8 

2001
  

48923,2 7325,5 13992,0 12128,8 6844,0 22 426,5 

2002
  

48457,1 7381,2 13851,5 12079,7 6978,6 22 231,9 

2003 48003,5  7457,8 13726,8 11875,5 7193,5 22 171,3 
2004
  

47622,4 7478,6 13590,9 11757,0 7369,3 22 202,4 

2005
  

47280,8 7455,7 13460,6 11687,2 7507,2 22 280,8 

2006
  

46929,5  7366,7 13342,8 11707,8 7567,2 22 245,4 

2007
  

46646,0 7266,8 13249,5 11739,9 7603,1 22 322,3 

2008
  

46372,7 7103,1 13206,6 11874,8 7506,7 22 226,7 

               *Складено автором за джерелом [28 ]  
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Зважаючи на ситуацію, що склалася, ми вважаємо, що в 
Україні необхідно реалізувати дієві державні  програми, спрямовані  на 
покращення демографічної ситуації, щоб запобігти старінню нації, 
створити молодий трудовий потенціал, збільшити видатки  
Державного бюджету та позабюджетних соціальних фондів на 
виплату пенсій, різних видів соціальних допомог. Зокрема, в першу 
чергу  захистити материнство і дитинство.  

Крім того, однією з причин погіршення якості трудових 
ресурсів є невідповідність кількості та професійної спрямованості 
кадрів, що готуються  у навчальних закладах, потребам ринку праці.  

Таким чином,  аналіз стану трудових ресурсів виявив, що  в 
Україні  склалася несприятлива демографічна  ситуація та 
неефективний склад трудових ресурсів за професійними групами. 

Слід зазначити, що на функціонування трудових ресурсів 
значною мірою впливає соціальна політика держави. Ефективність 
соціальної політики зумовлюється існуванням якісної системи 
соціальних стандартів. В Україні процес формування соціальних 
стандартів та створення системи соціальних стандартів, гарантій та 
нормативів розпочався в державі із прийняттям Закону України “Про 
прожитковий мінімум”[20,97]  та Закону України “Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” [12,2]. Принципами 
формування державних соціальних стандартів і нормативів є: 
забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та 
державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для 
кожного; законодавче встановлення найважливіших державних 
соціальних стандартів і нормативів; диференційований за соціально-
демографічними ознаками підхід до визначення нормативів; наукове 
обґрунтування норм споживання та забезпечення, та ін. 

Виходячи із вищенаведених принципів, під соціальними 
стандартами ми пропонуємо розуміти встановлені законами, іншими 
нормативно-правовими актами фактори та основні вимоги до якості та 
рівня життя населення, що гарантуються Конституцією країни і 
базуються на системі науково обгрунтованих норм і нормативів та 
показниках їх виміру. 

Соціальні стандарти встановлюються і гарантуються 
державою. Саме вона зобов’язана забезпечити всім громадянам 
достатній життєвий рівень. Це зазначено в ст. 48 Конституції: „кожен 
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має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що 
включає достатнє харчування, одяг, житло” [15,5]. 

В основу соціальної політики нашої держави покладені 
соціальні мінімуми. На відміну від соціального мінімуму, соціальний 
стандарт – це гарантія високого рівня і якості життя, який держава 
зобов’язується забезпечити громадянам. Як відомо, якість життя – це 
індикатор, за яким оцінюють успішність країни. Для розроблення 
ефективних соціальних стандартів необхідно, на нашу думку, 
виробити чітку соціальну стратегію держави. Державні бюджети на 
наступні роки також потрібно формувати з урахуванням соціальних 
стандартів. Тобто, бюджетна політика має бути спрямована  не лише 
на економічне зростання в державі, а й на всебічне врахування 
інтересів пересічної людини, громадянина.  

До першопочаткових видів соціальних гарантій, встановлених 
законодавством України, віднесено мінімальний розмір заробітної 
плати(МЗП). На практиці її величина  ледве забезпечує виживання 
людини. Встановлений на сьогоднішній день розмір мінімальної 
заробітної плати  дорівнює розміру прожиткового мінімуму і 
становить 744 гривні (з 1 листопада 2009 р.). При цьому в розвинутих 
країнах МЗП перевищує прожитковий мінімум у 2–2,5 рази. Разом з 
тим, вона регулярно переглядається для збереження стабільності її 
відношення до середньої заробітної плати, яка, як правило, зростає 
швидше, ніж МЗП. На нашу думку,  встановлення мінімальної 
заробітної плати має стати одним із елементів державної політики в 
Україні, спрямованої на боротьбу з бідністю та надання особам, що 
працюють за наймом, необхідного соціального захисту стосовно 
мінімально допустимих рівнів оплати праці. В іншому випадку не 
тільки розширене, але і просте відтворення робочої сили стане 
неможливим.  

