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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ОДИН  
ІЗ СТРИМУЮЧИХ ЧИННИКІВ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Воронько-Невіднича Т. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту  

Політика стимулювання розвитку сільських територій у країнах Євро-
пейського Союзу має назву сільського розвитку і забезпечує високі результа-
ти в сільськогосподарському виробництві, економічних та соціальних проце-
сах у сільській місцевості, активізації сільського підприємництва тощо.  До-
мінуючою особливістю європейської політики сільського розвитку є став-
лення до сільського господарства як до одного з чинників розвитку сільських 
територій.  

Європейський Союз приділяє велику увагу їх розвитку, адже у 27 краї-
нах ЄС частка сільських жителів становить 27,1%, причому на переважно 
сільських територіях  проживає 20,1% загальної чисельності населення, а ча-
стка зайнятих у сільському господарстві коливається в межах 3-4 % загальної 
кількості працюючих [1, с. 43].  

В Україні сільські території становлять основу сільського господарства. 
У сільській місцевості зосереджено близько 41,6 млн га сільськогосподарсь-
ких угідь, з яких майже 20,6 млн га складають землі сільськогосподарських 
підприємств, а 15,9 млн га – землі громадян. Тут налічується близько 28,5 
тис. сіл, де проживає 14,4 млн жителів, із них 8,1 млн у працездатному віці 
[3]. 

Вітчизняний розвиток сільських територій тісно пов’язаний з особливос-
тями сільського господарства. На сьогодні він формується під впливом по-
стійної нестачі бюджетних ресурсів, земельної та аграрної реформ, холдингі-
зації сільського господарства одночасно із занепадом інших видів господар-
ської діяльності на селі, довгострокової (низькі доходи виробників порівняно 
з працівниками підприємств інших галузей) та короткострокової (нестабіль-
ність доходів сільськогосподарських виробників, що проявляється у коли-
ванні цін на продукцію і відповідно доходів за роками) проблем, наслідків 
світових фінансових кризових явищ, вітчизняної специфіки ведення госпо-
дарства тощо. Відповідно, розвиток сільських територій нині характеризу-
ється загостренням низки проблем, що потребують якнайшвидшого 
розв’язання.  

Серед таких проблем, насамперед, є продовження погіршення тут кількі-
сних і якісних показників демографічних процесів внаслідок складних соціа-
льних та екологічних умов проживання на селі, низького рівня доходів сіль-
ського населення. Низька народжуваність та високий рівень смертності дося-
гли критичної межі. Частка молоді віком до 35 років у загальній кількості 
мешканців села має чітку тенденцію до зниження. Середня тривалість життя 
селян залишається стабільно низькою. У 2010 р. вона становила: чоловіків – 
64, жінок – 75 років.  

Внаслідок подальшого ускладнення демографічної кризи, яка супрово-
джується зменшенням людності сіл, близько третини їх сьогодні перебуває за 



 5

межею самовідтворення. Лише за 2000–2010 рр. сільська поселенська мережа 
втратила 194 населених пунктів. Скорочується трудовий потенціал сільсько-
го населення, знижується зайнятість, зростають безробіття та міграційні про-
цеси. Відбувається руйнація сільської поселенської мережі, погіршується 
структурне її співвідношення, втрачається функціональна приналежність ма-
лих населених пунктів.  

Фактично припинився розвиток соціальної інфраструктури села, скоро-
чується обслуговування сільського населення соціальними послугами. До-
ступність сільського населення до послуг соціального спрямування з року в 
рік знижується, погіршується їх асортимент та якість.  

У переважній частині сільської поселенської мережі відсутні житлово-
комунальні підприємства, інженерне забезпечення та благоустрій знаходить-
ся на незадовільному рівні. Як наслідок, повністю втрачена привабливість 
проживання сільського населення, особливо молоді, у сільській місцевості. 

Оплата праці в аграрній сфері продовжує бути найнижчою серед галузей 
економіки, загострюються проблеми бідності, знижується життєвий рівень 
селян. У структурі грошових доходів домогосподарств у сільській місцевості 
вона складає близько 39 %, тоді як 59 % сімейного бюджету у домогосподар-
ствах селян витрачається на продовольчі товари. Фактичний рівень душового 
споживання харчових продуктів в порівнянні з науково обґрунтованими нор-
мами становить у середньому 63 % [4, с. 101].  

Отже, для того, щоб підвищити ефективність у сільському господарстві, 
й, відповідно, зробити внесок до загального зростання економіки та збіль-
шення добробуту, розвитку сільських територій слід розробити та впровади-
ти багато політичних, економічних заходів. Одним із них є реалізація Конце-
пції розвитку сільських територій, головним критерієм якої є задоволення 
потреб членів громади, підвищення життєвого рівня населення («підвищення 
стандартів») тощо. 
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РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА  
В РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

Галич О.А. к.е.н., доцент, доцент кафедри  
бізнес-адміністрування та права 

Досвід європейських країн, в яких активно розвиваються чи працюють до-
радчі служби, доводить, що сільськогосподарське дорадництво є одним із клю-
чових чинників підвищення ефективності і прибутковості сільськогосподарських 
товаровиробників та забезпечення сталого розвитку сільських громад та терито-
рій. Дорадча діяльність в аграрній сфері, є одним із інструментів державної агра-
рної політики, що сприяє розвитку ринкової економіки в сільській місцевості, 
підвищенню рівня доходів і покращанню добробуту сільського населення. 

Сільськогосподарське дорадництво може значно сприяти забезпеченню 
конкурентоздатності дрібного та середнього агробізнесу в Україні, специфічни-
ми засобами: шляхом підвищення рівня знань сільських виробників і сільського 
населення та сприяння у прийнятті ними обґрунтованих економічних рішень. 
Дорадники сприяють поширенню та впровадженню сучасних технологій, новіт-
ніх досягнень науки і техніки, розвитку інших видів підприємництва в сільській 
місцевості. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності сільськогосподарських дорад-
чих служб в Україні в останні роки є сприяння реалізації загальнодержавної 
стратегії розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Протягом 5 
останніх років кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в 
країні зросла на 1.01.2014 р. до 668, членами обслуговуючих кооперативів є 
29988 осіб. Найбільша кількість кооперативів налічується у Житомирській (105), 
Вінницькій (84), Івано-Франківській (71) областях. 

Протягом 2013 р. на території Полтавської області за активної підтримки 
Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби, під керівництвом 
Андрієнко С.М., триває робота щодо розвитку сільськогосподарської обслугову-
ючої кооперації. При чому дана дорадча служба забезпечила не лише інформа-
ційно-консультаційну підтримку цього процесу, але і залучення до створення ко-
оперативів молокопереробних підприємств області. Це яскравий приклад прак-
тичної роботи націленої на покращення життя на селі, приклад дієвої співпраці 
дорадчої служби, виконавчої влади, місцевої громади та бізнесу, яка, безумовно, 
принесе свої плоди. 

На сьогодні в Полтавській області діє 15 сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів, в тому числі молочарських – 11, з обробітку землі та зби-
рання врожаю – 3, плодоовочевий – 1. В с. Сухорабівка, Решетилівського району 
13 вересня 2013 р. урочисто відкрито сільськогосподарський обслуговуючий ко-
оператив «Молочний світанок» по збору та охолодженню молока. Молоко по-
стачається на ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» у м.Кременчуці. Дане 
підприємство з 2010 р. входить до групи підприємств компанії Данон в Україні. 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Молочний світанок» 
є учасником проекту «Розвиток молочарських кооперативів», що впроваджується 
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Міжнародною благодійною організацією «Добробут громад» у співпраці з ком-
панією «Данон» за підтримки Данон Екосистем Фонду (Франція), Хейфер Інтер-
нешенл (США) та Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку/socodel 
(Канада) з місцевим партнером СКС Дніпропетровської області. Загальний обсяг 
інвестицій у СОК «Молочний світанок» становить 270 тис. грн. 

У с. Бугаївка Глобинського району 19 листопада 2013 р. розпочав роботу 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - «Бугаївський молочар». 
Відкриття цього кооперативу стало можливим завдяки фінансовій підтримці 
ТОВ "Глобинський маслосирзавод" та організаційно-консультаційної допомоги 
ТОВ "Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба". Це доказ дале-
коглядної політики та соціальної відповідальності переробного підприємства за 
долю села. 

В с. Сушки Козельщинського району 20 листопада 2013 р. відкрито сільсь-
когосподарський обслуговуючий кооператив "Молочник Сушки". Ініціатором 
відкриття кооперативу із заготівлі молока виступила міжнародна благодійна ор-
ганізація "Добробут Громад" – виконавець міжнародного благодійного проекту 
"Розвиток молочарських кооперативів в Україні". 

Для виконання проекту фірмами ,"Данон" (Франція) та "Хайфер" (США) 
виділено для придбання обладнання та закупку племінних нетелів 290 тис. грн. 
На будівництво модуля молокоприймального кооперативу витрачено 170 тис. 
грн. (сюди увійшло холодильне обладнання, приміщення самого модуля, лабора-
торія з визначення якісних показників, колодязь для забору води, насос). Виділе-
но 120 тис. грн. на закупівлю 10 голів племінних нетелів у СТОВ "Воскобійники" 
Шишацького району. 

На території Пригарівської сільської ради, де розміщений кооператив (с. 
Сушки, Пригарівка, Панасівна), в господарствах населення утримується 310 гол. 
корів. Орієнтовний обсяг заготівлі молока від населення складатиме до 3 т. моло-
ка щоденно. Для транспортування молочної сировини фірмою "Данон", буде 
придбаний молоковоз на базі автомобіля "Газель", вартістю 100 тис. грн. 

Таким чином, практика створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів за безпосередньої участі та інформаційно-консультаційної підтрим-
ки дорадчих служб є досить ефективною. Роль дорадчої служби полягає, перш за 
все, у проведенні роз’яснювальної роботи у сільських громадах, формуванні та 
роботі з ініціативною групою, роз’яснення, на яких умовах діятиме майбутній 
кооператив, які переваги матимуть ті, хто об’єднає зусилля. Результатом такої 
діяльності є передусім підвищення рівня соціальної захищеності селян, розвиток 
сільських територій, можливість стабілізувати ситуацію в галузі тваринництва в 
індивідуальному секторі. 

Список використаних джерел 
1. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок шляху 

[Практичний посібник] / І. Ф. Тьомич, Р. Я. Корінець, М. П. Гриценко. – 
Київ, 2013. – 95 с. 

2. http://www.adm-pl.gov.ua/news/na-poltavshchini-prodovzhuietsya-robota- 
shchodo-rozvitku-silskogospodarskoyi-kooperaciyi 
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНІЙ  
СПРАВІ ТА ЙОГО ОЦІНКА 

Гладіліна О. В., здобувач кафедри бізнес-адміністрування та права 
Лиман М. О., експерт Київського міського клінічного бюро  

судово-медичної експертизи 

Актуальність проблеми. Судова експертиза займає вагоме місце у 
кримінальному судочинстві. Однією з її функцій є вирішення за допомогою 
спеціальних знань та навичок питань, які виникають під час розслідування 
або розгляду кримінальної справи у суді. Об’єктами судової експертизи ви-
ступають люди, речі, трупи, документи, транспортні засоби, явища і процеси. 
Досліджуючи питання оцінки висновку у судовому процесі, ми зіткнулись з 
рядом проблем, які заважають компетентно і правильно його оцінити. Як по-
казує аналіз судово-слідчої практики оцінки експертних висновків, слід (суд) 
по ряду кримінальних справ порушують вимоги закону і за наявності в справі 
висновків експертів нерідко просто ігнорують даний доказ, або обмежуються 
посиланням на нього.  

Важливість викладених проблем, необхідність наукового осмислення і 
вирішення питань, пов'язаних з оцінкою висновку експерта при доведенні по 
кримінальних справах, визначили актуальність теми та необхідність її всебі-
чного розгляду. 

Матеріали і методи досліджень. Місце та значення висновку експерта 
та процесу його доказування на даний час розглядаються в наукових публі-
каціях таких провідних вчених-криміналістів, як В. С. Балакшина, Н. І. Кли-
менко, В. Г. Гончаренко, Р. С. Бєлкіна, О. О. Садченка та інших. Однак, бага-
то питань, пов'язаних з оцінкою висновку експерта як доказу, як і раніше но-
сять дискусійний характер, так як не знайшли достатнього висвітлення в на-
уці і належної регламентації в законі. 

Результати досліджень. Відповідно до ст. 101 Кримінально-
процесуального кодексу України, висновок експерта – це докладний опис 
проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатом висновки, 
обґрунтовані відповіді на запитання, що поставлені особою, яка залучила 
експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. 
Він повинен ґрунтуватись на відомостях, які експерт сприймав безпосеред-
ньо, або які стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були нада-
ні для проведення дослідження. 

Експерт подає висновок від свого імені та відповідно до ст. 70 Кримі-
нально-процесуального кодексу України за відомо неправдивий висновок або 
відмову без поважних причин від покладених на нього обов’язків у суді несе 
відповідальність, яка встановлена законом. Запитання, які ставляться експер-
ту, та відповідно його висновок не повинні виходити за межі спеціальних 
знань експерта. Також висновок експерта не може ґрунтуватись на доказах, 
які визначені судом недопустимими [1].  
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Висновок експерта підлягає оцінці з боку слідчого, прокурора або суду. 
Оцінка висновку експерта проводиться у двох напрямках: наукової достовір-
ності та доказового значення. Як зазначав провідний вчений-криміналіст Р. 
С. Бєлкін, суд, прокурор або слідчий може і повинен перевірити не тільки 
логічну структуру експертного висновку, як доказової бази, а й розібратися у 
наукових положеннях, що висунуті експертом, щоб упевнитися у достовірно-
сті та повноті висновків експерта. У п. 3 Постанови Пленуму ВСУ України № 
8 від 30 травня 1997 року «Про судову експертизу в кримінальних і цивіль-
них справах» вказується, що при дослідженні висновку експерта суди пови-
нні виходити з того, що висновок експерта не має наперед встановленої сили 
та переваги по відношенню до інших доказів, і тому підлягає перевірці й оці-
нці за внутрішнім переконанням суду, яке має ґрунтуватись на всебічному, 
повному й об’єктивному розгляді всіх обставин справи у сукупності. Але при 
оцінці виноску експерта слідчим, прокурором, судом виникають певні труд-
нощі, що відбиваються на компетентному розгляді кримінальної справи. Роз-
глянемо дані проблеми більш детально [2]. 

По-перше, у Кримінально-процесуальному кодексі України поняття 
допустимості доказів не визначається. В силу неволодіння такими знаннями 
як і у експерта суб’єкт, який призначив експертизу, не оцінює ні наукову об-
грунтованість висновків, ані правильність вибору методу дослідження. Таким 
чином, законодавчо потрібно визначити основні критеріїї, за якими слідчий, 
прокурор, або суд будуть оцінювати висновок експерта.  

По-друге, при оцінці висновку експерта потрібно перевіряти дотриман-
ня прав обвинуваченого (підозрюваного) під час проведення експертизи. Так 
як дотримання прав обвинуваченого (підозрюваного) при проведенні експер-
тизи є запорукою успішності та доброякісності проведеної у справі екпсерти-
зи, достовірності її висновків. А на сьогоднішній день, новим Кримінально-
процесуальним кодексом України не передбачено інформування протилежної 
сторони про призначення експертизи.  

Висновки. Таким чином, можна зазначити, що висновок експерта під-
лягає оцінці слідчим, прокурором або судом на загальних підставах. Основ-
ними критеріями оцінки є: допустимість, достовірність та повнота. На прак-
тиці, орган, який призначив експертизу, в більшості випадків цікавить тільки 
його підсумки, які оцінюють тільки за повнотою, формою та відповідністю 
іншим доказам у справі. А все це призводить до зниження компетентності 
розгляду кримінальної справи як під час її розслідування, так і в судовому 
розгляді. 

Список використаних джерел 
1. Панько Н. А. Висновок експерта та його оцінка / Н. А. Панько // 

Форум права. – 2012. № 1. – С. 728-733. 
2. Постанова ВСУ України № 8 від 30 травня 1997 року «Про судову 

експертизу в кримінальних і цивільних справах». 
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ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ  
БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ АПК 

Гладіліна О. В., здобувач кафедри бізнес-адміністрування та права 

Актуальність проблеми. Цукор являється стратегічним продуктом у 
розвитку міжнародних економічних зв'язків і один з важливих джерел надхо-
джень до бюджету. Для його виробництва в Україні на сьогоднішній день 
функціонує близько 60 цукрових заводів, а посіви цукрових буряків займа-
ють 3,1 % посівних площ країни. Але в останні роки спостерігалася негатив-
на тенденція кон'юнктури як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку 
цукру. Виходячи з цього, необхідно проаналізувати і переглянути методику 
формування цін на світовому і внутрішньому ринку цукру та адаптувати її до 
сучасних економічних умов. Це і обумовлює актуальність даної теми. 

Матеріали і методи досліджень. Теоретичні, методологічні та прикла-
дні питання формування цін ринку цукру знайшли відображення у працях 
таких вітчизняних вчених як: Андрійчука В.Г., Богатиренко А.С., Борщівсь-
кого П.П., Варченко О.М., Дударя Т.Г., Коденської М. Ю., Лискова В.В., 
Шаповала М.П., Шевчука А.В., Шпичака О.М., Фурси А.В. і зарубіжних вче-
них - Боєва В.Р., Зельднер А.Г., Клюкач В.А., Ушачева І.Г. 

Результати досліджень. Ціна як економічна категорія – це грошове 
вираження вартості, призначене для непрямого виміру величини суспільно 
необхідного часу, витраченого на виробництво продукції. Від неї залежить 
функціонування і ефективність виробництва. 

На сьогодні світовий цукровий ринок являє собою поєднання вільного 
ринку з регульованими внутрішніми ринками окремих країн. Виробництво 
цукру зосереджено як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, а лока-
льне регулювання спрямоване на те, щоб забезпечити конкурентоспромож-
ність і продовольчу безпеку. Найбільшим виробником бурякового цукру ви-
ступає Європа [1]. 

Одним із важливих факторів, які суттєво впливають на світову кон'юн-
ктуру ринку цукру, є його природний зв'язок з ринком нафтопродуктів. Цик-
лічне коливання світової ціни на нафту впливає на обсяги переробки цукро-
вої сировини на біоетанол, що в свою чергу позначається на світовій ціні на 
цукор. 

Основні положення ціноутворення в цукробуряковому підкомплексі 
АПК України визначається Законом України «Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру» від 17 червня 1999 року № 758-XIV, в якому 
визначаються Кабінетом Міністрів України щорічні мінімальні ціни на цук-
ровий буряк. У Законі встановлено, що ціна на цукровий буряк формується з 
урахуванням базисної цукристості на рівні, що забезпечує прибутковість їх 
виробництва із застосуванням щомісячних індексів інфляції. 

Надлишкова пропозиція цукру на внутрішньому ринку створила додат-
ковий тиск на споживчий ринок. Слід відмітити, що надлишок пропозиції на 
внутрішньому ринку цукру змушував його виробників реалізувати цукор за 
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цінами , рівень яких знаходився в межах собівартості виробництва , а то і 
нижче її , що в свою чергу призвело до збитковості галузі [2]. 

Тому для підвищення ефективності бурякоцукрової галузі ми пропону-
ємо методику встановлення ціни на цукор з адаптацією до сучасних умов, які 
склалися в галузі. Для визначення базової ціни на продукцію бурякоцукрової 
галузі АПК, зокрема цукру, потрібно врахувати такі особливості. 

По-перше, диверсифікація даної продукції являється обмеженою, що 
знижує можливість підвищення ціни. По-друге, природні умови та урожай-
ність цукрових буряків зумовлюють різні коливання цін на продукцію. При 
сприятливих погодніх умовах і високій врожайності цукрових буряків зрос-
тає пропозиція продукції, що в свою чергу призводить до встановлення ціни 
на рівні собівартості, а то і нижче. Несприятливі умови призводять до зрос-
тання витрат на одиницю продукції, а держава, в свою чергу, обмежує ціну, 
що призводить до отримання невеликого прибутку, а то і збитку.По-третє, 
при зростанні добробуту населення попит на цукор залишається незмінним.  

Запропонована нами методологія встановлення ціни на продукцію бу-
рякоцукрової галузі включає слідуючі етапи: 

1. Вивчення зовнішніх факторів,що здійснюють вплив на переробні 
підприємства. 

2. Визначення мети ціноутворення. 
3. Визначення повної собівартості виробництва. 
4. Аналіз ринку та цін конкурентів. 
5. Вибір методики ціноутворення, адаптованої до сучасних умов. 
6. Оцінка економічного ефекту запропонованої кінцевої ціни.  
Для реалізації даної методики потрібно переглянути нормативно-

правові акти, що регулюють встановлення ціни на цукор. 
Висновки. Підводячи підсумки досліджень, характерною особливістю 

цукрових заводів є недостатня конкурентоспроможність продукції. Дана тен-
денція пов'язана зі зниженням техніко-технологічного рівня внаслідок фізич-
ного та морального зносу обладнання та інших засобів виробництва. Тому 
основою для виробництва цукру повинна бути високопродуктивна техноло-
гія, тому що на сьогоднішній день без сучасної технології вирощування цук-
рових буряків виробництво цукру буде неефективним. Для підвищення ефек-
тивності виробництва цукру потрібно зосередитися на підвищенні виробниц-
тва в сприятливих природно-економічних умовах, посиленні інтеграційних 
процесів у системі «вирощування цукрових буряків - переробка - реалізація 
цукру», впровадженні у виробництво нових технологій. 

Список використаних джерел 
1. Гальчинська Ю. М. Особливості ціноутворення на продукти переро-

бки цукрових [Електронний ресурс] / Ю. М. Гальчинська. - Режим доступу 
http://www.nbuv.gov.ua/ рortal / chem_biol / nvnau. 