З метою вирішення соціальних проблем держава повинна 
запровадити цивілізовані соціальні стандарти. На нашу думку, 
визначаючи розміри заробітних плат, пенсій, соціальних допомог, 
необхідно спиратись на розрахунки, спрямовані на встановлення 
реального, а не надуманого “споживчого кошика”. Високі рівні 
соціальних стандартів стануть реально досяжними лише тоді, коли 
буде сформована відповідна їм матеріальна база. А відтак, ми 
вважаємо, що вони мають формуватися на основі забезпечення 
державою такого рівня соціальних благ, який має, скажімо, 
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представник середнього класу, зайнятий у виробничій сфері. На нашу 
думку, в Україні основне призначення соціальних стандартів – 
“підтягування” малозабезпечених представників суспільства до рівня 
середнього класу. Ефективна система соціальних стандартів є 
обов’язковою передумовою формування потужного середнього класу 
та ліквідації глибокого розшарування суспільства. 

Нами пропонується система існуючих вітчизняних соціальних 
стандартів та гарантій, що сприятиме виокремленню проблематики у 
соціальній сфері та  окресленню перспективних напрямів оптимізації 
зазначених стандартів, зображена на рисунку 1.  

Разом з тим, на нашу думку, в подальшому необхідною є 
розроблення системи соціальних стандартів, яка б дійсно 
забезпечувала гідний рівень життя населення та відповідала 
європейським стандартам, при цьому її запровадження має 
передбачати поступові етапи досягнення цих стандартів протягом 
декількох років окремо для кожної категорії населення. З огляду на це, 
в основу розрахунку допомог необхідно закласти не прожитковий 
мінімум, як це визначається в діючих соціальних законах, а соціальні 
стандарти, які забезпечуватимуть потреби населення на оптимальному 
рівні життя.  

Зважаючи на західне політико-економічне орієнтування 
України та плани щодо членства в ЄС, дослідження принципів, 
правових засад та форми соціального захисту в європейських 
державах-членах ЄС є одним із компонентів пошуку шляхів 
реформування системи соціального захисту в Україні. Ефективним 
шляхом реформування системи соціального захисту в ЄС визначено 
також створення системи, за якої здійснюється врахування 
матеріального стану особи з метою надання виплат безпосередньо 
тому, хто потребує допомоги, а не тому, хто може забезпечити себе 
сам. До цієї методики як ефективного засобу контролю та скорочення 
виплат вдалася Великобританія, де соціальні органи враховують 
матеріальний стан особи при виплаті 34 % усіх видів допомог. 
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ВІТЧИЗНЯНІ  СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ І ГАРАНТІЇ 

 

Державні соціальні 
стандарти у сфері 
доходів населення: 
-прожитковий мінімум 
у розрахунку на місяць 
на одну особу;   
-прожитковий мінімум 
для 
 дітей віком до 6 років; 
-прожитковий мінімум 
для 
працездатних осіб; 
-прожитковий мінімум 
для 
осіб, які втратили 
працездатність.            

Державні соці-
альні гарантії: 
-мінімальна 
заро-бітна 
плата; 
-мінімальна 
пенсія; 

-розміри 
соціальної 
допомоги; 

Соціальні норми і 
нормативи: 
-соціального обслуго-
вування; 
-транспортного 
обслуго-вування та 
зв”язку; 
-охорони  здоров”я; 
-забезпечення навчаль-
ними закладами; 
-обслуговування 
заклада- 
ми культури; 
-обсл.закладами 
фізичної культури і 
спорту; 
-побутового обслугову-
вання,торгівлі, громад-
ського харчування.  

 
Рис.1.Система вітчизняних соціальних стандартів і гарантій 

Зауважимо, що корисним є не лише досвід країн Євросоюзу. 
Наприклад, досить ефективними є способи  визначення 
прожиткового мінімуму, що застосовуються в Литві, Болгарії, Естонії, 
Білорусії, Росії, Казахстані. 

Слід зазначити, що  в зарубіжних країнах соціальні стандарти 
перебувають на  більш якісному рівні та спостерігаються  більш часті 
періоди їх перегляду. 

Спираючись на результати дослідження, ми вважаємо за 
доцільне запропонувати  модель  підвищення  ефективності 
управління  соціальними стандартами, що сприятиме дієвості 
прийняття управлінських рішень у соціальній сфері, а також економії 
державних витрат на управління соціальною сферою (рис.2). 
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   Рис.2.  Модель  підвищення  ефективності управління  
соціальними стандартами 
      

        І ЕТАП 

1.Скорочення робочих 
органів  управління 
 у соціальній сфері 
2.Зниження розміру 
заробітних плат, відміна пільг   
працівникам  
центральних органів влади 

Економія коштів, їх               
ефективне використання   

ІІ ЕТАП   

Реформи у податковій сфері: 
заміна ПДВ на податок з 
обороту 
 

Додаткові надходження 
до бюджету 

ІІІ ЕТАП  

Удосконалення  норма- 
тивно-правової бази, 
усунення суперечностей у 
законодавстві 

     Створення  єдиної 
системи “соціального 
права” 
 

Використання коштів за цільовим 
призначенням, забезпечення 
цілісності системи соціальних 
стандартів  