2. Стасиневіч С. А. Ринок цукру України: проблеми забезпечення сиро-
виною / С. А Стасиневіч / / Економіка АПК. - 2006. - № 2. - С. 25-30. 
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УДК 635:634.1/7 
СТАН КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

НА ПЛОДООВОЧЕВОМУ РИНКУ 

Грінченко О. В., асистент кафедри маркетингу 

Однією з основних передумов побудови ефективного ринку є 
економічна конкуренція. На відміну від більшості країн з розвиненою 
ринковою економікою, для яких конкуренція протягом принаймні останніх 
століть була природним станом господарських відносин, Україні довелося 
пройти шлях від планово-адміністративної системи, що практично 
виключала повноцінні конкурентні відносини у сфері легального 
господарювання, до країни з міжнародно визнаною ринковою економікою. 

Конкурентне середовище на сьогодні сформовано, зокрема, у торгівлі , 
на багатьох ринках агропромислового комплексу. 

У сучасних умовах забезпечення ефективного функціонування ринку 
плодоовочевої продукції набуває важливого значення. Нині товари цього 
ринку на макрорівні утворюють суттєвий сегмент ВВП, проте у зв’язку з не 
виробництвом овочів і фруктів значна їх частина заміщується продукцією 
іноземних компаній, що призводить, з одного боку, до відтоку вітчизняного 
капіталу до країн-постачальників, з іншого - створює жорсткі конкурентні 
умови для національних виробників. 

Останнім часом в продовольчому забезпеченні населення зростає 
значення ринку овочів і фруктів, який з роками стає все більше 
пріоритетним. Його суб’єктами є виробники, переробні й торговельні 
підприємства, різноманітні посередники та споживачі. Вирощування 
плодоовочевої продукції відрізняється складністю технологічних процесів та 
високим рівнем їх трудомісткості. Садівництво, крім того, пов’язано з 
багаторічними насадженнями, які потребують періодичного оновлення. 

Особливістю плодоовочевої продукції є її мало транспортабельність та 
непридатність до тривалого зберігання. Основний фактор, що впливає на 
споживання, платоспроможний попит населення. У зв’язку з низьким рівнем 
останнього значна частина людей піклується про самозабезпечення овочами і 
фруктами (як у свіжому, так і переробленому виді). То ж особливістю сучасного 
етапу розвитку цих галузей в нашій країні є і те, що виробництво плодоовочевої 
продукції з великих сільгосппідприємств перемістилося в особисті селянські 
господарства. 

На даний момент найгострішими проблемами розвитку конкуренції є: 
− нерівність умов конкуренції внаслідок впливу адміністративних 

чинників; 
− спотворення конкуренції внаслідок «тонізації» господарювання; 
− недобросовісна конкуренція; 
− інституційні обмеження конкуренції. 
Ринкова активність суб’єктів плодоовочевого ринку, використовуючи 

різнобічний інструментарій впливу на ринок, через обсяги виробництва, ціну, 
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номенклатурно-асортиментну політику, активні маркетингові дії, позитивний 
імідж, розвиток власної збутової мережі фірм, висока якість ще досить низька. 

Величина ринкового сегменту своїх фруктів доходить до 20%. Ми 
імпортуємо 80% фруктів та ягід в рік, навіть через 20 років буде відчутна їх 
нестача. Щорічно Україна ввозить в два рази більше яблук, ніж експортує. 
Українські яблука вивозять на продаж в Росію, Казахстан, Австрію, 
Білорусію, Грузію, Польщу. Україна завозить імпорт яблук з Польщі, Італії, 
Нідерландів, Греції, Франції. Основним чинником недостатнього 
забезпечення населення садівничим та в овочевим товаром є низький рівень 
їх виробництва по всіх категоріях господарств. Спад виробництва 
пояснюється значним скорочення площ під садами та овочевими культурами, 
розбалансованою заготівлею, зменшенням кількості переробників. 

В результаті значна частка плодів, овочів та ягід, вирощених в приват-
ному секторі, пропадає лише певна їх кількість по високим цінам попадає в 
міста. 

Ринкова активність суб’єктів плодоовочевого ринку залежна від ціни. 
Аналіз цієї економічної ситуації показує – тотальну корупцію, монополізацію 
ринків, відставанні фінансового та сільськогосподарського секторів України. 

Високою собівартість робить обов’язок підприємця платити придумані 
штрафи та побори, що збільшує її на третину. Виробники могли б продавати 
вирощений урожай по самим низьким цінам, але за постійних вимагань ви-
мушені збільшувати ціни на гурті, не згадуючи про роздріб. Відсутність дер-
жавної підтримки, гніт чиновників привели до монополізації ринка та вими-
ванні з нього невеликих підприємців, що викликало невпинне збільшення ва-
ртості товарів. Однак, існує проблема не тільки в виробниках, а й у відсутно-
сті ринків збуту. Розмістити свій товар на вітринах великих торгових підпри-
ємств дуже важко. Прямими зв’язками можуть бути інтегровані лише неве-
лика кількість крупних виробників. Співпраця мілких підприємств через по-
середників сприяє подорожчанню товару з самого початку просування на 15-
20%. Така ситуація підтверджує нагальну необхідність створення по країні 
заготівельної мережі, послідуючий продаж через оптові бази, створені в ве-
ликих містах, транспортних осередках. Здорожує кінцеву ціну й неофіційна 
плата менеджерам по закупкам, які сприяють розміщенню товарів на полках 
магазинів. 
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Даниленко В.І. , к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

Актуальність проблеми. В умовах швидко змінюваного зовнішнього 
оточення для виживання суб’єктів господарювання важливою проблемою є 
формування оптимальної товарної політики. Успіх комерційної діяльності 
підприємства в обраному ринковому сегменті визначається насамперед умін-
ням знайти і продати високоякісний товар, який задовольняє спектр потреб 
населення. Вирішення даної проблеми пов’язане із формуванням власної ри-
нкової стратегії, проведенням постійних маркетингових досліджень та виро-
бленням певної моделі поведінки, що дасть змогу розвиватись та освоювати 
нові ринкові сегменти. 

Матеріали і методи досліджень. Особливості практичного застосу-
вання маркетингових інструментів та механізмів знайшли відображення в 
роботах Павленка А.Ф., Бурковської А., Войчака А.В., Дайан А., Кардаша 
В.Я., Короткого Ю., Куденко Н.В., Летягіної І., Ортинської В., Пилипчука 
В.П та ін. Разом з тим, багато теоретичних аспектів маркетингової товарної 
політики аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок  залишаються 
невизначеними. 

Результати досліджень. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств агропромислового комплексу України в сучасних умовах дово-
дить необхідність суттєвої трансформації системи економічних відносин, яка 
охоплює виробництво та експорт аграрної продукції. Саме тому особливої 
актуальності набули проблеми пошуку науково-обґрунтованих механізмів 
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності аграрного комплексу, під-
вищення конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції, захисту 
внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції та поставок товарів 
АПК, що можуть вироблятися в Україні. 

Особливо важливим для підприємств АПК України є виробництво кон-
курентоспроможної продукції для цивілізованого продажу на зовнішніх рин-
ках з метою одержання товаровиробниками максимальних прибутків від їх 
реалізації.  

Суттєвим чинником становлення сільськогосподарських підприємств є 
формування нової стратегії управління їх розвитком. Ця потреба обумовлена 
недосконалою організацією діяльності сільськогосподарських підприємств, 
не адаптованістю до змін у зовнішньому середовищі, невідповідністю якості 
продукції світовим стандартам, високими витратами виробництва. 

Маркетингове забезпечення ЗЕД підприємства включає: 
- дослідження основних характеристик зовнішніх ринків, їх динаміки, 

тенденцій розвитку та пріоритетів; 
- визначення основних суб´єктів, що діють на цих ринках, особливос-

тей їх поведінки і мотивації; 
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- характеристику основних параметрів міжнародного маркетингового 
середовища; 

- розробку стратегії виходу та діяльності на потенційному зарубіжно-
му ринку; 

- визначення проблем та специфіки зовнішньоекономічної діяльності 
на конкретних зовнішніх ринках. 

Послідовна і виважена маркетингова політика щодо товару є провід-
ною перевагою у конкурентній боротьбі. Маркетингова товарна політика яв-
ляє собою сукупність заходів щодо організації розробки, виведення на ринок, 
вдосконалення та зняття з виробництва окремих товарів, забезпечення їх 
конкурентоспроможності та раціонального комбінування товарів у асортиме-
нті з метою досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Під час розробки та продажу товарів на зовнішньому ринку необхідно 
дотримуватися міжнародних норм і рекомендацій міжнародних організацій 
щодо стандартизації. Якщо при здійсненні міжнародної комерційної діяльно-
сті встановлено параметричні ряди стандартизованої продукції, то успіх під-
приємства на зовнішньому ринку багато в чому залежатиме від повноти їх 
дотримання. У деяких випадках партнери на зовнішньому ринку вимагають 
такої множини градацій якості товару, що їх стандартизація стає практично 
неможливою. За таких умов кожний продукт виробляється індивідуально 
відповідно до вимог конкретного партнера, а також індивідуально здійсню-
ється контроль якості продукції. 

Ключовим питанням маркетингової товарної політики підприємства, 
що виходить на зовнішній ринок є оптимальне сполучення стандартизації та 
адаптації товару до умов світового ринку.  

Висновки. Таким чином, асортиментна політика при зовнішньоеконо-
мічній діяльності передбачає визначення складу і кількості товарів, послуг, 
наданих на зовнішньому ринку. На асортименту політику впливають зовніш-
ні і внутрішні фактори, що визначають рішення підприємства у сфері товар-
ної програми, що розробляється для зовнішнього ринку. Можливими варіан-
тами орієнтації товарної програми є орієнтація асортименту на характеристи-
ки товару, ціни, цільові споживчі групи. 
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МОЛОЧАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЧИННИК  
ДЛЯ МАЛИХ ФОРМ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ 

Демченко О.М. доцент, Павленко С.І. асистент 

Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку України важли-
вим питанням є пошук шляхів ефективного функціонування продовольчого 
ринку. Одним із найважливіших є ринок молока та молочної продукції. Ни-
нішня ситуація в молочній галузі далека від задовільної. Вони потребують 
подальшого дослідження питання щодо розвитку молочної галузі, шляхів 
відтворення поголів’я в різних категоріях господарств концентрація вироб-
ництва в сучасних ринкових умовах [1]. Ще однією проблемою для малого 
бізнесу є конкурентоспроможність товаровиробників в умовах ринкової еко-
номіки, яка залежить не тільки від успішної організації виробництва, а й від 
участі в наступних за виробництвом сферах діяльності. Цьому сприятиме 
створення власних постачальницько-збутових, переробних, сервісних та ін-
ших сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [2]. 

Матеріали і методи досліджень. Питанням розвитку молочного ско-
тарства й виробництва молока присвячено багато наукових праць вчених 
економістів-аграрників. У роботах В. Гончаренка, В. Зіновчука, О. Кристаль-
ного, Л. Молдаван, Г. Черевка та ін. акцентується увага на необхідність роз-
витку обслуговуючої кооперації. Досліджуючи стан сільськогосподарської 
кооперації використовувалися економіко-статистичні, абстрактно-логічні ме-
тоди. Були задіяні матеріали статистичних щорічників, наукових статей у пе-
ріодичних виданнях. 

Результати досліджень. Сьогодні створення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів може допомогти малим формам господарюван-
ня на селі ефективно обслуговувати їх основне виробництво, заощаджуючи 
при цьому кошти і бути більш конкурентоспроможними на продовольчому 
ринку. У 2012 році виробництво молока на одну особу становило 250 кг (у 
1990 р. 472 кг). Це спричинено змінами системи заготівлі та ціноутворення, а 
також низької рентабельності молочної продукції (у 2012 році рівень рента-
бельності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах ста-
новив 2,2%, у 1990 р. – 32,2%). 

Кількість особистих селянських господарств в Україні станом на 1 січ-
ня 2013 року становить 4 мільйони 301,8 тис, фермерських господарств 
40732. Поголів’я корів на кінець 2012 року 2554 тис. голів, у фермерських 
господарствах 41 тис. голів (1,6%), у господарствах населення 1979 тис. голів 
(77,5%). В Україні було вироблено молока 11378 тис. т, у тому числі фермер-
ськими господарствами 144 тис. т (1,3%), господарствами населення 8843 
тис. т (77,7%). Надходження молока та молочних продуктів на переробні під-
приємства від господарств населення становили 2007,2 тис. т (42,6%). Такі 
статистичні дані дають зрозуміти, що потрібна ефективна державна політика, 
яка б була націлена на підтримку фермерських та господарств населення. І 
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однією з приоритетних задач це програми розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації. 

На сьогоднішній день виробництво молока в господарствах населення 
це ручне доїння, відсутність попереднього оброблення вимені, молоко пере-
ливається у відра або цистерни, не охолоджується, перевозиться в машинах 
які не оснащені охолоджувальним обладнанням, що є результатом виробниц-
тва неякісного молоко, яке скупається посередниками та переробними під-
приємствами за безцінь.  

Сьогодні ефективне створення молочарських обслуговуючих коопера-
тивів дає можливість людям спільно закуповувати необхідне обладнання, для 
покращення якості виробництва молока, підвищення продуктивність своїх 
корів через різні послуги і програми, які здійснює кооператив. Також поліп-
шити загальний доступ до ринку збуту молока. На базі кооперативів його 
члени спільно домовляються про ціну молока з переробниками уникаючи по-
середників і створюючи більш вигідні умови для членів молочарських коопе-
ративів. В подальшому створення кооперативних об’єднань з власними пере-
робними структурами. Ще один шлях це створення сімейних ферм (5 і біль-
ше дійних корів) який дає можливість отримувати більший дохід при віднос-
но незмінних затратах праці. 

Висновки. Проведені дослідження дають можливість зробити наступні 
узагальнення. 

1. Об’єднання малих структур з метою створення обслуговуючого ко-
оперативу є формою економічного самозахисту від посередницького бізнесу 
який диктує свої умови щодо цінової політики на ринку матеріально-
технічних засобів та продукції. 

2. Створення молочарського кооперативу сприятиме зростанню дохо-
дів господарств населення за рахунок участі у подальших за процесом виро-
бництва сферах агробізнесової діяльності, тобто поступової інтеграції в стру-
ктури вертикального типу на кооперативній основі. 

Подальші дослідження слід спрямувати на пошук шляхів підвищення 
ефективності діяльності обслуговуючих кооперативів за регіональними озна-
ками. Власники особистих селянських господарств стануть справжніми ви-
робниками молока. Кооператив стимулює найефективніших власників цих 
господарств до перетворення у спеціалізовані молочні фермерські господарс-
тва. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СИСТЕМИ ЗЕМЛЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Дивнич А. В., здобувач кафедри маркетингу 

Актуальність проблеми. Перманентна проблема обмеженості ресурсів 
у діяльності сільськогосподарських підприємств обумовлює необхідність 
створення дієвої системи ресурсозабезпечення. Водночас, при цьому в біль-
шості випадків комплексний підхід застосовується щодо забезпечення, на-
самперед, капітальними та трудовими ресурсами. Це обумовлено залишко-
вими наслідками радянського господарського механізму, за якого проблема 
землезабезпечення сільськогосподарських підприємств не розглядалася, 
оскільки вся земля перебувала у державній власності. 

На сьогодні в Україні зареєстровано 55866 господарюючих суб’єктів, 
що провадять діяльність у галузі сільського господарства [3, с. 50], які зму-
шені консолідувати численні земельні наділи власників у масиви, придатні 
для ведення великотоварного виробництва, оскільки середній розмір земель-
ної частки (паю) в Україні складає 4 га [1]. В умовах продовження мораторію 
на купівлю – продаж земель сільськогосподарського призначення, підприєм-
ства не мають можливості повноцінно формувати власні земельні ресурси. 
Це створює загрозу вилучення вказаних ресурсів із господарського викорис-
тання по закінченню дії укладених договорів оренди землі і скорочення рівня 
землезабезпечення певного сільськогосподарського підприємства. 

Матеріали і методи досліджень. У даному дослідженні аналізуються 
процеси побудови системи землезабезпечення сільськогосподарських під-
приємств з використанням монографічного методу, елементів індукції та де-
дукції. Система сільськогосподарського землекористування розглядалася з 
точки зору забезпеченості підприємства відповідно до ресурсного підходу. 
Опис чинників впливу на ефективність використання земельних ресурсів 
сільськогосподарського підприємства здійснювався з використанням графіч-
ного методу. 

Результати досліджень. Проблематика формування та забезпечення 
ефективного функціонування системи землезабезпечення сільськогосподар-
ських підприємств на даний час не має комплексного наукового опрацюван-
ня. Згідно наших досліджень, конфігурація системи землезабезпечення окре-
мого сільськогосподарського підприємства визначається як внутрішньою по-
требою, так і зовнішніми чинниками. Внутрішня потреба у земельних ресур-
сах залежить, передусім, від виробничої програми підприємства, розробленої 
відповідно загальної стратегії виробничо-господарської діяльності підпри-
ємств. 

Зовнішні (екзогенні) чинники визначають можливості задоволення вка-
заної потреби та впливають на ефективність використання земельних ресур-
сів сільськогосподарських підприємств (рис. 1). 
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Рис. 1. Екзогенні чинники, що впливають на рівень ефективності викорис-
тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

Джерело: авторська розробка 
 

Л. Г. Мельник підкреслює, що будь-яка система має матеріально-
інформаційну природу, формуючись у триєдності матеріальної, інформацій-
ної та синергетичної основ [2, с. 146]. Наявність значної кількості “постача-
льників” – орендодавців земельних ділянок, які не завжди є членами трудо-
вого колективу підприємства, обумовлює відкритість системи землезабезпе-
чення сільськогосподарських підприємств в Україні. Тому інформаційною 
основою системи землезабезпечення є нематеріальні об’єкти зовнішнього та 
внутрішнього по відношенню до підприємства походження, призначені для 
регулювання процесів у матеріальній складовій. 
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Загальний системоутворюючий чинник у даному аспекті – необхідність 
приведення кількісно-якісних параметрів земельних ресурсів сільськогоспо-
дарських підприємств у відповідність до показників забезпеченості іншими 
видами ресурсів, а також підтримка такого співвідношення у динаміці (мате-
ріальна основа системи). 

Вказана вимога забезпечення параметричного порогу системи землеза-
безпечення підприємства стосовно сільськогосподарських угідь має такий 
аналітичний вигляд: 

∑ ≤≤
=

n

1i
maxjAijminj )Q(PP)Q(P

,                                 (1) 

де AijP  – площа земель сільськогосподарського призначення і-го виду 
(рілля, сіножаті, пасовища тощо) у j-му періоді; 

n – кількість видів земель сільськогосподарського призначення у кори-
стуванні підприємства; 

)Q(P minj  – прогнозний розмір площі земель сільськогосподарського 
призначення з мінімальним обсягом виробництва продукції, що забезпечує 
виконання виробничої програми підприємства в j-му періоді при незмінних 
параметрах інших видів ресурсів; 

)Q(P maxj  – прогнозний розмір площі земель сільськогосподарського 
призначення з максимальним обсягом виробництва продукції в j-му періоді 
при незмінних параметрах інших видів ресурсів. 

Синергетичний ефект проявляється у результаті взаємодії системи зем-
лезабезпечення з іншими системами ресурсопостачання при умові 
обов’язкової наявності зворотного впливу на вказані системи залежно від ре-
зультативності господарювання в цілому. 

Висновки. Успішне функціонування сільськогосподарських підпри-
ємств в умовах політичної нестабільності та ринкової невизначеності можли-
во забезпечити лише за умови налагодженої системи землезабезпечення, 
адже земельні ресурси становлять головний засіб виробництва у сільському 
господарстві. Вказана система має бути інтегрованою у загальну систему ре-
сурсозабезпечення підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАП ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 

Дивнич О. Д., к.е.н. 

Актуальність проблеми. Конкурентоспроможність підприємства та 
економіки в цілому визначається наявністю конкурентних переваг, що фор-
муються завдяки реалізації інноваційних ідей. Саме проекти «стартап» забез-
печують умови для швидкої реалізації новаторських ідей за обмежених фі-
нансових ресурсів. Такі проекти знайшли широке поширення в США та краї-
нах Євросоюзу, однак в Україні вони практично відсутні, що негативно 
впливає на рівень інвестування та розвиток національної економіки. 

Матеріали і методи досліджень. Теоретичною та методологічною ос-
новою дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання еконо-
мічних процесів, зокрема діалектичний метод, системний аналіз, фундамен-
тальні положення отримані при вивченні економічної теорії, економіки під-
приємства, проектного аналізу. У процесі дослідження використано наступні 
методи проведення економічних досліджень: абстрактно-логічний (при ви-
значенні сутності проектів стартап), метод індукції (вивчення особливостей 
проектів та формулювання висновків), графічний (аналіз та наочне відобра-
ження найперспективніших галузей для створення стартап проектів). 

Результати досліджень. Уперше термін «стартап» з’явився в США в 
1939 році. Тоді поблизу міста Сан-Франциско, в долині Санта-Кларі (Каліфо-
рнія), сконцентрувалися майже усі підприємства і фірми, що займаються роз-
робками у сфері високих технологій. В ті часи студенти університету Стен-
фордського Девід Паккард та Уїльям Х’юлетт, створюючи тут свій невели-
кий проект, назвали цю справу стартапом (від англ. start-up – стартувати, за-
пускати). З часом цей стартап переріс в таку величезну і успішну компанію, 
як Х’юлетт-Паккард. 

Однією з основних причин створення та успішного розвитку стартапів 
вважається висока мобільність у впровадженні радикальних інноваційних 
ідей порівняно з великими корпораціями, які досить інертні та схильні до 
здійснення переважно поліпшувальних інновацій.  

Основним ресурсом для створення нового стартапа служить хороша 
новаторська ідея. Сама ідея, що не має ніякого матеріального втілення, а іс-
нуюча тільки на папері або на словах (план стартапа), може коштувати дуже 
багато. Також ідея має бути затребуваною, тобто необхідною для споживача, 
задовольняти його потреби. 