ІV  ЕТАП 

Удосконалення  вико- 
ристання бюджетних механізмів 
реалізації соці- 
альних стандартів: 
  -фінансування послуг, а не  
організацій;  
  -координація соціальної та 
бюджетної політики; 
  -координація соціальної та 
місцевої бюджетної політики; 
                                                        
V ЕТАП 
Приведення вітчизняних 
соціальних стандартів у 
відповідність з міжнародними  
нормами та стандартами 

Забезпечення планомірної 
інтеграції України в європейське 
співтовариство 



 

430 

До того ж, до першочергових напрямків оптимізації 
вітчизняних соціальних стандартів нами пропонується віднести : 
           - негайне розроблення механізму прогнозування професійних 
потреб економіки для формування високого рівня трудових ресурсів; 
           - підвищення конкурентоспроможності учбових закладів 
шляхом постійного моніторингу заявлених та працевлаштованих 
спеціалістів з метою збереження рівноваги між попитом та 
пропозицією; 
           - формування інформаційно-аналітичної бази для моніторингу 
трудових ресурсів й створення реєстру наявного трудового ресурсу з 
метою постійного відстежування стану професійно-кваліфікаційної 
структури, професійно-кваліфікаційного розвитку, зайнятості та ринку 
праці з синхронним їх співставленням та ситуаційними оцінками; 
          - впровадження жорсткого зворотнього зв’язку між існуючими 
реальними потребами ринку праці та програмами учбових закладів, 
що готують спеціалістів; 
          - активізація політики щодо формування привабливого 
внутрішнього ринку праці. З цією метою створення системи 
постійного інформування населення про наявні вакансії за регіонами, 
за видами економічної діяльності та за професійними групами; 
          - розробка нових та модернізація існуючих заходів у галузі 
освіти з метою підвищення інтелектуального та освітнього рівня 
населення для гарантованого забезпечення ринку праці високоякісною 
робочою силою; 
         - розширення практики державного замовлення; 
         -розробка механізму прогнозу створення нових 
високотехнологічних робочих місць; 
       - забезпечення гарантії для випускників з працевлаштування за 
фахом після одержання освіти, шляхом укладання договорів між 
випускниками та підприємствами; 

Для реального впровадження запропонованих рекомендацій 
можливе їх фінансування з різних джерел, а саме – державного та 
місцевого бюджетів, ресурсів підприємств та інвестицій. 

Висновки. Підсумовуючи усе вищесказане, необхідно 
сформулювати  низку узагальнень, висновків та пропозицій. Серед 
них такі результати  науково-теоретичного та практичного характеру : 

1. Аргументовано, що на сучасному етапі розвитку України 
відсутня дієва соціальна політика держави  в соціальній сфері. Це 
підкреслюється відсутністю вітчизняних стандартів, що визначають 
рівень і якість життя в державі. 
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2. На основі об’єднання та аналізу різноманітних думок 
сформована власна дефініція  поняття „трудові ресурси”, яку подано 
так: „це частина  населення працездатного віку, що включає як 
фактично зайнятих, так і потенційних працівників, які мають певні 
фізичні та розумові здібності, володіють  практичним досвідом та 
знаннями, необхідними для здійснення   визначеної роботи у 
народному господарстві”. 

 3. Доведено, що  соціальні стандарти є важливим чинником 
зміцнення трудових ресурсів, що генерує їх розвиток  та є індикатором 
для оцінки успішності  країни. На основі соціальних стандартів 
визначаються розміри основних соціальних гарантій: мінімального 
розміру заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, розмірів державної 
соціальної допомоги та інших соціальних виплат. 

4.Встановлено, що в Україні діє система соціальних 
стандартів і гарантій, яка включає державні соціальні стандарти  у 
сфері доходів населення, державні соціальні гарантії та соціальні 
норми і нормативи.   Проте система стандартів соціальних послуг 
повинна формуватися не на основі соціальних мінімумів, а з 
урахуванням показників якості життя тих, хто їх отримує, а також 
встановлювати вимоги до якості та умов надання послуг . 

5.Обґрунтовано, що соціальні стандарти доцільно 
розглядати, як встановлені законами, іншими нормативно-правовими 
актами фактори та основні вимоги до якості та рівня життя населення, 
що гарантуються Конституцією країни і базуються на системі науково 
обгрунтованих норм і нормативів та показниках їх виміру”. 

6. Аналіз соціальних стандартів показав, що  попри існування 
системи мінімальних соціальних стандартів в Україні та поступове 
підвищення існуючих, діюча в Україні система державних соціальних 
стандартів не є цілісною і не забезпечує урахування міжнародних норм 
в галузі застосування соціальних стандартів. Діючі на сьогодні 
соціальні стандарти далекі від сучасних економічних реалій та 
застосовуються без урахування економічних можливостей  держави. 

Хочемо також наголосити, що ми торкнулися лише окремих 
аспектів  взаємозв’язку соціальних стандартів  та трудових ресурсів, 
вирішення яких вимагає подальших наукових розвідок. Зокрема, це 
стосується пошуку альтернативних джерел залучення коштів на 
соціальний захист, визначення основних критеріїв встановлення рівнів 
соціальних гарантій та оцінки їх ефективності. 
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