Творець стартапу (нового продукту, товару або послуги) має бути першо-
прохідцем у своїй області для того, щоб стати успішним стартапером або помі-
тно змінити вже існуючий продукт. Прикладами такого підходу до бізнесу є та-
кі бренди як: соціальні мережі Linkedin і Facebook; відеохостинги YouTube і 
Vimeo. Саме нове і корисне завжди захоплює, а висока вартість не перешкода. 

Успіху стартапов сприяє молодість стартаперов (середній вік стартапе-
ра за статистикою – двадцять п’ять років), їх захопленість ідеєю і справою, 
ну і звичайно наполеглива праця. 
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Фінансовим фундаментом розвитку будь-якого стартапа або компанії є 
початкові інвестиції – грошові ресурси. У стартапах першими інвестиціями 
становлення молодого проекту є готівка самого засновника або стартапера, 
венчурні інвестиції, а також важливу роль відіграють грошові запозичення 
друзів та сім’ї. Меншу роль відіграють кредитні ресурси банків, оскільки для 
проектів характерний високий ступінь ризику. 

В основному середній термін основи компанії це 5 – 6 місяців, а якщо 
це високотехнологічна компанія – до одного року. Творці інноваційного біз-
несу в більшості випадків не мають великої кількості часового ресурсу, а то-
му підготовка, прототип, запуск і розвиток відбуваються дуже швидко. 

Згідно із статистичними даними близько 70 % молодих стартапов при-
пиняють свою діяльність вже в перший рік існування, до другого дня року 
доживає ще 40 % проектів [1, с. 193]. 

Найперспективнішими галузями для створення стартап проектів, на 
думку дослідників, є «зелені технології», послуги з оздоровлення, нові ме-
діа/соціальні мережі (рис. 1). 
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Рис. 1. Найперспективніші галузі для створення стартап-проектов  

в найближчі п’ять років [2]. 
 
Висновки. Таким чином, стартап – це тільки що створена компанія, що 

знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес або на основі нових інно-
ваційних ідей (продукції, послуг, технологій) з метою захоплення нової рин-
кової ніші або витіснення застарілих технологій в умовах обмежених фінан-
сових ресурсів.  
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Дорофєєв О. В., к.е.н., доцент 

Аналіз основних аспектів інноваційної економіки, представлений у [1] 
показав, що всі вони, незважаючи на істотну відмінність по суті, мають зага-
льні подібні риси. По-перше, параметри економічних систем складно враху-
вати, оцінити, порівняти, тому що їх зазвичай важко представити кількісною 
мірою. По-друге, як правило, в широкій практиці ніколи не вдається отрима-
ти повністю кондиційну, достовірну інформацію стосовно досліджуваних па-
раметрів.  

Однією із важливих проблем сучасного розвитку національної еконо-
міки в цілому і аграрної, зокрема, є забезпечення динамічного їх функціону-
вання в стратегічній перспективі на основі збалансованості міри і гармонії в 
органічній єдності екологічних, соціальних і економічних складових. Пара-
метри відносин міри і гармонії особливо слід враховувати при формуванні 
систем як цілісностей. При цьому слід робити акцент на виділення основного 
системоутворюючого критерія. Таким критерієм повинна виступати систем-
ноцільова спрямованість, яка є об’єднуючим критерієм формування систем-
ної цілісності, інтегрованою властивістю цілого, що сприятиме забезпеченню 
взаємозв’язку і взаємообумовленості між складовими цілого. Тіснота зв’язку 
між частковими елементами та синтезованою системою як цілісністю визна-
чатиме рівень здатності останньої забезпечувати реалізацію поставлених 
стратегічних задач трансформаційних перетворень. В свою чергу, рівень тіс-
ноти зв’язку між елементами системи визначатиме рівень відносин міри і га-
рмонії складових системи, і забезпечуватиме успіх в діяльності підприємств. 
З доведенням тісноти зв’язку між елементами системи та кінцевою результа-
тивністю з наближенням до одиниці посилюватиметься централізований 
вплив на об’єкти шляхом використання адміністративних методів. З пони-
женням рівня тісноти зв’язку між елементами системи і системою як цілісні-
стю змінюватиметься співвідношення між централізацією і децентралізацією, 
що потребує використання адекватних методів організаційного впливу на 
об’єкти системи як цілісності. Такі системи більш гнучкі, характеризуються 
значною складністю в управлінні.  

Ставлення до організації, як до цілісного організму, а не як до сукупно-
сті окремих підрозділів повинне формуватися на новій методологічній основі 
з використанням положень різних теорій – систем, інноваційної, стратегічної, 
золотої середини, хаосу, управління та ін. Синтез знань, сформований на 
міждисциплінарному підході, повинен бути домінуючим як в системній цілі-
сності організацій, так і безпосередньо в управлінській команді. Модель ін-
новаційного розвитку повинна охоплювати весь спектр взаємодії, базуватися 
на міждисциплінарному підході в процесі досліджень.  

Особливо потребує збалансованості еволюційно-революційний шлях 
розвитку. Порушення цього підходу розбалансовує гармонію темпів інтенси-
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вного, інноваційного розвитку від розвитку людського фактору та його інте-
лектуального потенціалу. Останній, разом з розвинутою системою управлін-
ня в національній економіці як системної цілісності, не є випереджальним по 
відношенню до темпів інноваційно-інтенсивного розвитку. Суспільна інно-
ваційна сприйнятливість значно відстає від реформованих трансформаційних 
перетворень, що не дозволяє забезпечити динамічний розвиток економіки з 
синергетичним ефектом. Просторово-часовий консерватизм в динаміці 
трансформаційних перетворень інноваційного спрямування не одержує роз-
витку. Підсилює розбалансованість в напрямах і темпах інноваційного розви-
тку в економічних системах некомплексний підхід до вибору критеріїв оцін-
ки кінцевого результату, зорієнтованого лише на одержання прибутку. 

При такому підході розбалансовуються екологічні, соціальні, економі-
чні підсистеми в своїй органічній єдності. Різновекторність в названих на-
прямах розвитку повинна забезпечуватися раціональним співвідношенням 
міри і гармонійної збалансованості в розвитку названих складових як взаємо-
зв’язуючих і взаємодіючих в єдності систем [2]. 

Таким чином, ефективність діяльності підприємств аграрного сектора 
економіки може бути забезпечена лише в умовах системно-комплексного 
підходу до формування менеджменту як системної цілісності з раціональним 
співвідношенням міри і гармонійної збалансованості. 
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ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО ПОКАЗНИКИ 

Дядик Т.В., к.е.н., доцент 

Вперше категорія «рівень життя» була введена К. Марксом і розгляда-
лася як соціально-економічна характеристика рівня і ступеня задоволення 
матеріальних, духовних і соціальних потреб населення окремих територій, 
класів і соціальних груп, сім’ї і окремої людини. Тобто життєвий рівень в 
своїй основі визначається рівнем розвитку матеріального виробництва, сфери 
послуг і економіки в цілому. 

За рекомендаціями ООН, рівень життя – це сукупність таких показни-
ків як: здоров’я, в тому числі демографічні умови, їжа, одяг, фонди спожи-
вання і нагромадження, умови праці, зайнятість, організація праці, освіта, в 
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тому числі письменність, житло, включаючи його благоустрій, соціальне за-
безпечення, тощо. Нині найбільш важливими взаємопов’язаними характерис-
тиками рівня життя вважаються частки низькооплачуваних працівників і ма-
лозабезпечених сімей. Основною причиною низькооплачуваних працівників 
є низький рівень оплати у невиробничій сфері, існування певних диспропор-
цій у оплаті праці зайнятих у основних галузях народного господарства. 

Обсяг і структура доходів населення є основними економічними показ-
никами рівня життя населення будь-якої країни. Зниження частки трудових 
доходів при одночасному спаді виробництва супроводжується різкою дифе-
ренціацією становища населення, внаслідок чого значна його частина зубо-
жіє. Проблема бідності в Україні вже визнана офіційно, її головна причина – 
економічно невиправданий і несправедливий розподіл доходів у країні. Цим 
самим гальмуються прогресивні зміни в структурі виробництва.  

За період 2000-2012 рр. рівень середніх доходів домогосподарств Пол-
тавської області зріс майже в 12 разів. Нетрудовий характер мають трансфер-
тні платежі, та їх частка в доходах населення займає вагоме місце – 26,0 % та 
31,0 % у 2000 році та 31,3 % та 31,2 % у 2011 році у міській та сільській міс-
цевості відповідно. Не маючи належної оплати праці селяни виживають за 
рахунок продажу аграрної продукції з особистих господарств – доходи від 
цього виду діяльності у 2000 році складали 27,3 % та знизились до 14,3 % у 
2011 р. Позитивною є динаміка вирівнювання трудових доходів у місті та на 
селі – якщо у 2000 р. оплата праці міських жителів становила 61,2 % загаль-
них доходів, а у селян – 31,4 %, то у 2011 р. ці показники становили 57,1 % та 
42,7 % відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка розміру та структури грошових доходів домогосподарств  
Полтавської області ( у середньому на 1 домогосподарство за місяць) 

2000 2011 2012 

Види доходів у міських 
поселе-
ннях 

у сільсь-
кій міс-
цевості 

у міських 
поселен-
нях 

у сільсь-
кій місце-
вості 

усі домо-
господар-

ства 
Усього грошових дохо-
дів, грн. 277,9 227,3 3106,4 2830,9 3300,8 

Структура, % 
Оплата праці 61,2 31,4 57,1 42,7 54,2 
Доходи від підприємни-
цької діяльності 2,2 2,3 1,7 2,8 2,9 

Доходи від продажу аг-
рарної продукції 0,9 27,3 0,2 14,3 3,5 

Пенсії, стипендії, допо-
моги та субсидії 26,0 31,0 31,3 31,2 31,2 

Грошова допомога від 
родичів, інших осіб та 
інші грошові доходи 

9,7 8,0 9,7 9,0 8,2 

Джерело: розраховано за даними [1, 3] 
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Більш реальний поточний стан матеріального добробуту населення ві-
дображають показники забезпеченості громадян необхідними для життя ма-
теріальними благами й умовами проживання. У 2011 р. середнє домогоспо-
дарство на селі витрачало 2813 грн, що на 645,5 грн менші ніж у місті. Стру-
ктура витрат у міських поселеннях та на селі майже не відрізняється – найбі-
льшу частину своїх доходів домогосподарства витрачають на продовольчі 
товари – близько 60 %, близько 10 % іде на оплату житла, комунальних про-
дуктів та послуг (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка розміру та структури грошових доходів домогосподарств  
Полтавської області ( у середньому на 1 домогосподарство за місяць) 

2000 2011 2012 

Види доходів у міських 
поселе-
ннях 

у сільсь-
кій місце-
вості 

у міських 
поселе-
ннях 

у сільсь-
кій місце-
вості 

усі домо-
гос-

подарства 
Усього сукупних витрат, 
грн. 525,6 519,4 3458,5 2813,0 3168,1 

Структура, % 
Споживчі сукупні витра-
ти 95,3 93,6 90,7 89,3 90,4 

Продовольчі товари 67,7 74,0 54,7 62,6 56,3 
Непродовольчі товари та 
послуги 27,6 19,6 36,0 26,7 34,1 

у тому числі оплата жит-
ла, комунальних продук-
тів та послуг 

9,6 7,7 9,3 6,9 8,4 

з них сума пільг та суб-
сидій 3,9 3,9 0,9 0,8 0,9 

Неспоживчі сукупні ви-
трати 4,7 6,4 9,3 10,7 9,6 

Джерело: розраховано за даними [1, 3] 
 

Отже, держава хоча і здійснює соціальний захист населення, проте, як 
свідчить досвід, повною мірою вона не відшкодовує соціальних витрат насе-
лення. В Україні системи соціального захисту населення передбачає ство-
рення певної системи управління рівнем життя. Суб’єктами цієї системи по-
винні бути: держава, в функції якої входить забезпечення гарантованого рів-
ня добробуту для всіх членів суспільства; місцеві органи управління, які за-
безпечують втілення регіональних програм розвитку соціальної інфраструк-
тури, тощо; підприємства в частині здійснення професійної підготовки кад-
рів, умов праці, організації побуту і відпочинку своїх працівників. 

Аналіз сучасного стану рівня життя населення дозволяє зробить висно-
вки: про, по-перше, надзвичайно низький рівень сукупних доходів домогос-
подарств; по-друге, про недостатньо високий у структурі доходів рівень до-
ходів від праці; по-третє, про високий рівень майнового розшарування суспі-
льства; по-четверте, про зменшення на цій основі споживання матеріальних і 
духовних благ, а, отже, про суттєве падіння життєвого рівня населення. 
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Провідними компонентами піднесення народного добробуту на даному 
етапі розвитку повинні стати: підвищення заробітної плати на основі зрос-
тання ефективності суспільної праці і державного регулювання як її абсолю-
тних розмірів, так і співвідношень по галузях; подолання малозабезпеченості 
за рахунок надання допомоги особам, які знаходяться на утриманні працезда-
тних громадян за рахунок раціонального використання коштів державних і 
місцевих фондів, а також фондів підприємств і організацій тощо. 
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КОНКУРЕНЦІЯ – РУШІЙНА СИЛА РИНКУ 

Калюжна Ю.П., к.е.н., ст. викладач 

Актуальність проблеми. Найважливішим фактором у ринковій еко-
номіці є дух суперництва, який в значній мірі визначає форми господарської 
діяльності людей і найбільш яскраво проявляється в такій економічній кате-
горії, як конкуренція. 

Матеріали дослідження. Певний внесок у розвиток теорії конкуренції 
внесли: Д. Рікардо, П. Хайне, К. Р. Макконнелл, Г. Л. Азоев, Ю. І. Коробов, 
Л. П. Кураков, Л. Г. Раменский, РА. Фатхутдінов, А. Ю. Юданов та ін. 

Результати досліджень. Конкуренція – економічна боротьба, суперни-
цтво між окремими виробниками продукції, робіт, послуг за задоволення 
власних інтересів [1].  

Проаналізувавши літературні джерела пропонуємо для більш точного 
розуміння сутності і ролі конкуренції розглянути її види (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Види конкуренції 

Види конкуренції 

За родовою ознакою 
(досконала, олігополія, 
недосконала, монополія) 

За структурою 
 (галузева,  
міжгалузева) 

За рівнем взає-
мозамінності 
продукції  
(галузева,  
формальна,  
загальна) 

Недобросовісна 
конкуренція 

За формами вияву 
(цінова, товарна) 
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В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високоякісну продукцію 
за найменших витрат виробництва завдяки використанню науково-технічних до-
сягнень, передової організації праці. Конкуренція має силу об'єктивного еконо-
мічного закону, процесом-причиною якого є існування багатьох господарських 
суб’єктів, які діють незалежно один від одного і кожний з яких прагне реалізува-
ти власний економічний інтерес – одержати доход (прибуток) за різних умов ви-
робництва, обігу, що впливає на витрати виробництва 

Конкуренція виникає в тому випадку , якщо на одному і тому ж ринку 
продається багато близьких за своїми споживчими властивостями товарів . Суть 
конкурентної боротьби полягає в поліпшенні або збереженні позиції підприємст-
ва на ринку, що досягається завдяки відмінності поставляються підприємством 
товарів від товарів-конкурентів як за ступенем відповідності конкретної потреби 
клієнтів, так і за витратами на її задоволення. На сучасному етапі конкуренція 
ведеться насамперед між гігантськими об’єднаннями, всередині них, а також між 
підприємствами немонополістичного сектора економіки та різних форм власнос-
ті. Її особливістю є те, що центр боротьби все більше переміщується зі сфери обі-
гу у сферу виробництва. з галузевого на міжгалузевий, з національного на інтер-
національний рівні. 

Конкуренція як один із важливих елементів функціонування ринкового 
механізму саморегулювання можлива тільки за умови, коли більша частина то-
варовиробників – підприємств, організацій, громадян – має свободу господарсь-
кої діяльності і підприємництва. Такі товаровиробники вільно розпоряджаються 
майном, що їм належить, орендується або передано в користування, на власний 
розсуд обирають постачальників і споживачів, розпоряджаються прибутками, що 
залишаються після сплати податків, вирішують питання, пов’язані з господарсь-
кою діяльністю і розвитком виробництва [3]. 

Висновок. Як складова частина господарського механізму конкуренція діє 
через попит, пропозицію і ціни. У цьому разі вона відбувається між самими ви-
робниками, споживачами (покупцями). Так, із посиленням конкуренції між ви-
робниками зростають пропозиція товарів і послуг, їхня якість тощо, внаслідок 
чого знижуються ціни. Зворотний механізм існує за конкуренції покупців. У ре-
зультаті конкуренції між виробниками і споживачами формується ринкова ціна 
товарів і послуг, що впливає на механізм стихійного регулювання пропорцій на-
родного господарства. 

Роль конкуренції як рушійної сили розвитку економіки виявляється перед-
усім у тому, що вона створює важливі стимули для науково-технічного прогре-
су. Застосування нової прогресивної техніки і технології, які сприяють зниженню 
витрат виробництва, забезпечує підприємствам значні переваги перед конкурен-
тами. Ігнорування технічного прогресу неминуче призводить до банкрутства.  
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1. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: [навчаль-
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Касян А.О., асистент кафедри менеджменту 

Ринкові умови господарювання зумовлюють необхідність переосмислен-
ня значення та ролі ресурсів, пошуку нових форм і методів управління підпри-
ємством з метою задоволення потреб суспільного виробництва. 

Цілісність процесу управління ресурсозбереженням забезпечується орга-
нізаційними комунікаціями та прийняттям управлінських рішень. 

Прийняття управлінського рішення з ресурсозбереження на підприємстві 
являє собою процес вибору оптимальних заходів, спрямованих на вирішення 
проблеми ефективного використання ресурсів підприємства, а також розумного 
підходу до недопущення зайвого витрачання ресурсів. Підсумком прийняття ра-
ціонального управлінського рішення з ресурсозбереження є підвищення показ-
ників ефективності використання ресурсів і, взагалі, ефективності діяльності під-
приємства. 

Розглянемо детальніше стан вирішення проблеми ресурсозбереження на 
рівні держави, в даному випадку ми можемо порівняти розвиток ресурсозбері-
гаючих технологій в нашій країні та окремих зарубіжних країн. 

Дефіцит матеріальних та енергетичних ресурсів обумовив спад промис-
лового виробництва в Україні, особливо відчутний в 2008-2009 рр. В цей час 
індекс промислового виробництва становив в 2008 р. - 96,9 %, а в  2009 р. - 78,1 
%. Це був кризовий період для країни, проте в 2010 та 2011 рр. індекс становив 
відповідно 111,2% та 107,3 % [1]. Ця динаміка вказує, що не дивлячись на ста-
білізацію економіки показники поступово погіршуються, а отже слід змінювати 
відношення до виробництва та ресурсів в цілому. Падіння виробництва непро-
довольчих товарів спричинене саме недостатнім забезпеченням промисловості 
тими чи іншими ресурсами. Через відсутність коштів на якісне відтворення 
всього виробничого потенціалу країни невпинно зростає частка зношених осно-
вних фондів, екологічно небезпечних об'єктів, знижується частка конкуренто-
спроможної промислової продукції середня тривалість життя населення і т. д. 

Розглядаючи розвиток ресурсозберігаючих технологій, слід обов’язково 
зазначити, що рішення про їх запровадження приймається безпосередньо на 
підприємстві. Держава лише підтримує ці рішення, стимулює їх прийняття. Для 
рівня країни стратегія ресурсозбереження має розроблятися на тривалу перспе-
ктиву, наприклад, у США діє програма ресурсозбереження на 40 років [2, с. 94]. 

Отже, система державного регулювання і підтримки розвитку підпри-
ємств на сучасному етапі повинна містити в собі, як мінімум, підсистеми: 
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правового забезпечення, фінансово-кредитної підтримки, інфраструктурного 
й інформаційного забезпечення, страхування від надзвичайних подій і сти-
хійних лих. 

Головною рисою ресурсозберігаючої діяльності підприємства на сьогодні 
повинна бути орієнтація на проведення комплексу заходів, які швидко реалізу-
ються, охоплюють різні сторони його діяльності та дозволяють досягти макси-
мального ефекту економії. Об'єктивні умови для їх здійснення повинна забезпе-
чити цілісна система управління ресурсозбереженням на підприємстві. 

Нині суспільству необхідно переорієнтуватися на нові умови господарю-
вання, коли інтелектуальні ресурси мають розглядатися як головний чинник 
економічного розвитку. Тоді ефективне використання керівництвом інтелектуа-
льних ресурсів має забезпечувати зростання ринкової вартості підприємства та 
впливатиме на його конкурентні переваги на ринку. 

Неабияке значення в системі управління ресурсозбереженням належить 
раціональному і ефективному плануванні та управлінню фінансовими ресурса-
ми. Рух фінансових ресурсів підприємств (прибутку, амортизаційних відраху-
вань тощо) здійснюється у формі грошових потоків. 

Важливим чинником соціально-економічного розвитку територіальних та 
локальних утворень є також і природні ресурси, особливо в аграрних регіонах. І 
від того, наскільки збалансованим є їх господарське освоєння та гнучкою сис-
тема регулювання залучення у відтворювальний процес, залежить фіскальний 
ефект для бюджетів різного рівня [3, с. 115]. 

Таким чином, становлення ефективної системи управління ресурсозбере-
женням на підприємстві є сукупністю заходів, що забезпечують баланс між кін-
цевими результатами праці, характеризуються зростанням продуктивності, ра-
ціональним використанням ресурсів і їх економією - з одного боку і збільшен-
ням об'єму реалізації продукції (послуг), - з іншого. 

Процес становлення системи управління ресурсозбереженням на підпри-
ємстві повинен: 

включати підвищення матеріальної зацікавленості працівників у зростан-
ні ефективності праці, зниженні собівартості одиниці продукції за рахунок ра-
ціонального використання ресурсів; 

дозволяти вести чіткий облік трудових і матеріальних витрат у процесі 
виробництва, проводити заходи технічного, організаційного і економічного ха-
рактеру (застосування нової техніки і технологій, автоматизація виробництва, 
організація праці і виробництва, підвищення рівнів кваліфікації кадрів і їх мо-
тивації та ін.); 

забезпечувати зростання продуктивності і економічного ефекту у вигляді 
доходу (прибутку). 

Реалізація даних положень дозволить створити якісно нову ефективну 
систему управління ресурсозбереженням на підприємстві. 
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НИЗЬКОВИТРАТНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Комаріст О.І., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Розвиток малого бізнесу має велике соціаль-
но-економічне значення при формуванні середнього класу як основи соціа-
льної стабільності в країні. Відсутність помітної динаміки у розвитку малого 
бізнесу свідчить про наявність певних проблем, що обмежують реалізацію 
його великих можливостей. До числа об'єктивних перешкод у першу чергу 
слід віднести: обмеженість реального доступу до кредитних ресурсів, велике 
податкове навантаження, адміністративні бар’єри, високі інвестиційні ризики 
тощо [ 6 ]. Свою справу робить недостатній рівень професійної підготовки 
кадрів та організаторів підприємницької діяльності, а також збереження 
«дискримінаційної» складової в трудових відносинах роботодавців з працю-
ючими по найму в даному секторі економічної діяльності. 

Поряд з тим однією з найсуттєвіших перешкод виступає відсутність прак-
тики гнучкого використання основних інструментів маркетингу при формуван-
ні товарної, комунікаційної, цінової політики, а також в організації закупівель-
но-збутової діяльності. Проблема ускладнюється обмеженістю ресурсів, що 
можуть бути використані на маркетингову діяльність підприємства малого біз-
несу. Відтак одним із шляхів подолання проблем на шляху розвитку малого 
підприємництва ми вбачаємо узагальнення та популяризацію наробок у галузі 
маловитратних, бюджетних інструментів та методів маркетингу для підпри-
ємств малого бізнесу. 

Матеріали і методи досліджень. Аналіз публікацій дозволяє нам зро-
бити висновок, що важливість та невирішеність проблеми спонукають фахів-
ців теоретиків та практиків до роботи у галузі пошуку адекватних умовам 
сьогодення інструментів маркетингової діяльності для малого бізнесу. Му-
симо відмітити незначний обсяг публікацій у наукових виданнях, натомість 
представницький обсяг різного роду інтерв’ю, анонсів семінарів, тренінгів 
тощо [ 2, 3, 4, 5 ]. Серед фахівців, що займаються проблемою експерти клуба 
B2B Ukraine Дмитро Роденко, генеральний директор International Marketing 
Group Ukraine, Марина Тропак, маркетолог Danfoss TOV, Микола Булава, 
генеральний директор «Интегрос», Артем Шинкарук, керуючий партнер 
компанії «SalesMaster», біизнес-тренер та бізнес-консультант, Немкович Е.Г., 
Курило А.Е., інші вітчизняні та закордонні фахівці. 

Результати досліджень. У результаті опрацювання доступних публі-
кацій нами був складений перелік більшою або меншою мірою популярних 
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та прийнятних для малого бізнесу інструментів та заходів. Обмеженість об-
сягу тез дозволила лише навести їх суть. 

Розклеювання оголошень. Віддача від розклеювання оголошень зале-
жить від типу бізнесу. Слід враховувати муніципальні обмеження.  

Газета безкоштовних оголошень, безкоштовна реклама в довідниках і 
жовтих сторінках (офлайн). Незважаючи на те, що кількість користувачів ін-
тернету зростає, значна частина наших громадян, як і раніше, вважає за кра-
ще купувати газети безкоштовних оголошень.  

Реклама на асфальті.  
Штендер. Штендери (або стрітлайни, як їх ще називають) часто вико-

ристовують магазини або офіси, які з якихось причин не можуть дозволити 
собі вивіску на фасад. Малий бізнес дуже любить штендери, тому що вони 
перехоплюють частину пішохідного потоку, при цьому коштують недорого.  

Реклама на автомобілі. 
Статті в офлайн-виданнях. Марна трата часу, якщо Ваш продукт - ство-

рення і просування сайтів.  
Телефонні дзвінки – краще працюють в регіонах.  
SMS-розсилка. Така розсилка дає, за різними оцінками, близько 30% 

повторних покупок.  
Розсилка по e-mail. Безкоштовно і дуже швидко підприємець інформує 

своїх клієнтів про новинки, знижки та інші корисні речі, здатніх підвищити 
кількість повторних звернень.  

Форуми і дошки оголошень в інтернеті.  
Групи Вконтакте - це хороший безкоштовний канал для молодих під-

приємців, чия аудиторія користується цією соціальною мережею.  
Контекстна реклама  
Сайт-візитка. Наприклад, сервіс Google Sites дозволяє розробити сайт 

безкоштовно.  
Блог, статті на сайтах, інтерв'ю в інтернеті. Важливе джерело клієнтів 

на всі послуги, що виправдовує зусилля з часом.  
Партнерське просування. Взаємне промо. Зазвичай такий метод застосо-

вують туристичні агентства, меблеві салони, перукарні та інші невеликі компа-
нії зі своїм офісом і постійним потоком приватних клієнтів. Компанії обміню-
ються пачками рекламних буклетів і візиток. Малі підприємства з низьким мар-
кетинговим бюджетом можуть об'єднатись для проведення конференцій, семі-
нарів, підвищення популярності фірм, залучення рекламодавців тощо.  

Премії за залучених клієнтів.  Метод працює просто - якщо ви приво-
дите клієнта, то підприємець ділиться з вами грошима. Наприклад, в агентст-
ві нерухомості премія може становити 25% від суми комісійних.  

Особисті та нові знайомства. У результаті малий бізнес перетворюється 
на своєрідний бізнес-клуб, негласні учасники якого весь час один в одного 
щось замовляють. Усе будується на довірі один до одного. Це, мабуть, най-
сильніший безкоштовний канал залучення та особливо утримання клієнтів.  

Вступ до місцевих клубів та суспільних організацій. Це не тільки чудо-
ва можливість створення мереж, але і можливість реально збільшити «види-
мість» вашого бізнесу.  
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Дубль-ГІС. Малий бізнес дуже любить такі подарунки і безоплатність. І 
перше місце серед цих безкоштовно займатися Дубль-ГІС, система електро-
нних карт, куди компанія підприємця потрапляє зовсім безкоштовно.  

Аутсорсинг. 
Висновки. Як витратити менше, а отримати більше - тема споконвічна 

для бізнесу, а тим більше малого. Малобюджетна компанія передбачає марке-
тингові заходи, які дають можливість по новому використовувати наявні ін-
струменти (ресурси) і не вимагають великих фінансових вкладень з боку органі-
зації. На практиці успішно використовується доволі широке коло таких інстру-
ментів, які перелічені та описані вище. Разом з тим мусимо навести ряд засте-
режень та зауважень, пов’язаних з їх застосуванням у конкретних випадках. 

Наразі багатьом підприємцям не вистачає знань про можливості сучас-
них інструментів та системності в їх застосуванні, відтак потрібне подальше 
узагальнення, популяризація, удосконалення рекомендацій по використанню 
мало бюджетних маркетингових інструментів у малому підприємництві.  

Малобюджетний - поняття відносне, пов’язане з обсягом обороту на 
тому інтервалі часу, протягом якого проводиться кампанія [ 3 ].  

При плануванні низькозатратних заходів необхідним є ретельний їх 
відбір і попередня оцінка, індивідуальний підхід. 

Більшість малобюджетних технологій передбачають проходження пе-
ріоду «накопичення критичної маси», коли віддача від них не очевидна , на 
відміну від «реклами» або «телемаркетингу».  

При використанні низьковитратних засобів маркетингу не варто нехту-
вати народною мудрістю:«Дешева рибка - погана юшка» [ 1 ] та «Краще ме-
нше, та краще». Витрати передбачають обов'язковий ефект. Ефект , як прави-
ло , один - підвищення обсягів продажів. Якщо, наприклад, разом з якісним 
товаром або послугою  клієнту «всучили» неякісний «подарунок», негативне 
ставлення пошириться з нього на основний товар. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ЗАСНОВАНИХ  
НА «ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ», В УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ КОМПАНІЙ 

Копішинська О.П., к.ф.-м.н., доцент , Уткін Ю.В., к.т.н., доцент  

Актуальність проблеми. Головною ціллю будь-якої компанії, підпри-
ємства можна вважати досягнення конкретного бажаного стану окремих ха-
рактеристик та показників, на що направлена діяльність підприємства та 
процес управління ним. Цілями менеджменту є забезпечення прибутковості 
підприємства (компанії) шляхом раціональної організації технологічних про-
цесів, а також ефективного використання кадрів при одночасному підвищен-
ні кваліфікації і творчої активності [1]. Управління людськими ресурсами 
нерозривно пов’язане із підвищенням ефективності управління інформацій-
ними ресурсами.  

Сукупність інформаційних потоків сучасного підприємства невпинно 
зростає, що затрудняє процес результативного їх опрацювання через обме-
ження біологічних можливостей людини-управлінця, навіть із урахуванням 
накопичення бази своїх знань та навичок. 

Для підтримки управлінських рішень і раціонального управління інфо-
рмаційними процесами в сучасній компанії будь-якої сфери діяльності засто-
совуються автоматизовані інформаційні системи (ІС), які базуються на пере-
дових технологіях обробки інформації (ІТ).  

Нині роль ІТ та ІС постійно зростає: їх функція перестала бути допомі-
жною, перетворившись у найважливішу складову частину продукту і вироб-
ничих потужностей. Вищий менеджмент компаній усвідомлює, який важли-
вий вплив справляють інформаційно-технологічні рішення на господарські 
процеси та культуру підприємства, і готовий делегувати виконання більшої 
частини своїх функціональних обов’язків з обробки інформації автоматизо-
ваним ІС. 

Матеріали і методи досліджень. У зв’язку з вищенаведеними аргуме-
нтами шляхом вивчення досвіду реальних підприємств та результатів апро-
бації новітніх ІС на прикладах навчальних ситуаційних виробничих задач, 
було проаналізовано критерії ефективності вибору ІС для впровадження у 
сферу діяльності компаній. Було порівняно можливості окремих модулів ІС 
«Парус-Підприємство», «1С: Підприємство», «Фрегат» та, зрештою, нову ІС 
«Bitrix 24», засновану на «хмарних» технологіях. Перевагам останньої у ро-
боті приділено головну увагу.  
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Результати досліджень. Чинників, які потрібно враховувати при вибо-
рі ІС, існує чимало, оскільки впровадження нових ІТ в управлінську діяль-
ність має на меті не лише автоматизацію рутинних методів опрацювання ін-
формації, а й організацію інформаційно-комунікативного процесу на якісно 
новому рівні з меншими емоційними навантаженнями на її користувачів. 

Особливої уваги може заслуговувати підхід, заснований на теоретич-
них узагальненнях і розробках у теорії менеджменту «Демократична корпо-
рація». Ця концепція передбачає глибоку децентралізацію управління з по-
ширенням демократичних форм і методів керівництва та функціонування 
підрозділів. 

Одним із технічно реалізованих прикладів даної концепції є проект 
«Bitrix 24», який був запущений у Росії 12 квітня 2012 року і встиг завоювати 
високу популярність. У жовтні 2013 року компанія «1С-Бітрікс» оголосила 
про запуск на українському ринку «хмарного» сервісу для спільної роботи – 
«Bitrix 24». Сервіс розроблений в інноваційному форматі внутрішньої корпо-
ративної соціальної мережі й дозволяє налагодити робочі комунікації та ко-
лективну роботу в компанії. Використання таких інструментів у «хмарі» до-
зволить компаніям швидко почати роботу без тривалих впроваджень та залу-
чення технічних фахівців. 

За прогнозами моніторингової компанії IDC, до 2018 року велика кількість 
українських підприємств малого та середнього бізнесу перейде на «хмарні рі-
шення», а в 2020 році обсяг світового ринку «хмарних сервісів» перевищить про-
дажі традиційних ІТ-послуг. Цей тренд, у першу чергу, викликаний тим, що при 
переході в «хмарну» інфраструктуру відпадає необхідність у великих фінансових 
витратах, а також на підтримку і розвиток власної ІТ-інфраструктури компанії з 
додатковим змістом спеціального штату фахівців з обслуговування. Саме тому 
«1С-Бітрікс» – розробник систем управління сайтами та корпоративними пор-
талами, прийняв рішення вийти на український ринок зі своїм унікальним «хма-
рним сервісом» «Bitrix 24», який поєднує класичні інструменти робочого проце-
су і формат соціального спілкування [2].  

Висновки. Досвід застосування програмних продуктів на платформі 
«1С-Бітрікс» є цікавим для впровадження як для компаній, так і в навчально-
му процесі ПДАА, оскільки показав: високу ефективність при розв’язанні 
більшості бізнес-задач та налагодження комунікацій; придатність для засто-
сування в роботі компаній різного масштабу, завдяки наявності різних паке-
тів із урахуванням відмінностей таких компаній; зручність у навчальних ці-
лях при підготовці студентів-менеджерів, оскільки надає можливість викори-
стання обмеженого безкоштовного пакету; можливість проходження навчан-
ня за різними програмами на вебінарах та семінарах, он-лайн курсах. 
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МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ  
АГРОПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВЩИНИ ПРИ ОСВОЄННІ  

СВІТОВОГО РИНКУ  

Кошова Л.М. асистент кафедри маркетингу 

Одним з головних напрямів на шляху до інтеграції України в світове 
господарство наразі є активна участь підприємств в міжнародній торгівлі. 
Саме участь в міжнародній торгівлі дозволить підприємствам АПК України 
вийти на новий рівень свого розвитку. Проблема зовнішньоторгової діяльно-
сті розглядається в контексті зовнішньоекономічної інтеграції як найважли-
віша умова входження галузі у світову господарську систему. 

Можливості використання маркетингу в міжнародній діяльності під-
приємства знайшли відображення в роботах М.В. Брагінець, В.Г. Ткаченко, 
В.І. Богачова, О.Л. Каніщенко, С.І.Косенкова, С.С. Гаркавенко, Д.В. Мінаєва. 

Для виходу на міжнародний ринок з товаром підприємству необхідно 
вибрати стратегію. Стратегія міжнародного маркетингу буде залежати від 
того, з яким продуктом підприємство виходить на міжнародний ринок і від 
ринку, на який воно хоче вийти з даним продуктом. Ефективність діяльності 
підприємства на міжнародному ринку буде визначатися правильністю вибра-
ної стратегії. Всі функції міжнародного маркетингу здійснюються розрізнено. 
Дослідження зовнішнього ринку і аналіз чинників, що впливають на збут 
продукції залишаються не розглянутими, розробка зовнішньоторгової страте-
гії не враховано в умови виходу на зовнішній ринок, це і не дає можливості 
ефективно використовувати можливості світового аграрного ринку. Склад-
ність вирішення даних проблем пов'язана з тим, що на рівні регіону функціо-
нує структура управління зовнішньоекономічною діяльністю, яка не забезпе-
чує тісний взаємозв'язок всіх елементів, відсутні органи, що забезпечують 
належний розвиток експортної-імпортної діяльності, недостатньо відпрацьо-
вані методи державного стимулювання як експортного виробництва, так і 
експортної діяльності. 

Аграрні підприємства Полтавщини продовжують активно проводити 
зовнішньоекономічні операції освоюючи світовий ринок продаючи конку-
рентоспроможну продукцію як  в країни ближнього так і дальнього зарубіж-
жя. З огляду на те , що Полтавщина завжди являлась житницею України за-
ймаючись вирощуванням рекордних урожаїв зернових культур як в Україні 
так і в світі, багато сільськогосподарських підприємств Полтавської області 
почали шукати основні канали реалізації продукції на зовнішньому ринку. 
Так ТОВ „Савинці” Миргородського району знаходиться в лісостеповій зоні 
лівобережної частини України. Ґрунтові та кліматичні умови підприємства 
сприяють веденню сільського господарства, а сприятливі природні умови, а 
саме родючі ґрунти, лише підтверджують закономірність розвитку сільсько-
господарського виробництва на цих територіях. Підприємство займається 
експортом готової продукції, а зокрема це пшениця, кукурудза, соняшник до 
країн-сусідів в зимовий період.  Адже тільки тоді підприємство може отри-



 37

мати максимальний прибуток завдяки новітнім складам де зерно може збері-
гатися будь-який термін за сталої температури та вологості повітря, не втра-
чаючи при цьому своєї якості. Тому підприємство в зимовий період прово-
дить експорт в країни ближнього зарубіжжя, де  ще повністю не встановлені 
міжнародні показники якості, котрі підписавши угоду з СОТ Україна взяла 
зобов’язання дотримуватись. 

Таблиця1[1] 
Експорт продукції ТОВ „Савинці” до Росії, 2007-2010рр.(тис.грн.) 

Види продукції 2008р. 2009р. 2010р. 

Пшениця 2584,3 23084 17846,9 

Соя 5556,6 11375 11015,7 

Соняшник 1694,4 2671 1682,6 

Кукурудза 3125,9 4500 5150 
 
Так у 2009р. найбільшу частку в експорті складала соя- 5556,6  а уже в 

2010р. – пшениця 17846,9 тис. грн..[1] В Європейському Союзі не застосову-
ються стандарти якості на пшеницю, проте діють показники якості на зерно-
ві, які також змінюють залежно від погодних умов. В Україні  діє Закон „Про 
зерно і ринок зерна в Україні”, в якому передбачено відповідні дії під час не-
врожаю або погіршення якості зернових. [2] Підприємство ТОВ „Савинці” на 
Миргородщині займається освоєнням не лише ринків ближнього зарубіжжя а 
і освоєнням ринків країн європейського простору, Так дане господарство 
співпрацює з Польщею і у 2010р. було експортовано пшеницю, на яку Мир-
городщина попри спекотне та засушливе літо мала рекордний урожай намо-
лотивши більше 65 тис.т. і поставила до регіонального фонду - 1400 т., коли 
за допомогою нових агротехнологій з використанням класичних підходів у 
агрономії: по соняшнику сіють пшеницю, освоюючи новий сорт „Смуглянку” 
і та наливається колосом. [3] 

Висновки. Таким чином, в умовах розвитку ринкових відносин в Укра-
їні саме зовнішньоторговий маркетинг є найважливішою формою маркетингу 
для виходу вітчизняних підприємств АПК на зовнішні ринки. Зовнішні ринки 
ставлять високі вимоги до запропонованих на них товарів, їхнього сервісу, 
ціни, реклами тощо. Особливого значення набуває процес формування ком-
плексу засобів з підвищення ефективності зовнішньоторгової маркетингової 
діяльності підприємств АПК України.  
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ПРИБУТОК, ЯК МЕТОД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  
ПІДПРИЄМСТВА 

Лелюх І.Л., аспірант заочної форми навчання кафедри 
бізнес-адміністрування та права 

Актуальність проблеми. Однією з важливих проблем на ринку праці в 
Україні є недостатня зацікавленість або незацікавленість взагалі працівників 
у результатах діяльності підприємства, на якому вони працюють. Тому для 
ефективного стимулювання працівників підприємства необхідно розглядати 
можливості впровадження окремих систем участі персоналу у прибутках 
підприємства. Така система сприятиме також підвищенню життєвого рівня 
працівників, зростанню продуктивності праці, покращенню кінцевих резуль-
татів виробничої діяльності та розвитку підприємств. 

Матеріали і методи досліджень. Питанням участі працівників у при-
бутках підприємств займалися такі вчені, як Д. Нуті, В. Барлет, М. Юваліс, 
Х. Нутзінгер, Дж. Кабле, та ін. Серед українських економістів цю проблему 
розглядали Д. Богиня, Н. Лук’янченко, Е. Лібанова, В. Данюк, Т. Кір’ян, 
А. Колот, О. Грішнова, В. Петюх, Ф. Хміль та ін. 

Результати досліджень. Найважливішою фінансовою категорією, що 
відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності під-
приємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку 
свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, 
рівень собівартості, є прибуток. 

Прибуток в загальному економічному розумінні – це додаткова вар-
тість, що створюється в процесі виробництва, або іншими словами – це вар-
тість, створена в процесі підприємницької діяльності понад вартість вироб-
ничо спожитих ресурсів і робочої сили [1]. 

У сучасних умовах господарювання підприємств одним із найважливі-
ших факторів успішної діяльності є матеріальна зацікавленість працівників, 
що обумовлює ефективну систему мотивації.  Вона ж водночас повинна бути 
спрямована на зростання доходу та збільшення прибутку підприємства. Саме 
тому підприємство має заохочувати працівників до ефективної діяльності та 
найбільш максимальної зацікавленості в роботі. Але однієї фіксованої заробі-
тної плати замало для того, щоб у працівників був стимул працювати з найбі-
льшою віддачею і приносити максимальні результати. Великого значення для 
стимулювання праці персоналу набуває його участь у прибутках, тобто роз-
поділі певної частини прибутку підприємства між працівниками. Тому дослі-
дження системи участі працівників у прибутках є досить актуальним і являє 
собою важливу науково-практичну проблему. 

Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через при-
бутки полягає в розподіленні певної їхньої частини між працівниками під-
приємства. Таке розподілення може бути строковим (наприклад, щомісячні 
виплати) або відкладеним (на кілька місяців або навіть років), а також може 
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набирати форми грошових виплат або передавання працівникам певної кіль-
кості акцій підприємства. 

Наявність різних форм участі у прибутках пояснюється тим, що навіть 
найдосконаліші системи індивідуальної чи колективної оплати праці не зав-
жди здатні породжувати в усіх працівників підприємства справжнє бажання 
бути співпричетним до стабільно високих загальних результатів діяльності. 
Справедливий, чіткий і зрозумілий для всіх розподіл частини прибутків між 
власником, адміністрацією, спеціалістами, робітниками – усе більше стає ви-
значальним не тільки для створення позитивного соціально-психологічного 
клімату, а й для подальшого розвитку підприємства. Додаткові виплати з 
прибутків залежать від багатьох обставин, зокрема від рівня витрат на вироб-
ництво, фінансової ситуації та цін конкурентних позицій тощо. Їхні розміри 
визначаються окремою угодою, що укладається сторонами в разі колектив-
них переговорів на підприємстві [2]. 

Перед тим, як створювати ту чи іншу систему участі, яка базується на 
показникові прибутку, необхідно враховувати труднощі щодо визначення 
безпосереднього зв’язку між зростанням прибутку і внеском конкретного 
працівника. Саме тому часто впроваджуються системи мотивації, що 
пов’язані з результатами власне виробничої діяльності (економія ресурсів, 
зростання обсягу продажів тощо). Тому системи участі у прибутках трансфо-
рмуються в системи участі в результатах діяльності [3]. 

Висновки. Отже, прибуток є найважливішою фінансовою категорією, 
що відображає ефективність діяльності підприємств. І, також, прибуток може 
виступати ефективним методом мотивації працівників, а отже і збільшенням 
продуктивності праці та покращення всіх інших результатів діяльності під-
приємства. Такий метод має назву система участі працівників у прибутках. 
Він повинен розроблятися на кожному підприємстві індивідуально і затвер-
джуватися колегіально під час переговорів. 
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ПРОГАЛИНИ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Лозинська Т. М., доктор наук з державного управління, професор 

У діяльності сучасних сільськогосподарських підприємств України помі-
тними є спроби ширшого застосування методології стратегічного планування в 
процесі прийняття управлінських рішень. Різні за розмірами та ступенем дивер-
сифікованості підприємства, господарська діяльність яких більшою чи меншою 
мірою пов’язана з виробництвом сільськогосподарської сировини, неоднаково 
ставляться до можливостей використання стратегічного планування. Якщо для 
потужних диверсифікованих агропромислових компаній розроблення стратегій 
розвитку є однією із важливих функцій менеджменту, то для середніх і дрібних 
підприємств стратегічне планування взагалі не є обов’язковим. 

Тобто, частина підприємств не користується у своїй діяльності стратегіч-
ним плануванням, розробляючи переважно поточні операційні плани, а отже 
говорити про прогалини в стратегічному плануванні можна, виходячи із прак-
тики управління великими аграрними або агропромисловими компаніями. 

Перш за все, необхідно звернути увагу на відсутність чіткого окреслен-
ня відмінностей між стратегічним, поточним та іншими видами планування. 
Найчастіше у вітчизняній науковій і навчально – методичній літературі зміст 
стратегічного планування зводиться до «… розробки комплексу заходів, дій і 
рішень…» [1, с. 95], «… визначення головних цілей організації, ресурсів, не-
обхідних для їх досягнення…» [2, с. 407] та відкидання можливостей управ-
ління на основі «… екстраполяції минулих тенденцій» [3, с. 9]. 

Проте, вказані сутнісні ознаки стратегічного планування, однаковою 
мірою можуть бути віднесені й до інших видів планування, принаймні вста-
новлення мети, визначення комплексу заходів, необхідних для виконання та 
їх ресурсне забезпечення є атрибутивними ознаками будь – якого плану. 

Процес вироблення стратегії є значно складнішим за описані вище дії, 
він погано формалізується, а отже є незручним для повторення і отримання 
очікуваних ефектів. Як зазначає Г. Мінцберг, «…вироблення стратегії є над-
звичайно складною сукупністю як тонких мисленнєвих процесів, що інколи 
відбуваються в людській підсвідомості, так і соціальних… Як би довго й ре-
тельно їх (стратегії – Т. М. Лозинська) не продумували, зрештою вони часто 
перетворюються на щось не стільки формально сплановане, скільки нефор-
мально «візіонерське» [4, с. 200]. 

Стратегічне планування, на відміну від повсякденного (поточного), пері-
одичного чи навіть довгострокового планування, відрізняється зміщенням уваги 
на способи досягнення цілей розвитку підприємства, елементи яких не лише 
пов’язані між собою, а й формуються з урахуванням специфіки підприємства 
(його можливостей) та обставин, у яких воно буде діяти в майбутньому. 

Передбачення майбутніх подій є однією з найвагоміших проблем вироб-
лення стратегій розвитку підприємств, особливо сільськогосподарських, діяль-
ність яких, через суттєву залежність від природно-кліматичних умов, має порі-
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вняно вищий ступінь невизначеності. Можна стверджувати, що проблемність 
стратегічного планування діяльності сільськогосподарських підприємств обу-
мовлюється внутрішньою суперечливістю процесу вироблення стратегії: з од-
ного боку, це є формалізований процес, який має ґрунтуватися на максимально 
точних прогнозах, з іншого – це творча діяльність, побудована на інтуїтивних 
відчуттях майбутніх змін, які важко піддаються опису, а ще важче – кількісному 
вираженню. 

Непередбачуваність зводить нанівець значення накопиченої суми знань 
про минуле, тому «… наявність досвіду та умінь дає не кращий результати, 
ніж їх невелика кількість» [4, с. 202]. Можна із впевністю сказати, що в жод-
ній національній чи регіональній програмі розвитку АПК, в жодній виробни-
чій програмі сільськогосподарських підприємств на 2014 р.,  не передбачені 
політичні події, які розгортаються в Україні, втрата  нею на міжнародній аре-
ні суб’єктності, що тягне за собою значні економічні ризики (подорожчання 
імпортованих ресурсів, насамперед, енергоносіїв; відтік інвестицій; скоро-
чення програм бюджетної підтримки сільського господарства; введення еко-
номічних санкцій з боку окремих країн тощо). У такі періоди часу відсутність 
прогнозу може мати менше негативних наслідків, ніж неправильно складе-
ний прогноз, на основі якого уже відбувається  реалізація певних заходів.  

Доцільно зауважити, що керівники й менеджери сільськогосподарських 
підприємств, які постійно працюють під тиском зовнішніх мінливих умов (по-
годи, цін кон’юктури ринку  тощо), за стилем управління можуть бути віднесені 
швидше до гнучких управлінців, адаптерів, які здатні адекватно реагувати на 
виклики і пристосуватися до змін, ніж до стратегів. Як правило, наявна специ-
фіка управління в сільському господарстві дозволяє окремим вченим зробити 
висновок про необхідність відокремлення стратегічного планування від опера-
тивного і покладання функцій з розроблення стратегій на вище керівництво [5]. 
Тим самим стратегічне управління ніби відмежовується від повсякденної гос-
подарської діяльності, згідно чого вищому керівництву рекомендується зосере-
дитися на стратегічно  важливих проблемах, полишивши усі інші лінійним ке-
рівникам. Такий підхід важко назвати продуктивним, оскільки втрачається вза-
ємозв’язок між керівниками вищих і нижчих ланок управління, створюється 
атмосфера конфліктності та недовіри у колективі, а найголовніше – вищими 
керівниками випускаються з виду ті деталі і дрібниці господарського життя, з 
яких власне і можуть народитися нові, оригінальні стратегії. Задача керівника зі 
стратегічним мисленням, на наше переконання, полягає не в тому, щоб відірва-
тися від повсякденності, а в тому, щоб за окремими розрізненими випадками 
побачити зв’язок (а він майже завжди існує) і вималювати перспективу подаль-
шого розвитку. Певна відособленість стратегічного планування, така собі його 
«елітарність» негативно впливає на інформаційне забезпечення господарської 
діяльності, зміст якого часто зводиться до накопичення статистичних даних і їх 
кількісного аналізу, тоді як пріоритетне значення має інтерпретація фактів. До-
сягти об’єктивного пояснення подій і наслідків цих подій при ігноруванні конк-
ретних обставин, безумовно, не вдається. 
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Описані та інші прогалини стратегічного планування в діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств не повинні формувати завищені очікування 
щодо появи швидких і значних ефектів від реалізації стратегій, при розроб-
ленні яких превалював формальний підхід. 
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ  

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

Малинська Л.В., ст. викладач, Неділько Т.М., асистент  
кафедра інформаційних систем і технологій 

Актуальність проблеми. Сучасні умови ведення бізнесу вимагають по-
стійного розвитку та удосконалення обліково-аналітичного інформаційного за-
безпечення як на рівні підприємства, так і на рівні держави. Вагоме місце в сис-
темі інформаційного забезпечення підприємства належить Інтернет-ресурсам. 
Розвиток та підтримка здорової економічної конкуренції, обмеження та усунен-
ня проявів процесу монополізації вимагають постійного надходження своєчас-
ної оперативної інформації як на рівні держави, галузей промисловості, так і на 
рівні окремих суб’єктів господарювання [1, с. 596-597]. 

Матеріали і методи досліджень. Висвітлення теоретико-методичних 
аспектів використання Інтернет-ресурсів в процесі інноваційної діяльності на 
підприємстві проведено із застосуванням методів аналізу друкованих та еле-
ктронних джерел, систематизації матеріалу та узагальнення статистичної, на-
укової та науково-публіцистичної інформації. 

Результати дослідження. Роль глобальної мережі Інтернет у сучасно-
му суспільстві незупинне зростає. Постійне використання інформаційних 
електронних ресурсів Інтернет стало необхідністю в усіх галузях людської 
діяльності. Інтернет-ресурси – це важливий фактор розвитку інтелектуально-
го потенціалу, важливе джерело нової, соціально важливої інформації. По-
ширення сучасних інформаційних технологій вплинуло на всі сфери суспіль-
ного життя, стало глобальним фактором цивілізаційного розвитку.  

Інтернет-ресурс (веб-ресурс, сайт) можна визначити як сукупність еле-
ктронних документів, що містять текстову, графічну, мультимедійну інфор-
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мацію та бази даних, і які розміщенні в мережі Інтернет під однією адресою 
(IP-адреса). З погляду забезпечення бізнес-процесів слід виокремити наступні 
ознаки класифікації веб-ресурсів [2, с. 123]:  

- за функціональністю: інформаційні, пошукові, інтерактивні – мають 
функціональне призначення та дозволяють здійснювати певні маніпуляції 
(наприклад онлайн-перекладачі, довідники тощо), комбіновані;  

- за приналежністю ресурсу до певної організаційно-технологічної системи 
(наприклад, відомчої мережі, бібліотечної мережі, ЗМІ, корпоративної системи); 

- за призначенням ресурсу (масова інформація, виробництво, освіта, бі-
знес, листування, тощо); 

- за правовим статусом (публічні документи, офіційні документи, 
об’єкти інтелектуальної власності, спам, таємні документи, тощо); 

- за відкритістю ресурсу: відкриті, напіввідкрити (необхідно зареєстру-
ватися) та такі, доступ до яких обмежений. 

Використання Інтернету в бізнесі вже давно стало звичною справою 
для більшості західних компаній та найпрогресивніших вітчизняних фірм. 
Сьогодні мережа Інтернет слугує не тільки для спілкування й доступу до ін-
формаційних ресурсів, але й може бути віртуальним середовищем проведен-
ня таких реальних комерційних операцій, як купівля-продаж товарів та по-
слуг. Значна частина користувачів Інтернету вже сьогодні може, не виходячи 
з дому, оплатити комунальні послуги та придбати улюблену книжку, музичні 
твори чи навіть автомобіль.  

Слід виділити п’ять основних напрямів, за якими використання Інтер-
нет в бізнесі є найбільш перспективним:  

1. Маркетинг та реклама – засобами Інтернет-ресурсів досить ефекти-
вно можна проводити моніторинг товарів та послуг, цін та попиту на них. З 
іншого боку, значна частина потенційних споживачів шукає інформацію про 
потрібний товар або послугу саме у мережі Інтернет. Тому будь-яка бізнес-
діяльність повинна сьогодні бути представлена у ній, причому найбільш ди-
намічним є розвиток і інтеграція із поширеними соціальними мережами. 

2. Торгівля в Інтернет – має значний потенціал завдяки таким перева-
гам покупця як можливість оперативного порівняння цін відразу в декількох 
магазинах, отримання детальної інформації про товар і відгуки інших покуп-
ців. Для продавця вагомими плюсами є відсутність зайвих витрат на оренду 
приміщення і величезний штат продавців – це дає їм можливість свої товари 
та послуги пропонувати на 15-20% дешевше, ніж в звичайних магазинах. На 
тлі катастрофічного падіння промвиробництва інтернет-торгівля продемонс-
трувала за минулий рік пристойне зростання в 45%, про що в багатьох сферах 
діяльності підприємцям залишається тільки мріяти. За неофіційними даними 
обсяг ринку онлайн-торгівлі у минулому році склав в Україні 1,6 млрд дола-
рів. На даний момент в країні функціонує близько 8 тисяч інтернет-
магазинів, але 80% при цьому знаходиться в руках 300 найбільших з них. 
Найбільшою популярністю користуються такі товари: побутова техніка, одяг 
та книги [3]. 
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3. Управління персоналом – користуючись можливостями мережі мо-
жна розмістити резюме, знайти роботу, підібрати персонал, компаньйонів, 
організувати розширені комунікації. 

4. Навчання та науково-дослідницькі роботи – ресурси Інтернет поки 
що не зможуть повністю замінити існуючі форми освіти, але їх вплив уже 
сьогодні помітний. Значна частка бібліотечних ресурсів вже переведена у 
електронний формат і може бути використана у проведенні аналітичної нау-
ково-дослідної діяльності. 

5. Інтернет-банкінг, один із видів дистанційного банківського обслуго-
вування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками забез-
печується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера.  

Висновки. Дослідження теоретичних та практичних аспектів  викорис-
тання Інтернет-ресурсів в діяльності підприємств дозволило виділити основні 
ознаки класифікації Інтернет-ресурсів, що може служити основою для акцен-
тування основних критеріїв їх вибору для успішного ведення бізнесу.  

Також в роботі зазначено п’ять найбільш перспективних напрямів ви-
користання Інтернет в діяльності підприємства, які можуть стати інновацій-
ними засобами ведення бізнесу і забезпечити мінімізацію ресурсних, часових 
й управлінських затрат. 
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МОНІТОРИНГ СТАНУ І ДИНАМІКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Малюченко К. О., аспірантка кафедри менеджменту 
Спеціальність «Економіка та управління підприємствами» 
Науковий керівник: д. держ. упр., професор Лозинська Т. М 

Заробітна плата визначає рівень життя і ступінь економічного та соціа-
льного задоволення населення. У сучасних умовах  її рівень забезпечує не 
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більш як 20% відтворення робочої сили, яке не відшкодовує навіть прямих 
затрат праці і не викликає зацікавленості в переорієнтації робочої сили на 
пріоритетні сфери діяльності.  

Норми соціальних гарантій із заробітної плати є одними із сталих пока-
зників соціального та економічного розвитку країни в цілому [4, c. 12]. Саме 
тому дослідження її фактичного стану та динаміки дає змогу не лише оцінити 
рівень доходів та життя населення, але і проаналізувати ступень державного 
регулювання, соціальну захищеність та задоволеність населення.  

Проведемо оцінку середньої заробітної плати за видами економічної 
діяльності – табл. 1 [2].  

Таблиця 1 
Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами  
економічної діяльності Полтавської області у 2010–2013 роках [2] 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
  2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 

Усього 2102 2481 2850 2988 2946 
Сільське господарство, лісове господар-
ство та рибне господарство 1555 1973 2199 2404 

 
2231 

Промисловість 2667 3200 3590 3725 3993 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 3779 4503 5103 5358 

 
7204 

Переробна промисловість 2472 2955 3341 3355 3317 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 2582 3168 3501 3953 

 
4407 

Водопостачання; каналізація, поводжен-
ня з відходами 2040 2270 2427 2805 

 
2841 

Будівництво 2632 3342 3747 3639 3199 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 1423 1864 2104 2233 

 
2175 

Транспорт, складське господарство, по-
штова та кур’єрська діяльність 2263 2653 2988 3097 

 
2696 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 1181 1937 2154 2064 

 
1686 

Інформація та телекомунікації 2058 2334 2665 2822 2603 
Фінансова та страхова діяльність 3096 3573 3893 4012 4088 
Операції з нерухомим майном 1682 1897 1989 2135 2486 
Професійна, наукова та технічна діяль-
ність 2265 2861 3439 3136 

 
2879 

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1446 1952 2327 2052 

 
1873 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 2418 2650 3220 3499 

 
3020 

Освіта 1804 1984 2400 2562 2391 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 1554 1702 2102 2275 

 
2138 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1446 1654 2049 2123 1911 
Надання інших видів послуг 1314 1571 1581 2113 3448 
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Проаналізувавши дану таблицю можемо зробити висновок, що стабіль-
но високим є дохід робітників добувної промисловості та  фінансової діяль-
ності. Їхній  розмір був більший приблизно у 2 рази за середню плату за всіма 
видами економічної діяльності. У 2013 році заробітна плата робітників добу-
вної промисловості перевищила середнє значення за всіма галузями  еконо-
міки у 1,793 рази, а у 2014 році – у 2, 445 рази.  Серед видів діяльності, які 
мають найменшу заробітну плату, стабільно присутні сільське, лісове та риб-
не господарство: заробітна плата за цими видами діяльності складає від 75 до 
80 % від середньої за усіма видами діяльності.  У 2014 році рівень середньо-
місячної заробітної плати знизився відносно 2013 року майже по всіх видах 
економічної діяльності. 

Середня заробітна плата Полтавської області складає більше чим 94% 
від середньої по Україні та серед 27 регіонів займає 8 місце (за даними 2012 
року) [5]. 

Таблиця 2 
Динаміка темпу зростання/зниження номінальної заробітної плати та  

індексу реальної заробітної плати у 2002–2013 роках [1] 
(відсотків)

Номінальна заробітна плата Реальна заробітна плата 

  до  
попереднього 

року 

грудень  
до грудня  

попереднього 
року 

До 
 попереднього 

року 

грудень до  
грудня  

попереднього 
 року 

2002 121,2 117,8 121,9 120,2 
2003 123,5 111,2 116,6 112,4 
2004 128,2 129,4 123,4 121,6 
2005 135,4 141,4 116,6 124,7 
2006 126,7 125,6 114,7 112,4 
2007 129,3 133,7 111,9 110,9 
2008 133,6 113,8 104,2 91,6 
2009 104,4 114,2 90,0 101,0 
2010 124,5 127,5 114,1 117,6 
2011 118,0 113,8 109,1 109,6 
2012 114,9 110,4 115,5 111,6 
2013 104,8 104,2 106,1 104,6 

 
Номінальна заробітна плата — це сума грошей, яку одержує працівник 

за годину, день, місяць. Реальна заробітна плата виражається в кількості то-
варів і послуг, які працівник може придбати за свою грошову (номінальну) 
заробітну плату [3]. Аналіз таблиці показує, що рівень номінальної і реальної 
заробітної плати з кожним роком зменшується відносно попереднього. У 
2013 році рівень реальної заробітної плати перевищує номінальну на 1,3 %. 
Але незважаючи на позитивність динаміки доходів заробітної плати, її рівень 
залишається низьким.  

Основними завданнями щодо вирішення проблеми низького рівня до-
ходів населення Полтавської області є: 
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- сприяти систематичному розгляду стану виплати заробітної плати та 
погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, 
установах, організаціях району; 

- сприяти проведенню атестації робочих місць на умови праці та на-
дання пільг і компенсацій за результатами атестації працюючим у шкідливих 
умовах праці; 

- забезпечення підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної 
сфери на основі єдиної тарифної сітки; 

- забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма 
суб’єктами господарювання. 

Державний механізм регулювання доходів населення має включати 
удосконалення законодавчо-правового, економічного, соціально-
політичного, адміністративно-організаційного та фінансового елементів його 
реалізації. Важливим є перегляд системи оплати праці, яка повинна врахову-
вати вартість життя та забезпечувати достатній рівень життєвих благ особи, 
яка працює та членів його родини.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ, ЯК ЧИННИК  

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Махмудов Х.З., д.е.н., професор кафедра бізнес-адміністрування та права 
Михайлова О.С., к.е.н., доцент  кафедра бізнес-адміністрування та права 
Ковбаса О.О. к.е.н., доцент  кафедра бізнес-адміністрування та права 

Актуальність проблеми. У сучасних умовах господарювання, стика-
ючись із жорсткою конкуренцією з боку великих та добре організованих по-
середницьких комерційних структур, що функціонують на аграрному ринку, 
більшість дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників, ма-
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ючи обмежені можливості для первинної обробки та зберігання зібраного 
урожаю, не здатні забезпечити ефективне просування та збут своєї продукції 
на ринку. Одним із дієвих механізмів підвищення ефективності маркетинго-
вої та збутової діяльності дрібних виробників може стати створення сільсь-
когосподарських обслуговуючих кооперативів [1]. 

Матеріали і методи дослідження. Об’єктом дослідження є процес 
становлення та функціонування сільськогосподарського обслуговуючого ко-
оперативу. У процесі дослідження використано: абстрактно-логічний метод, 
статистико-економічний метод, зокрема, такий його прийом як порівняння та 
метод потенціальних функцій.  

Результати дослідження. Система планування у кооперативах вклю-
чає стратегічні й оперативні плани. До перших належать план створення під-
приємства (бізнес-план), план диверсифікації основної діяльності та ін. Стра-
тегічні плани орієнтовані на тривалий проміжок часу, стосуються життєво 
важливих сторін діяльності кооперативу, розраховані на принципові органі-
заційні зміни в його роботі. Вони вимагають високої кваліфікації і навичок в 
їх складанні, а тому в період створення та становлення кооперативу, як пра-
вило, передбачають залучення сторонніх консультантів для допомоги у пла-
новій роботі. Оперативне планування має більше неформальний характер, 
воно не таке складне за змістом та формою, орієнтоване на відносно корот-
кий проміжок часу або на проведення певної господарської операції і значно 
меншою мірою потребує спеціальної кваліфікації розробників. 

Кооператив - особлива форма підприємства, що і визначає специфіку йо-
го господарського планування. Найсуттєвіші проблеми планування діяльності 
кооперативу пов’язані з принципами добровільності членства і відкритості коо-
перативу (ст.3 Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”). Ці 
принципи передбачають безперешкодний вступ і вихід з кооперативу, що по-
вністю відповідає демократичній природі даної організації. Водночас можлива 
зміна кількості членів суттєво впливає на обсяги потреб і наявності ресурсів. Їх 
узгодження - найголовніше завдання планування у кооперативах. 

Важлива особливість планування в кооперативах полягає в його зв’язку 
з формуванням і розвитком відносин власності. Стратегічні плани становлять 
фундаментальну основу визначення та зміни загальних параметрів майнового 
комплексу кооперативу, його пайового, неподільного й інших фондів.  

Бізнес-план являє собою всебічний опис бізнесу і середовища, в якому 
він діє, а також системи управління, якої він потребує для досягнення поста-
влених цілей. Подібний документ в Україні також носить назву «техніко-
економічне обґрунтування» (ТЕО). 

Можна виділити три види бізнес-планів, які важливі у формальному 
процесі планування, як функції управління діяльністю: 

1. Управлінські - застосовуються для започаткування діяльності коопе-
ративу, для управління поточною діяльністю або розвитку діяльності. 

2. Бізнес-плани проектів - спрямовані на планування й управління про-
ектами, які реалізовуються в рамках конкретного кооперативу; 
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3. Разові (цільові) бізнес-плани - спрямовані на прийняття окремих рі-
шень, пов’язаних з управлінням бізнесом. 

Управлінський бізнес-план - встановлює цілі та шляхи (стратегії), за 
допомогою яких кооператив збирається досягти поставлених цілей. 

Даний вид бізнес-плану дозволяє визначити конкретні цілі кооперативу 
на короткий період (зазвичай, на рік), та покроковий план дій для досягнення 
поставлених цілей.  

Виключно важливе значення для становлення і ефективного функціо-
нування кооперативного підприємства має план створення кооперативу (ба-
зовий бізнес-план). З цього документу починає втілюватися в життя сама ідея 
створення кооперативу. Метою його складання повинно бути насамперед пе-
реконання самої ініціативної групи, що створює кооператив, майбутніх кліє-
нтів - власників кооперативу, його кредиторів, постачальників, покупців, ін-
ших ділових партнерів, державних органів, суспільства в цілому в економіч-
ній доцільності існування такої кооперативної організації, реальності ідеї її 
створення і нормального функціонування, конкуренто- і платоспроможності, 
корисності суспільству та безпечності для довкілля. Крім цього, управлінсь-
кий бізнес-план дозволяє розв’язати ще одне із завдань управління - здійсню-
вати координацію дій між різними учасниками, тому що кожному з них від-
ведена своя роль, своє коло обов’язків і завдань. Дане питання особливо ак-
туальне для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів враховуючи 
їх особливість участі в господарській діяльності[2]. 

Бізнес-плани проектів – пов’язані з конкретними проектами, що вима-
гають певних капіталовкладень. Такий бізнес-план розробляється, якщо кері-
вництву обслуговуючого кооперативу необхідно ухвалити рішення щодо ка-
пітальних витрат, виходячи з того, що всі проекти повинні бути спрямовані 
на оптимальне досягнення інтересів підприємства. Інакше кажучи, будь-які 
капітальні витрати повинні бути спрямовані на те, щоб сприяти досягненню 
цілей, визначених управлінським бізнес-планом. 

Бізнес-плани проектів тісно пов’язані з тими цілями, які поставлені пе-
ред кооперативом у плановому періоді. Кожний з обраних проектів повинен 
займати відповідне місце у вирішенні завдань, що стоять перед підприємст-
вом. Разом з тим, певні проекти можуть і не торкатися поточних завдань, то-
му що пов’язані з більш довгостроковими цілями підприємства й можуть бу-
ти самостійним об’єктом управління. 

Разові (цільові) бізнес-плани спрямовуються на вирішення важливих 
завдань функціонування підприємства. Частіше такі бізнес-плани розробля-
ються за потребою для вирішення конкретної проблеми. Даний вид бізнес-
плану найбільш актуальний для обслуговуючих кооперативів за його допо-
могою найпростіше ознайомити членів кооперативу з новими для них напря-
мами діяльності. 

Базовий бізнес-план складається на термін більше одного року (краще 
до п’яти років). Його форма довільна, але рекомендується включити такі чо-
тири розділи: 
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1. Загальні відомості про кооператив: адреса і реквізити кооперативу, 
концепція (призначення) кооперативу, цілі і завдання; анотація бізнес-плану 
(короткі висновки); характеристика відносин власності. 

2. Маркетинговий план кооперативу: загальна стратегія ринкової дія-
льності; товарна політика; результати вивчення ринку (споживачі, маркетин-
гові канали, конкуренти); ринкові прогнози. 

3. Організація і управління: план виробництва (надання послуг); техно-
логічні аспекти; будівлі й устаткування; машини і обладнання; найманий пе-
рсонал; облік і звітність; юридичні особливості підприємства.   

4. Фінансовий план кооперативу:звіт про доходи і збитки; рух грошо-
вих коштів; баланс підприємства; розрахунок межі беззбитковості; програма 
інвестування; оцінка ризику і страхування. 

Висновки. Якісно складений план створення кооперативу може одно-
часно виконувати роль його техніко-економічного обґрунтування. Складання 
такого плану повинне завершитися визначенням найефективнішого напряму 
використання ресурсів майбутнього кооперативу для досягнення його мети. 
Водночас він дозволяє виявити проблеми та перешкоди на шляху організації 
кооперативу як механізму продовольчої безпеки на селі, а отже, є первинним 
інструментом оцінки реальності запропонованої ідеї.  
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СУЧАСНИЙ СТАН М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК 
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Миколенко І.Г., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства 

Актуальність проблеми. В умовах переходу до ринкової економіки 
проблема забезпечення населення продовольством є досить складною та за-
лежить від рівня розвитку агропромислового комплексу країни і його складо-
вих – регіональних продуктових підкомплексів, які являються інтеграторами 
взаємних видів діяльності, що належать до різних сфер АПК, галузей і підга-
лузей та організаційно й технологічно об’єднанні для здійснення виробничо-
го циклу. М’ясопродуктовий підкомплекс – одна з найважливіших продукто-
вих вертикалей, що об’єднує в собі сільськогосподарських товаровиробників, 
підприємства м’ясопереробної промисловості та торговельні організації в 
процесі вирощування худоби та птиці, їх переробки й реалізації готової 
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м’ясної продукції на ринках збуту. Його головне призначення полягає у задо-
воленні потреби населення в м’ясі та продуктах його переробки [1].  

Центральною ланкою м’ясопродуктового підкомплексу є тваринницт-
во, яке базується на використанні земельних ресурсів як основного джерела 
природних кормів. Ріст виробництва продукції тваринництва з одночасним 
покращенням його якісних показників є головною умовою успішної роботи 
всіх галузей підкомплексу. Розвиток тваринництва визначає також і рівень 
розвитку сфери заготівлі, переробки, зберігання, реалізації м’ясної продукції 
та ступінь задоволення потреб споживачів [1]. 

Матеріали і методи досліджень. Проблемні дослідження питань роз-
витку та регулюванню АПК присвятили праці В.Г. Андрійчук, П.Т. Саблук, 
С.І. Дем’яненко, В.Я. Месель-Веселяк, О.В. Мазуренко, В.Г. Ткаченко, 
В.І. Богачов, С.В. Лукянець, І.В. Кравець та інші. 

Результати досліджень. Агропромисловий комплекс АПК є складо-
вою економіки України і має значний вплив на розвиток держави. На даний 
час особливо в скрутному становищі знаходиться тваринництво. Зниження 
обсягів виробництва м’яса призводить до недостатньої завантаженості поту-
жностей м’ясопереробних підприємств, зменшення виробництва 
м’ясопродуктів, а підвищення цін на продукцію зумовлює зниження її спо-
живанням населення [2]. 

Головною причиною значного скорочення поголів’я худоби  і птиці та 
виробництва продукції тваринництва є незацікавленість товаровиробників у 
розвитку тваринницької галузі через неефективне функціонування галузі 
кормовиробництва та племінної справи. 

Станом на 1 січня 2013 року в усіх категоріях господарств Полтавської 
області поголів’я великої рогатої худоби складало 280 тис. голів, що майже 
вдвічі менше рівня 2000 року та на 13 тис. гол. більше попереднього, 2011 р. 
Поряд з скороченням поголів’я худоби, позитивним є зростання показників 
продуктивності – середньодобові прирости великої рогатої худоби на виро-
щуванні, відгодівлі та нагулі у сільськогосподарських підприємствах збіль-
шились за період 2000-2012 рр. більше ніж удвічі (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка поголів’я великої рогатої худоби в господарствах 
Полтавської області, 2000-2012 рр., на кінець року, тис. гол. 

* за даними Головного управління статистики в Полтавській області 
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Досягнутий рівень виробництва м’яса в Україні поки що не забезпечує 
споживання цих продуктів за науково обґрунтованими нормами. У зв'язку з 
цим перед сільськогосподарськими підприємствами стоїть завдання здійсни-
ти систему таких економічних і організаційних заходів, які б сприяли збіль-
шенню виробництва продукції скотарства. Серед факторів, що визначають 
продуктивність тварин, рівень і обсяг виробництва тваринницької продукції, 
вирішальне значення має повне і безперебійне забезпечення тваринництва 
різноманітними, повноцінними і дешевими кормами. 

Розвиток скотарства та його економічна ефективність залежать від ви-
користання продуктивного потенціалу тварин, що, в свою чергу, визначаєть-
ся умовами утримання худоби, передусім кількістю і якістю кормів. Система 
годівлі худоби різних статевовікових груп має бути науково обґрунтованою, 
якнайповніше відповідати умовам кормо виробництва і завданням виробниц-
тва продукції скотарства в кожному господарстві. Вона вимагає не тільки до-
статньої кількості кормів, повної збалансованості їх за поживними речовина-
ми, а й економічного обґрунтування типів годівлі.  

Важливим фактором збільшення виробництва яловичини є інтенсивне 
використання продуктивних тварин. Високопродуктивне поголів'я корів і 
молодняка великої рогатої худоби ефективніше використовує корми і забез-
печує зниження собівартості продукції. 

Дані наукових досліджень і досвід передових господарств свідчать, що 
організація інтенсивного вирощування і відгодівлі худоби є головним напря-
мом збільшення виробництва яловичини і поліпшення її якості. При інтенси-
вному використанні молодняка м’ясного контингенту скорочуються строки 
відгодівлі, прискорюється оборотність поголів'я, що сприяє збільшенню ви-
робництва яловичини і підвищенню його економічної ефективності. Забійний 
вихід м’яса залежить від живої маси і вгодованості молодняка худоби. При 
живій масі однієї голови 300 кг і при нижчій за середню вгодованості вихід 
м’яса становить 45 %, а при живій масі 425 кг і вищій вгодованості – 58 %. 

Про ефективність інтенсивного використання продуктивного потенціа-
лу молодняка великої рогатої худоби свідчить також досвід США. Якщо гос-
подарства України реалізують молодняк худоби середньою живою масою 
393 кг, то ферми США – понад 500 кг. Це означає, що при наявному відгоді-
вельному поголів’ї можна забезпечити значне збільшення виробництва яло-
вичини і телятини. 

Висновки. Проблемами м’ясопродуктового підкомплексу в наш час є ве-
ликі деструктивні зміни в його розвитку. На даний час спостерігаються значні 
диспропорції між виробничими потужностями переробних підприємств і наяв-
ними сировинними ресурсами, між розвитком тваринництва і кормовиробницт-
ва. Тому, головним завданням у розвитку м’ясопродуктового підкомплексу по-
винно бути збалансування усіх його галузей і складових частин. 

В умовах формування ринкових відносин функціонування економічно-
го механізму неможливе без участі держави. Потреба у державному регулю-
ванні національної економіки викликана рядом об’єктивних обставин. Осно-
вними соціально-економічними функціями держави на сучасному етапі роз-
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витку є: врегулювання зовнішньої торгівлі продуктами тваринництва, під-
тримка економічної стабільності на макрорівні і визначення пріоритетів роз-
витку національної економіки, запровадження постійно діючої системи ціно-
вого моніторингу, підтримка і регулювання неринкового сектора економіки, 
соціальна функція, здійснення заходів щодо активізації формування оптових 
ринків м’яса та м’ясної продукції, підтримка позицій національних підпри-
ємств у світовому господарстві і на світовому ринку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ ЯК ЗАСОБУ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ  

Мирна О. В., Сердюк О. І. 

У бізнесі немає дрібниць. Працездатність кожного співробітника зале-
жить не лише від правильно організованого трудового процесу і від внутрі-
шніх відносин в колективі, але і від того, як організований офіс в цілому і ро-
боче місце даного співробітника, зокрема. Дотримуючись вимог ергономіки і 
надаючи належну увагу комфорту робочих місць, легко перетворити офіс в 
місце, приємне для кожного працівника – свого роду другий дім, куди люди-
на приходитиме не лише для того, щоб заробляти гроші, а й для задоволення 
потреб у новій цікавій роботі. 

Стандартне робоче місце складається з чотирьох основних елементів – 
стіл, система зберігання документів, крісло та офісні перегородки, які ізолю-
ють від зовнішніх звуків та візуальних подразників [1]. 

Одним із методів психодіагностики поруч зі спостереженням, бесідою 
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та експериментом є метод аналізу продуктів діяльності – з’ясування характе-
ристик особистості шляхом вивчення результатів її діяльності. 

Аналізувати продукт діяльності доцільно особливо в тих випадках, ко-
ли проведення відкритого психологічного вивчення неможливо або недоці-
льно. Даний метод використовують, коли існує потреба: сформувати з наяв-
них працівників резерв призначення на керівні посади або ділянки роботи з 
високим рівнем навантаження, відповідальності; провести різного виду ін-
спектування персоналу, перевірки, внутрішнього розслідування. 

Якщо перелік офісної фурнітури і канцелярських приладів регламентуєть-
ся внутрішньо-офісними правилами, то в залежності від того, як це приладдя 
розташовані на робочому місці і для чого використовуються в процесі роботи, 
можна зробити цікаві та корисні висновки про психологію конкретної особистос-
ті (табл. 1). 

Таблиця 1 
Психологічна оцінка меж робочого простору 

Умова Ознака Психологічний висновок 
 

1 2 3 

Неповна територіальна 
присутність особи, на що 
вказують «територіальні 
просторові маркери» - дрі-
бниці, що є фізичною або 
психологічною власністю 
працівника, тобто ті, що 
суб’єктивно ідентифіку-

ються як власні (оргтехніка, 
репродукції картин) 

- знижена самооцінка; 
- прагнення з певних міркувань особистісно 
дистанціонуватися від професійної діяльності; 
- загальна нездатність індивіда адаптуватися 
до соціального середовища, коли переважає 
мотивація уникнення невдачі над мотивацією 

досягнення успіху; 
- в психології працівника переважає інтрове-
рсія, тобто схильність концентрувати увагу на 

внутрішньому особистісному світі; 
- іноді це ознаки певного різновиду фобій. 

Помітна територіальна  
присутність в приміщенні 

екстраверсія працівника, тобто природня схи-
льність локалізувати увагу та особисті інтере-
си у зовнішньому світі. Такий працівник буде 
прагнути досягнути успіху, а не уникнути не-
вдачі, зайняти активну ініціативну особистісну 

позицію. 

 
 
 
 
 
В офісному 
приміщенні 
розташоване 
одне робоче 

місце 

Надмірний прояв 
 територизму 

- схильність особистості до експансії, наступа-
льний характер у відносинах. 

Робочі предмети працівни-
ка-екстарверта розширю-
ють межі і захоплюють 
частину території сусіда, 
претендування на нейтра-
льні або спільні частини 
робочого простору. 

- екстравертні особливості працівника; 
- наявність у нього претензій до певного коле-
ги або робочого простору в якості намагання 
контролювати ситуацію (як в буквальному 
значенні, так і в плані займання вищої 

кар’єрної позиції). 

 
 
 
В офісному 
приміщенні 
розташовані 
два і більше 
робочих 
місця 

Потенційно спірні території 
приблизно однаково безко-
нфліктно використовують-
ся всіма членами робочого 

приміщення 
 

- хороша психологічна атмосфера в кабінеті. 



 55

1 2 3 

Чарункова 
присутність 

Кожному або окремим 
працівникам належать два 
або більше територіальних 

островків. 

- гостра конкурентна соціально-психологічна 
динаміка. 

Ідеальний 
порядок на 
робочому 
місці 

Відсутність зайвих засобів 
та предметів праці, наявні – 
розкладені в строгій послі-

довності. 

- зразковий працівник; 
- відверте байдикування. 

Безлад на 
робочому 
місці 

Засоби та предмети праці в 
довільній формі розміщені 
по всій площі робочого 

простору. 

- потенційне байдикування; 
- прояв творчого характеру особистості; 
- невдале меблювання робочого місця,  
недостатньо потужний комп’ютер. 

Джерело: розробка авторів з використанням [2] 
 

Робочий простір офісного працівника охоплює не тільки безпосереднє 
робоче місце (стіл та стілець), але і певну частину території навколо нього – 
інші предмети офісних меблів, стіни, поли, вікна. Мова йде про такий фено-
мен як територизм, який характеризується тим, що психологічний розмір лю-
дини не обмежується лише його фізичним тілом, а охоплює певну частину 
оточуючого предметного середовища.  

Отже, територизм – це не тільки привласнення певної території, але і 
психологічне її упорядкування. А характеристика такого упорядкування зав-
жди буде відображати важливі психологічні властивості упорядкування з 
проекцією на власника робочого місця.  

Через безліч вербальних та невербальних інформаційних каналів працівник 
посилає іншим співробітникам повідомлення про те, що він собою являє. Те, як 
працівник «обігрує» свою зовнішність, його манера триматися, жести, голос і 
мовлення, предмети, що його оточують, навіть те, якими канцелярськими това-
рами він користується, – усе це повідомлення, що надсилаються людиною ін-
шим. Тому, зібравши та узагальнивши інформацію щодо розташування предме-
тів праці та меж робочого місця підлеглих, скориставшись методом аналізу про-
дуктів діяльності, керівник зможе ефективніше приймати рішення щодо органі-
зації їх роботи, ротації та розподілу посадових обов’язків між працівниками. 
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КУЛЬТУРА ЯК КАТЕГОРІЯ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ  
КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Ніколаєнко Ю.О., кандидат педагогічних наук 

На сучасному етапі розвитку суспільства головним завданням системи 
вищої освіти є підготовка фахівців, здатних до професійного, особистісного 
та соціального самовдосконалення упродовж усього життя. З огляду на це 
культура є обов’язковим компонентом змісту освіти. 

Вивчення мови і культури є взаємопов’язаними процесами, адже куль-
тура – це невід’ємна частина мовного середовища. “Мова не вміє існувати 
сама по собі, у безповітряному просторі. Повітря мови – це культура. Поруч з 
мовним інстинктом з’являється культурний інстинкт – говорити можна тіль-
ки про щось, отже, виникають культурні контексти … Контекст розширюєть-
ся – з’являється більше слів, щоб про нього розмовляти, а поява великої кіль-
кості слів призводить до появи нових понять, тобто контекст продовжує роз-
ширюватися. Так вони взаємно розвивають одна одну” [1, с. 2]. 

Іншомовна підготовка студентів у ВНЗ спрямована на формування про-
фесійної комунікативної компетенції, яка дозволяє використовувати іноземну 
мову для ефективної взаємодії у фаховому та академічному контекстах. 
Обов’язковим компонентом комунікативної компетенції є соціолінгвістична 
або соціокультурна компетенція – сукупність знань про країну, мова якої ви-
вчається, національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведі-
нки носіїв мови, здатність використовувати ці знання у процесі спілкування, 
дотримуючись норм поведінки, правил етикету та стереотипів комунікації, за-
гальноприйнятих у певному соціумі. У структурі соціокультурної компетенції 
виділяють: 1) соціокультурні знання – інформація про країну, мова якої вивча-
ється, духовні цінності, традиції, національний менталітет; 2) досвід спілку-
вання – вибір прийнятної поведінки, правильне трактування іншомовної куль-
тури; 3) особистісне ставлення до іншомовної культури, в тому числі здатність 
вирішувати міжкультурні конфлікти; 4) володіння способами використання 
мови – правильне вживання лінгвістичних маркерів соціальних стосунків, пра-
вил ввічливості тощо [4, с. 316 – 317]. Розвинена соціокультурна компетенція є 
запорукою успішного спілкування та досягнення взаєморозуміння між пред-
ставниками різних національностей. Саме тому значна увага у навчанні інозе-
мної мови має приділятися формуванню такої компетенції.  

Одним з найбільш дискусійних питань у науковій літературі є тракту-
вання поняття культури як компоненту змісту іншомовної підготовки.  

Найбільш розповсюдженим є лінгвокраїнознавчий підхід, згідно якого 
до змісту дисципліни «Іноземна мова» включають інформацію щодо історич-
ного та соціально-економічного розвитку країн, мова яких вивчається,  їхні 
звичаї, традиції, географічні та етнографічні відомості.  

Деякі автори вважають, що вивчення культури для забезпечення пов-
ноцінної комунікації іноземною мовою зводиться до навчання стандартної 
нормативної поведінки, яка відрізняє носіїв цієї мови в різних ситуаціях спі-
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лкування. Це так здавана «культура з маленької букви», або ж компонент 
«стилю життя», що регулює стереотипи поведінки, необхідні для нормально-
го функціонування у конкретному лігнгвокультурному соціумі. Ці норми фо-
рмуються у носіїв мови з раннього дитинства, і їх використання стає досить 
часто  підсвідомим. Саме тому вивчення і відпрацювання таких стандартів 
комунікативної іншомовної поведінки має пріоритетне значення [3]. 

На думку Є. Пасова, процес навчання іноземної мови має стати іншо-
мовною комунікативною освітою, що включає: 1) пізнання –  оволодіння 
культурологічним змістом іншомовної культури (культура іншої країни та 
мова як елемент цієї культури); 2) розвиток – оволодіння психологічним змі-
стом іншомовної культури (здатність здійснювати мовленнєву та навчальну 
діяльність, комунікативні здібності); 3) виховання – оволодіння педагогічним 
змістом іншомовної культури (моральні норми та цінності); 4) навчання – 
оволодіння соціальним змістом іншомовної культури (мовленнєві уміння для 
здійснення спілкування). За таких умов культура «стає тим простором існу-
вання, завдяки якому людина може стати людиною духовною» [2, с. 31]. 

Вважаємо, що концепція іншомовної комунікативної освіти найбільш 
повно відповідає вимогам сьогодення, проте її впровадження у навчальний 
процес можливе тільки за умов реформування усієї системи освіти.  
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РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА МІЖ УЧАСНИКАМИ  
ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗЕРНОВОГО РИНКУ 

Обревко Т. О., асистент кафедри менеджменту 

Комерційні банки прагнуть обмежити кредитні ризики. Будь-який про-
цедурний інструмент або регулювання, які укріплюють кредитну спромож-
ність банку або забезпечують погашення  позичальником (наприклад, аграр-
ним підприємством) зобов’язань, з січня  2013 року заохочуються фінансо-
вою установою. 

Приватні банки, які фінансують власників зерна, мають виняткові пе-
реваги за рахунок розвитку обігу складських документів як інструменту фі-
нансування торгівлі. Складські документи гарантують легкість передачі то-
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вару і  відносну свободу від претензій третіх осіб. Зерновий склад, як учасник 
логістичного процесу при реалізації зерна, також надає заходи безпеки, які 
допомагають банку шляхом надання професійної технічної допомоги по збе-
ріганню зерна, уряд вводить перевірки складських приміщень, методи управ-
ління і страхування, які захищають від втрати випадкової або по недбалості. 

Групою фахівців Інституту розвитку аграрних ринків, Міністерства агра-
рної політики у співпраці із зацікавленими сторонами розроблено та зареєстро-
вано у Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» (щодо гарантійного фонду виконання зо-
бов’язань за складськими документами на зерно) (реєстраційний номер 9611 від 
19.12.2011). У листопаді 2012 року за результатами розгляду питань порядку 
денного Верховної Ради України було прийнято у другому читанні та в цілому 
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими докумен-
тами на зерно». У січні 2013 року Президентом України підписано згаданий За-
кон, який , згідно норм закону набрав чинності з 18 квітня 2013 року. 

Досвід багатьох країн свідчить про необхідність мати резерви приват-
ного страхування або галузевий гарантійний фонд для покриття витрат у разі 
неспроможності складу виконати свої обов’язки по поверненню зерна. Кон-
цепція фонду майже відповідає схемі для страхування вкладників, яка вико-
ристовується в банківському секторі багатьох країн світу. 

Створення Гарантійного фонду санкціонується урядом, але управляєть-
ся він адміністративною радою, що складається із зацікавлених сторін, мініс-
терств та відомств, представників зернових складів, Асоціації зернових трей-
дерів, включаючи виробників і переробників. В основному фонд формується 
із членських внесків, інвестиційного доходу та відновлення втрат. 

Банки при цьому мають вигоди від фонду прямо або побічно. Якщо 
банк має заставу, що зберігається на складі, він буде прямим бенефіціаром 
виплати фонду у випадку банкрутства зернового складу. Банки мають ко-
ристь побічно, коли їхні клієнти за допомогою доступу до фонду відшкоду-
вання по втратах зерна, не повинні бути безпосередньо забезпечені в банку. 
Фонд також є «побічним гарантом» забезпечення стабілізаційних заходів для 
всіх учасників зернової галузі. 

Коли банк у якості застави приймає зерно, що знаходиться на зберіган-
ні, він несе відповідальність за моніторинг своїх ризиків, які розділяються з 
клієнтом та складаються з: 

- цінового ризику; 
- ризику втрати кількості/ якості в результаті пожежі, бурі, крадіжки 

та інших; 
- ризику втрати кількості/ якості з необережності чи шахрайства з бо-

ку складу. 
Цінові ризики та ризики втрати за рахунок зовнішніх факторів, як пра-

вило, керовані за допомогою використання ф’ючерсів або форвардних конт-
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рактів на межі цінового ризику, а також шляхом використання комерційного 
страхування для обмеження зовнішніх факторів ризику. 

Але третя категорія ризику, ймовірність того, що незважаючи на ліцен-
зування урядом та інспекції, недбалість складського оператора може призве-
сти до втрати або пошкодження зерна, що знаходиться на зберіганні, як пра-
вило не страховий випадок в Україні. Отже, Гарантійний фонд, як повноцін-
ний учасник логістичного процесу зерновиробництва, забезпечує 
пом’якшення ризиків і робить фінансування під заставу запасів зерна набага-
то більш життєздатною діяльністю. 
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПРАВА 

Осташова В. О., к.ю.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та права 

Важливе місце у системі джерел трудового права займають акти лока-
льної нормотворчості. До них відноситься правила внутрішнього трудового 
розпорядку, положення про преміювання, положення про винагороду за 
підсумками роботи за рік, колективні договори тощо. Останні займають най-
нижчу сходинку у системі джерел за юридичною силою, але не за значенням. 
Колективні договори не лише конкретизують положення законодавчих актів 
у сфері права, а й заповнюють прогалини у правовому регулюванні трудових 
відносин. У деяких країнах значення колективних договорів перевищує роль 
законодавчих актів. 

На думку І. Я. Кісельова, «колективні договори вужче за охопленням, 
менш стабільні, але разом з тим більш гнучкіші, ніж законодавство. Вони ча-
стіше переглядаються, скоріше відображають зміни в виробництві та органі-
зації праці, ринковій кон’єктурі, співвідношенні сил в загальнонаціональному 
масштабі в рамках окремих галузей та підприємств, що за частую дає проф-
спілкам можливість добиватися в колективних договорах ліпших умов праці, 
ніж ті, що зафіксовані в законах» [1, с. 30]. 

Колективний договір як джерело трудового права характеризуються 
такими ознаками: 1) є нормативно-правовим підзаконним актом; 
2) приймається роботодавцем у межах його компетенції одноособово або з 
урахуванням думки (у випадках, передбачених колективним договором, уго-



 60 

дою – за погодженням) з виборним органом первинної профспілкової органі-
зації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації; 
3) діє у межах підприємства (установи, організації) (роботодавця-фізичної 
особи, крім роботодавця, який не є суб'єктом підприємницької діяльності), 
відносно працівників даного роботодавця незалежно від місця виконання ни-
ми роботи [2, с. 307-308]. 

Норми колективного договору конкретизують окремі норми, що своїм ха-
рактером потребують прив’язки до місцевих умов того чи іншого підприємства. 
Окрім того, такі норми підвищують рівень правових гарантій, встановлених чин-
ним законодавством. Тому колективний договір може містити норми, які нада-
ють працівникам певні додаткові, порівняно з централізованими нормативно-
правовим актами, пільги та переваги (додаткові оплачувані відпустки, скороче-
ний робочий час тощо). Таким чином, норми колективного договору з однієї сто-
рони виступають результатом конкретизації норми, що має вищу юридичну си-
лу, з іншої, покликані заповнювати певні прогалини в правовому регулюванні 
праці. В умовах пошуку балансу між централізованим та договірним врегулю-
ванням трудових відносин роль цього виду джерел трудового права останнім ча-
сом постійно зростає [3, с. 427]. 

Єдиним нормативно-правовим актом, що містить положення про 
обов’язковість укладення колективного договору, є Господарський кодекс 
України. Відповідно до його ч. 7 ст. 65, колективний договір укладається на 
всіх підприємствах, що виконують найману працю між власником, або упов-
новаженим ним органом та колективом. Таким чином, зазначена імперативна 
норма містить вимогу обов’язкового укладення колективного договору на 
підприємстві (при цьому, про обов’язковість укладення колективного дого-
вору в установі або організації в цій нормі нічого зазначено). Разом з тим, 
ст. 4 Господарського кодексу України прямо передбачає, що трудові 
відносини не є предметом його регулювання. Отже, питання застосування 
Господарського кодексу України для врегулювання взаємовідносин 
працівника та власника підприємства (уповноваженого ним органу) в процесі 
праці є дуже спірним [4, с. 21]. 

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» ко-
лективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях неза-
лежно від форм власності та господарювання, які використовують найману пра-
цю і мають право юридичної особи. Крім того, колективний договір може укла-
датися у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підроз-
ділів. Частина восьма статті 9 зазначеного Закону передбачає, що на новостворе-
ному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї зі сто-
рін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством пе-
редбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо йо-
го реєстрацію не передбачено. 

Отже, укладення колективного договору є обов’язковим у разі викори-
стання на підприємстві найманої праці незалежно від кількості працівників 
та за наявності ініціативи хоча б однієї зі сторін. Якщо жодна зі сторін не ви-
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явила ініціативи, то ніхто не може примусити сторони укласти такий договір, 
адже обов’язковою умовою укладення будь-якого договору є вільне волеви-
явлення сторін (ст. 4 Конвенції № 98 МОП, частина третя ст. 203 Цивільного 
кодексу України). 

Колективний договір забезпечує стабільні відносини між роботодав-
цем, працівниками та їх представниками в особі профспілкових організацій, 
встановлюючи при цьому надійний соціальний контакт та виключаючи мож-
ливість виникнення конфліктів. Не дивлячись на очевидні переваги кладення 
колективного договору як для працівника, так і для роботодавця, на сього-
днішній день на багатьох підприємствах колективні договори відсутні. 
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ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

НА ЕТАПІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

Палій М.В., асистент кафедри менеджменту 

На сьогоднішній день наша держава зустріла на своєму довгому та скла-
дному шляху до євроінтеграції безліч проблемних питань, що обов’язково по-
трібно поступово вирішувати у найкоротші строки. І найголовнішим з них зві-
сно ж є впровадження міжнародної стандартизації вітчизняної продукції та 
створення відповідно високого рівня системи менеджменту якості на більшос-
ті підприємств, що прагнуть вийти на міжнародний ринок та підтримати на 
ньому свої конкурентні переваги. Тому, наразі є досить актуальним питанням 
дослідити всі можливості вирішення цих проблемних задач. 

Досліджуючи процедуру встановлення належного рівня якості на 
окремих підприємствах, В.М. Гриньова виділяє чотири основних етапи, які 
потрібно пройти кожному суб’єкту господарської діяльності задля встанов-
лення відповідного рівня якості своєї продукції. Серед них такі: планування, 
аналіз, інтеграція та виконання. Особливістю її тверджень є те, що оцінку лі-
дерських позицій на ринку та практичне застосування досягнутого рівня яко-
сті автор виокремлює з цих етапів [1, с. 372]. 

Чесно кажучи, я повністю підтримую автора у цій теорії поетапного досяг-
нення відповідного рівня якості на підприємстві, адже міжнародні стандарти для 
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наших підприємств все ще залишаються “зіркою в небі”, а вимоги щодо виходу 
на міжнародний ринок все жорсткіші з року в рік.  

Найкращим варіантом вирішення цього питання є позиціонування себе в 
рівні якості стосовно конкурентів. Закордонні фірми називають цю процедуру 
“встановленням оцінки якості” (benchmarking), що яскраво дає зрозуміти сучас-
ним підприємцям ринку України якими етапами вони повинні рухатися у цьому 
напрямку (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Блок-схема процедури встановлення відповідного рівня  
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рівня якості продукту 

Оцінка лідерських позицій на ринку та засто-
сування системи менеджменту якості  

на практиці 
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Аналізуючи досвід закордонних підприємств та дочірніх філій транснаціо-
нальних корпорацій, дійшла до висновку, що більшість закордонних фірм задля 
збереження й розширення свого сегменту на ринку, підтримуючи і встановлюю-
чи все більш високі стандарти якості щодо продукції, прагнуть до постійного то-
тального поетапного поліпшення свого продукту. А всім нам відомо, що політика 
безперервного поліпшення якості, як правило, реалізується через чітко визначені 
самим підприємством маркетингові або операційні стратегії. 

Ця проблема значно глибше стосується вже сьогодні кожного спожива-
ча вітчизняної продукції, адже людина чітко орієнтується чи можна довіряти 
даному продукту, чи ні на основі вже міжнародних стандартів якості. Таким 
стандартом для міжнародного ринку є вже всім відомий як ISO: 9000, що й є 
для України на сьогодні найкращим орієнтиром на найближчі роки щодо ви-
ведення якості продукції на рівень, що задовольнить не тільки українця, а й 
європейського споживача [2]. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З АНІМАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ  

ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ 

Парій А.В. кандидат філологічних наук, професор 

Історія людства починається з первісної історії і тому якраз можна найти 
початок явищ і процесів, які становлять зміст людської діяльності і культури. 
Факти наукових досліджень свідчать про те, що всі без винятку види тварин за-
знали в ході одомашнення серйозних морфологічних змін в порівнянні зі своїми 
дикими предками, хоча масштаб цих змін у домашніх тварин все ж менший, ніж 
у рослин, й вони не втратили повністю своєї схожості з дикими предками. Люба 
тварина, яка вводиться в культуру, активна, вона відрізняється певним поведін-
ковим стереотипом, хоча і еволюційно запрограмованим на видовому рівні, але 
ці поведінкові реакції – недовірливість, лякливість, хижі інстинкти – достатньо 
різноманітні, що найшло відображення в багатьох мовах світу. Так, наприклад, 
слово «вівця» як ім’я тварини коннотує такі ознаки, як «покірність, беззахис-
ність», які не входять в значення цього слова, але відзначають схожість людини з 
вівцею по цим властивостям: беззахисний, як вівця, покірний як вівця і т. д. 

Інші поведінкові реакції тварини – жвавість, активність, відсутність бояз-
кості, сили, витривалість – коннотують інші ознаки, такі як «упертість», «ту-
пість», «витривалість», «лютість» і т. д. Пор. слово «осел» як ім’я тварини конно-
тує такі ознаки, які відзначають схожість людини з ослом за цими ознаками. 
Слово «кінь» як ім’я тварини, яка дала людству свою енергію, яка стала робочим 
скотом і транспортним засобом, коннютує такі ознаки, як «витривалість», «енер-
гійність», які відзначають схожість людини з конем за цими ознаками.[1] 
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В процесі одомашнення тварина проявляє певну активність. В цьому 
процесі первісна людина і тварина виступали як партнери. Поведінкові реак-
ції тварини заважали одомашненню і перешкоджали переходу того чи іншого 
виду в домашній стан. Необхідність взаємного пристосування людини і тва-
рини в процесі одомашнення сприяли спільній коеволюції домашніх тварин і 
людини, їх повному пристосуванню один до одного в ході доместикації. 

Всі аспекти різностороннього тваринницького досвіду людства можуть 
бути представлені в наступній класифікаційній схемі, яка дозволяє розгляда-
ти їх не ізольовано, а групами. 

Першу групу становлять продуктивні тварини: це – велика і мала рога-
та худоба, свині, чисельні види домашньої птиці. Тварини цієї групи зберег-
ли своє виключно господарське значення до сучасності і в різних формах ви-
користовувались не тільки скотарями, але й землеробами. 

Другу групу утворюють тяглові тварини, які використовуються  під ви-
гон, для пересування верхом або для запрягання: коні, осли, верблюди й вер-
блюдові, північний олень, велика рогата худоба. До появи парової тяги тва-
рини цієї групи були основним джерелом механічного зусилля як в промис-
ловості, так і в сільському господарстві. 

Третю групу тварин утворюють мисливсько – сторожові види, це в ос-
новному – собаки і кішки. Час входження в культуру кожної із трьох груп 
створювався поступово. 

Собака, яка традиційно вважалися найдавнішою домашньою твариною, 
яка була приручена ще в верхньому палеоліті, служила як в’ючна тварина. 
Мисливські інстинкти собаки могли проявити вже під час пересування і пе-
рекочування первісних колективів, ганяючись за дичиною, тоді могли їх ви-
користовувать  на полюванні. На стоянках вони попереджували про набли-
ження хижаків. Отже, тут мала місце умовніть розподілення окремих домаш-
ніх видів по групах використання і комплексність самого використання їх на 
ранній стадії розвитку людства. Про це свідчать факти мови, зокрема, конно-
тації, які супроводжують слова, які називають людину, її внутрішній світ, її 
якості і властивості. Порівняння в німецькій мові: gesund wie ein Stier; böse 
wie ein Hund; stumm wie ein Fisch; schuften wie ein Pferd; ängstlich wie ein 
Hase; störrisch wie ein Esel; schlau wie ein Fuchs; schwarz wie ein Rabe і т.д. 

Пор. в українській мові: бідний як церковна миша; голодний як вовк; 
слизький (верткий) як в’юн; (як) собака на сіні; як баран уперся;як отара (че-
реда)баранів і т. д.[3] 

Досвід використання приручених тварин і тварин, як приручаються 
(коза,вівця,собака – найдавніша група продуктивних тварин, кінь – тяглова 
тварина і т. д.) з самого початку випливає із мисливського досвіду викорис-
тання тварин і визначався ним, особливо в сфері споживання – розробки ту-
ші, приготування м’яса, утилізація шкіри і т. д. 

Особливу роль в житті людини відіграє собака і кішка, які до цих пір збері-
гають деякі риси тварин (особливо кішка), лише наполовину приручена. Про те, 
що собака один з найдавніших друзів людини, підтверджується великою кількіс-
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тю доказів: матеріалами розкопок, фольклором, і звичайно ж, мовою, яка свід-
чить про надзвичайне багатство способів, якими людина використовувала соба-
ку, про його прихильність до людини і т. д. Пор. фразеологічні одиниці у бага-
тьох мовах індоєвропейської системи з компонентом «Собака» в українській мо-
ві: собака гавка (бреше), а вітер несе (носить); (як) собака на сіні; собака собаці 
хвоста не одкусить; собаку з’їсти на чому-н; собаку з котом не зведеш; собаці – 
собача смерть; жив як пес; загинув як собака і т. д. 

Але цими фразеологізмами, які характеризують поведінку та риси характе-
ру людини, не вичерпується кількість фразеологізмів з анімальним компонентом. 

Мікрополе «характер людини»: 
 веселий, смішливий, щасливий: ein lustiger Vogel 
 непосидючий,відважний, бойовий: j-d hat Hummeln im Hintern im 

Yeäß) 
 нещасливий, нещасний, безталанний, бідний, жалюгідний; ein ar-

mes Huhn 
 мовчазний, неговіркий: j-d ist stumm wie ein Fisch 
 сварливий, причепливий, злий, буркотливий, вадливий: brummig 

wie ein Bär 
 нечутливий, нетемпераментний, холодний; j-d ist kalt wie ein Frosch  
 енергійний: der Hecht im Kapfteich 
 безшабашний, легковажний: ein loser (lockerer) Vogel 
 суворий, невмолимий, черствий: ein scharfer Hund  
 добрий: ein gutes Tier 
 допитливий: neugierige Ziege  
 необов’язковий; j-d ist wetterwendisch wie der Hahn auf der Turme 
Мікрополе «поведінка людини» включає наступні ряди: 
 вести себе зарозуміло, зазнаватися: einherstolieren, wie der Hahn auf 

der Mist  
 вести себе безглуздо, необдумано, робити дурницю: eine Eselei be-

gehen  
 вести себе грубо, безтактовно, незграбно, нестримано: sich beneh-

men wie ein Elegant im Porzellanladen 
 відноситися халатно, недбало: j-d fragt  den Kuckuck danach.[2] 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА, ЯК ОСНОВНА ЛАНКА ЙОГО РОЗВИТКУ 

Писаренко С. В., к.с.-г.н., доцент кафедри економіки підприємства 

Конкурентоспроможність є одним з суттєвих показників стану підпри-
ємства як господарської (виробничої) системи, який визначає перспективи 
його подальшого розвитку, можливість досягнення стратегічних цілей та за-
вдань [3]. Однією із стратегічних цілей аграрного підприємства є підтриман-
ня або підвищення його конкурентоспроможності. Питання підвищення ефе-
ктивності господарювання та конкурентоспроможності аграрних підприємств 
знайшли відображення в роботах В. Г. Андрійчука, О. Д. Гудзинського, 
С. І. Дем’яненка, О. Ю. Єрмакова, В. В. Зіновчука, С. М. Кваші, П. М. Мака-
ренка, М. Й. Маліка, В. Я. Месель-Веселяка, П. Т. Саблука, М. П. Сахацько-
го, І. Н. Топіхи, І. І. Червена, В. В. Юрчишина, В. М. Яценка  та ін. Теоретич-
ні  засади  формування стратегій  конкуренції  викладено також у працях за-
рубіжних учених: Г. Л. Азоєва, М. Е. Портера, У. М. Ліферта, Д. М. Майєра, 
Т. К. Пауелла, Й. А. Шумпетера, Р.А.Фатхутдінова та ін. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарських агроформувань пе-
редбачає можливість їх ефективного функціонування за умов ринкової еко-
номіки. Це означає, що їх виробнича діяльність повинна найповніше відпові-
дати критеріям інвесторів, споживчому попиту, забезпечувати максимальну 
окупність засобів виробництва і капіталу та забезпечувати збалансований 
розвиток адміністративних складових регіону [3]. 

Зауважимо, що характерною особливістю підприємств продовольчого 
ринку регіону є недостатня цінова конкурентоспроможність практично всіх 
видів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, яку обумо-
вила передусім стрімко зростаюча техніко-технологічна відсталість підпри-
ємств, руйнування їх виробничого потенціалу. Все це привело до зменшення 
обсягів реалізації продукції, погіршення її якості, втрати фінансової стійкості 
підприємств.  

Існує необхідність забезпечення конкурентоспроможності агропромис-
лового виробництва за рахунок удосконалення організаційно-економічних і 
технологічних умов виробництва, розвитку селекції та генетики, особливо в 
тваринництві та птахівництві і на цій основі скоротити затрати праці, кормів і 
підвищити продуктивність худоби і тим самим підвищити інвестиційну при-
вабливість.  

Складовою конкурентоспроможності аграрного ринку регіону буде 
конкурентоспроможність окремих видів продукції (галузевий аспект), що ви-
робляється різними підприємствами [2]. 

Конкурентоспроможність продукції – це система якісних і економічних 
параметрів та сукупності споживчих властивостей продукції як товару, які 
відповідають санітарно-гігієнічним і екологічним вимогам при їх споживанні 
і задовольняють потреби потенційних покупців сировини для переробки за 
технологічними, економічними та екологічними характеристиками та забез-
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печують виробникам продукції ефективну довготермінову виробничо-
комерційну діяльність порівняно з конкурентами на продуктових ринках. Це 
є здатність продукції відповідати вимогам ринку даного виду товару і, таким 
чином, задовольняти інтереси існуючих та потенційних інвесторів. Тому для 
розрахунку сукупного показника конкурентоспроможності сільськогосподар-
ського виробництва в розрізі районів необхідно сформувати та проаналізува-
ти масив економіко-виробничих даних, які є первісною основою оцінки інве-
стиційної привабливості виробничо-територіальних складових аграрного се-
ктору економіки регіону [1]. 

Найбільш чітко вираженими показниками, які характеризують конку-
рентоспроможність продукції є затрати на її виробництво (собівартість про-
дукції), ступінь насичення ринку даним видом продукції, питома вага у зага-
льно регіональному виробництві, рівень купівельної спроможності спожива-
чів, рівень рентабельності виробництва окремих видів продукції, норма при-
бутку.  

Додатковими показниками конкурентоспроможності виступають маса 
прибутку на один гектар посіву сільськогосподарських культур, один гектар 
сільськогосподарських угідь, одну голову худоби. 

Сільськогосподарський сектор має великий потенціал для розвитку, 
особливо в області підвищення врожайності культур і продуктивності тва-
ринництва. Проте, даний потенціал може бути використаний лише за умови 
вирішення ряду проблем, включаючи питання адекватного доступу до рин-
ків, ноу-хау і адекватного розміру кредитів [1]. 

Для реалізації цього потенціалу необхідно удосконалити державну аг-
рарну, фінансову, кредитну і податкову політику, організаційно-економічний 
механізм державної підтримки розвитку аграрного сектора, освіти і науки; 
підвищити ефективність і конкурентоспроможність аграрного виробництва з 
переведенням його на інноваційну модель розвитку в результаті техніко-
технологічного переоснащення; розвивати вітчизняний науково-технічний і 
виробничий потенціал, підвищити ефективність його використання; створю-
вати належні умови для відродження галузі тваринництва, забезпечення ви-
робництва конкурентоспроможної тваринницької продукції на внутрішньому 
і зовнішньому ринку. Також необхідні заходи щодо поліпшення якості і під-
вищення безпеки сільськогосподарської продукції, поліпшення доступу до 
інформації, гармонізації стандартів.  
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ПОЛТАВЩИНИ 

Помаз Ю. В., к.і.н., доцент, Помаз О. М., к.е.н. 

Актуальність проблеми. Сучасний стан розвитку агропромислового 
комплексу регіонів України, пріоритети та напрями його розвитку обумов-
люється ринковою трансформацією вітчизняної економіки, формуванням но-
вих конкурентоспроможних підприємницьких організаційних структур із рі-
зними формами власності, загостренням конкуренції.  

Матеріали і методи досліджень.  В основу дослідницької роботи по-
кладений комплекс загальнонаукових та економічних методів (аналітико-
синтетичний, порівняльний, моделювання, узагальнення) і принципів 
(об’єктивізму, системності, багатофакторності). 

Результати досліджень. Зниження в ряді регіонів кількісних і якісних 
показників розвитку виробництва окремих видів сільськогосподарської про-
дукції обумовлене переважно причинами, які не залежать від підприємств і є 
спільними для всієї України. До негативних чинників слід віднести нестабі-
льність державної політики щодо фінансової підтримки виробництва окре-
мих видів продукції. Порушення паритету цін на сільгосппродукцію, основні 
й оборотні засоби виробництва спричиняють низький рівень рентабельності 
виробництва більшості видів продукції, призводить до вимивання коштів із 
сільськогосподарських підприємств на користь інших галузей народного гос-
подарства.  

Суттєвим чинником подальшого ефективного розвитку аграрного сек-
тору Полтавщини є формування нової стратегії його розвитку. Економічна 
стратегія являє собою довготерміновий, виважений і цілеспрямований план 
організаційних, виробничих, фінансових, маркетингових та соціальних дій, 
що породжує якісні метаморфози, новації й сприяє реалізації потенційних 
можливостей різних форм господарювання чи підприємництва з метою адек-
ватного реагування на виклики ринку.  

Основним підґрунтям для формування стратегії діяльності сільськогос-
подарських підприємств Полтавщини й умовою забезпечення їх виживання 
та розвитку має стати досягнення конкурентних переваг.  

Агропромисловий комплекс є провідним сектором економіки, який фо-
рмує близько 16 % валової доданої вартості області. Полтавщина традиційно 
серед інших регіонів країни виділяється розвитком аграрної сфери та спеціа-
лізується на виробництві зерна, цукрового буряка, яловичини, свинини і мо-
лока. Область славиться багатими чорноземними ґрунтами, загальна площа 
сільгоспугідь становить 2167,2 тис. га, з них рілля – 1771,9 тис. га [1, с. 22, 
41]. Наявність родючих ґрунтів, достатньо високий розвиток на Полтавщині 
аграрного сектора, традиції господарювання можуть стати елементами пере-
ваги перед іншими регіональними системами України.  

Визначальними стратегічними напрямками розвитку агропромислового 
комплексу області є формування багатофункціонального структурованого 
конкурентоспроможного на внутрішньому й зовнішньому ринках господарс-
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тва, розширення експортного потенціалу галузі, соціальне відродження села, 
підвищення ролі сільських громад.  

Стратегічними завданнями розвитку й підвищення економічної ефек-
тивності аграрного сектору Полтавської області є орієнтація сільськогоспо-
дарських підприємств на високу якість продукції, зниження виробничих ви-
трат й раціональне використання виробничого потенціалу.  

До основних завдань розвитку АПК регіону слід віднести:  
- розвиток основних галузей сільського господарства, забезпечення 

пріоритетного розвитку племінного тваринництва та елітного насінництва;  
- створення привабливих умов для залучення інвестицій; 
- збереження та відтворення земельних та інших природних ресурсів, 

що використовуються у сільськогосподарському виробництві; 
- упровадження з урахуванням принципів районування науково-

обґрунтованої системи землеробства, ефективних і ощадливих сівозмін, нові-
тніх досягнень аграрної науки; 

- забезпечення державної підтримки програм розвитку агропромисло-
вого комплексу [2]. 

Серед пріоритетів розвитку галузі – істотне підвищення продуктивнос-
ті сільськогосподарського виробництва на основі впровадження новітніх тех-
нологій та інноваційних змін в організації виробництва, розвиток підприєм-
ництва та обслуговуючої інфраструктури в сільській місцевості, що забезпе-
чить підвищення рівня зайнятості та створення нових робочих місць.  

Висновки. Стратегія розвитку аграрного сектору Полтавщини базуєть-
ся на якісних перетвореннях, спроможних забезпечити підвищення конку-
рентоспроможності сільськогосподарського виробництва та продовольчу 
безпеку регіону. Зокрема, це проведення виваженої аграрної політики, впо-
рядкування на селі майнових і земельних відносин, вироблення механізму 
захисту сільськогосподарських виробників основних стратегічних продуктів, 
підвищення рівня менеджменту на підприємствах, розвитку інфраструктури 
сільськогосподарських ринків тощо. 
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ЗАДАЧІ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ  
В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  

Протас Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Шейко К.В. 

Актуальність проблеми. Одним із основних завдань фахівця з мене-
джменту, економіки та підприємництва є керівництво економічними система-
ми, розроблення і впровадження стратегічних і тактичних планів, прийняття 
виважених управлінських рішень.  

Розв’язуючи задачі оптимального управління (планування), доводиться 
враховувати нелінійний характер взаємозв’язків між економічними показни-
ками. А, відтак, для ефективного управління окремими об'єктами господарю-
вання, галузями та національною економікою в цілому необхідне застосуван-
ня нелінійних економіко-математичних моделей і методів [2].  

Виникає потреба узагальнення існуючих підходів до розв’язання задач 
нелінійного програмування та їх використання в економічних дослідженнях. 

Матеріали і методи досліджень.  У загальному вигляді нелінійна еко-
номіко-математична модель має вигляд: 

( ) ( )minmax...,,, 21 →= nxxxfZ  
за умов                    ( )ni xxxq ...,,, 21  { } ib≥=≤ ,,             ( )mi ,1= , 
де ( )nxxxf ...,,, 21  і ( )ni xxxq ...,,, 21  – нелінійні функції. 
Для задач нелінійного програмування не існує універсального методу 

розв’язування, тому щоразу слід доводити існування розв’язку задачі, а та-
кож його єдиність. 

Якщо при економетричних дослідженнях було встановлено нелінійну 
залежність між результуючою та факторними ознаками і отримана залежність 
буде використана в якості цільової функції в оптимізаційній економіко-
математичній задачі, то один із варіантів подальшого її розв’язання – зведен-
ня задачі нелінійного програмування до лінійного вигляду. Проте в такому 
разі можливі значні похибки. Нехай, наприклад, собівартість продукції y ви-

значено як функцію x
bay +=

, де х – обсяги виробництва. Ввівши заміну x
z 1
=

, 
дістанемо лінійну залежність bzay += . За такої заміни похибки немає. А коли 

cbxaxy ++−= 2
, то заміна цієї залежності деякою лінійною функцією fxdy +=  

призводить до значних похибок. 
Відомі точні методи розв’язування нелінійних задач, але при цьому по-

стають труднощі обчислювального характеру. Навіть для сучасних ПК відпо-
відні алгоритми є доволі трудомісткими. 

Одним із способів розв’язання задач нелінійного програмування є гра-
фічний спосіб. Але, його використання, як і для розв’язання задач лінійного 
програмування, є обмеженим із-за кількістю можливих змінних у задачі. 

Часто для розв’язування задач нелінійного програмування доводиться 
застосовувати багато методів і обчислювальних алгоритмів, які ґрунтуються, 
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здебільшого, на теорії диференціального числення, і вибір їх залежить від 
конкретної постановки задачі та форми економіко-математичної моделі. 

Оптимізаційні задачі, на змінні яких не накладаються обмеження, 
розв’язують методами класичної математики. Оптимізацію з обмеженнями-
рівностями виконують методами зведеного градієнта, скажімо методом 
Якобі, та множників Лагранжа. У задачах оптимізації з обмеженнями-
нерівностями досліджують необхідні та достатні умови існування екстрему-
му Куна-Таккера. 

Результати досліджень.  
Отже, ряд економічних задач допускають такі математичні моделі, до 

яких невідомі або деяка їх частина входять нелінійно. Наприклад, нехай крите-
рієм оптимальності є собівартість одиниці виробленої продукції. Очевидно, що 
вона залежить від розміру підприємства. Так, із збільшенням обсягу продукції 
собівартість її зменшується. Проте таке зменшення не безмежне. Настає такий 
момент, коли внутрішні витрати підприємства починають зростати (збільшу-
ються витрати на перевезення, збереження продукції тощо), що у свою чергу 
призводить до збільшення собівартості. Функція, яка і спадає, і зростає, вже не 
може бути лінійною. Маємо задачу нелінійного програмування. 

Для прикладу розв’яжемо економіко-математичну задачу нелінійного 
програмування, де нелінійною буде цільова функція, і ця нелінійність буде 
обумовлена функцією собівартості продукції. Використаємо для розв’язання 
метод множників Лагранжа [1, 3]. 

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю відвело 1200 га 
ріллі під основні рослинницькі культури – озиму пшеницю та цукрові буряки. 
Вихідні дані до задачі наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Техніко-економічні показники вирощування с/г культур 

Площа, га, відведена Показник під озиму пшеницю, х1 під цукровий буряк, х2 
Урожайність, т/га 4 35 
Ціна, грн/т 800 300 
Собівартість, грн/т 12002005,12 1

2
11 +−= xxy  6501505,12 2

2
22 +−= xxy  

 

Знайти оптимальну площу посіву озимої пшениці та цукрових буряків, 
при якій валовий прибуток буде максимальним. 

Нехай х1 – площа ріллі, відведена під сотні га озимої пшениці;  
х2 – площа ріллі, відведена під цукрові буряки, сотні га. Зауважимо, що собі-
вартість однієї тони пшениці та цукрових буряків залежить від відповідної 
площі посіву. Запишемо економіко-математичну модель.  

Цільова функція: 
( ) ( )

( ) ( )2
2
2

3
21

2
1

3
1

22
2
211

2
1

3501505,12354002005,124

6501505,123003512002005,128004

xxxxxx

xxxxxxf

−+−+−+−=

=−+−+−+−=

 
за умов  1221 =+ xx . 
Запишемо функцію Лагранжа:  
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( ) ( )
( ) ( ) .0123501505,1235

4002005,124,,

2112
2
2

3
2

1
2
1

3
1121

=−−+−+−+

+−+−=

xxxxx

xxxxxL

λ

λ

 
Візьмемо частинні похідні і прирівняємо їх до нуля: 

( )
( )















=−−=
λ∂
∂

=λ−−+−=
∂
∂

=λ−−+−=
∂
∂

.012

03503005,3735

04004005,374

21

122
2

11
2
1

1

xxL

xx
x
L

xx
x
L

 
Із цієї системи визначимо сідлову точку. З першої та другої рівностей 

знайдемо вирази для λ1 і прирівняємо їх: 
( ) ( )3503005,37354004005,374 2

2
21

2
1 −+−=−+− xxxx , або  

.12250105005,131216001600150 2
2
21

2
1 −+−=−+− xxxx   (1) 

Із останнього рівняння системи маємо:            21 12 xx −= . 
Підставивши значення 1x  у (1), дістанемо: 

( ) ( ) ,12250105005,1312160012160012150 2
2
2

2
2

2
2 −+−=−−+−− xxx  

або 04501185001162 2
2
2 =+− xx . 

Розв’язавши це квадратне рівняння, матимето 
( ) 78,11
2 ≈x  (178 га); 

53,52 ≈x (553 га). 
Відповідно: 

( ) 22,101
1 ≈x  (1022 га); 47,62

1 ≈x  (647 га).  

Тобто сідловими точками є такі: 

( )

( )





=

=

78,1

22,10
1

2

1
1

x

x

                 

( )

( )





=

=

53,5

47,6
2

2

2
1

x

x

 
Обчислимо значення цільової функції у цих точках: 
( ) ( )

;247236178)650267615,39
300(3510221200204461,1305800478,1;22,10 21

−=−+−
−+−+−=== xxf

 
( ) ( )

.8636254553)6505,82926,382
300(356471200129426,523800453,5;47,6 21

=−+−
−+−+−=== xxf

 
Відповідь: цільова функція набуває максимального значення 

4625863 грн, якщо озиму пшеницю вирощувати на площі 647 га, а цукровий 
буряк – на площі 553 га. 

Висновки. Моделі задачі лінійного програмування, що є досить прос-
тими у постановці та методах розв’язання, лише наближено описують реаль-
ні економічні явища та процеси. А у тих випадках, коли існує широкий вибір 
допустимих планів і наше уявлення про характер оптимального зв'язку є не 
зовсім повним, лінійні моделі можуть бути взагалі неадекватними.  

Більшість економічних задач допускають такі математичні моделі, до яких 
невідомі або деяка їх частина входять нелінійно. На відміну від задач лінійного 
програмування, для розв'язування нелінійних задач не існує універсального мето-
ду, що пов'язано з тим, що нелінійні задачі не мають, як правило, спільних влас-
тивостей, які б могли бути покладені в основу такого методу. Тому для кожного 
класу задач нелінійного програмування слід використовувати такий спеціальний 
метод, що є найбільш прийнятним у кожному конкретному випадку. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ  ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ СПРАВИ 

Русанова Г. М., кандидат економічних наук,  
старший науковий співробітник  

Дем’яненко Н. В., кандидат економічних наук 

Актуальність проблеми. У сучасній економіці співіснують та органі-
чно доповнюються малий, середній та великий бізнес, але на відміну від двох 
останній малий бізнес є найбільш сильним і поширеним сектором економіки. 
Формування і розвиток малого бізнесу засвідчує невідворотність ринкових 
перетворень, їх активність та успішність, а головне – є передумовою форму-
вання середнього класу. 

Для суб’єктів великого бізнесу франчайзинг є способом поширення бі-
знесу. Для представників малого бізнесу франчайзинг – це один із способів 
відкриття власної справи. В умовах формування ринкового господарства, ін-
ституціональних змін в економіці України, радикальних змін у відносинах 
власності проблема становлення і розвитку малого підприємництва набуває 
неабиякого значення.. Актуальність даної проблеми посилюється необхідніс-
тю визначення ймовірних економічно ефективних шляхів подальшого розви-
тку малого підприємництва в нашій країні. 

Матеріали і методи дослідження. В основу дослідницької роботи по-
кладений комплекс загально- наукових та економічних методів і принципів: 
об’єктивізму, системності, багатофакторності. Дотримання принципів стало 
можливим завдяки використанню таких методів, як аналітико-синтетичного, 
узагальнення та інших. 

Результати досліджень. Франчайзинг поєднує перевагу малого і вели-
кого бізнесу. Франчайзинг – це система угод, за якими власник торгової мар-
ки, торгового імені чи авторських прав(франчайзор) передає незалежній осо-
бі або підприємству(франчайзі) право на продаж продуктів та послуг компа-
нії. На умовах, попередньо визначених франчайзором, франчайзі зо-
бов’язується продавати цей продукт чи послуги, маркетингові технології та 
механізм підтримки в обмін на ці обов’язки. Франчайзі сплачує франчайзору 
вступний внесок та в подальшому вносить періодичні платежі, як  плату за 
використання системи ведення бізнесу. Сума усіх внесків є предметом пере-
говорів і обумовлюється франчайзинговим договором.  
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Повна система ведення бізнесу, яка передається франчайзором франчайзі, 
називається франчайзинговим пакетом або франшизою. Вона відкриває перед 
підприємцем можливість успішного ведення бізнесу навіть за умови відсутності 
попередньо накопиченого досвіду, знань чи навчання в певній сфері[1]. 

Ресторани, продовольчі магазини самообслуговування, магазини авто-
запчастин, агентства з торгівлі нерухомістю і майстерні – це лише невелика 
частина фірм, де використовується формальний діловий франчайзинг. 

Основними перевагами для франчайзі цієї форми бізнесу є: 
а) допомога у менеджменті. Франчайзі отримує від материнської фірми 

допомогу на всіх стадіях управління; 
б) національний ринок. Ринкова діяльність франчайзі пропонує не тіль-

ки рекламу, а й розвиток нового виробництва; 
в) фінансова допомога. Багато франчайзодавців фінансують частину 

початкового капіталу франчайзі. Інші надають короткотермінові кредити на 
закупівлю сировини. У багатьох випадках підготовка для франгчайзі перед-
бачає пораду, як вести справу з місцевими банками та іншими фінансовими 
інститутами [2]. 

Для франчайзі франчайзинг має певні недоліки. Франчайзі мають діли-
тися прибутками з материнською фірмою, франчайзі ніколи не має повної 
незалежності, яку мають інші фірми, багато франчайзі вступають в серйозні 
конфлікти зі своїми франчайзорами.  

З точки зору франчайзодавця перевагами цього бізнесу є наступне. Фран-
чайзинг – це шлях добування капіталу для розширення бізнесу, франчайзинг ро-
бить можливим досягненням економії за рахунок масштабів і здійснення вироб-
ництва сировини і матеріалів, якими материнська компанія забезпечує франчайзі, 
франчайзі можуть швидко реагувати на місцеві умови і залучати до бізнесу міс-
цеве населення, оскільки франчайзі не працює на франчайзодавця, то не виника-
ють між ними і проблеми в  трудових відносинах [2]. 

Висновки. Франчайзинг має багато привабливих рис під кутом зору 
людей, які хочуть купити бізнес. Успіх франчайзі набагато вищий за середній 
успіх малого бізнесу. 90% усіх франчайзингів є успішними. 

Франчайзор надає право дрібному підприємцю вести справи згідно із 
встановленою угодою, на визначеній території та протягом окресленого тер-
міну. При цьому він надає партнеру на пільгових умовах технічну підтримку, 
рекламні послуги, фірмові технології/товарні знаки та продукцію. Даний на-
прямок діяльності є перспективним для малого та середнього бізнесу. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З УМОВ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ 

Савенкова О. О., ст. викладач кафедри іноземних мов  
та українознавства 

Сьогодні майбутньому фахівцю недостатньо лише теоретичних знань – 
наука, яка швидко розвивається, призводить до втрати їх актуальності. Кон-
курентоспроможність на ринку праці залежить від активності людини, гнуч-
кості його мислення, здатності до удосконалення власних знань та досвіду. 
Уміння адаптуватися до світу, який постійно змінюється, є основою соціаль-
ної успішності – цьому повинен сьогодні навчати кожен навчальний заклад.  

У науці та практиці освітньої діяльності пропонується велике різнома-
ніття педагогічних технологій, які формують компетенції у студентів. Роз-
глянемо метод проектів, який дозволяє розв’язати проблему формування 
компетенцій у студентів, як одну з вимог освітніх стандартів. 

Основне призначення методу проектів полягає у наданні студентам 
можливості самостійно набувати знання та уміння в процесі розв’язання 
поставленої проблеми, що вимагає інтеграції знань з різних предметних об-
ластей. Сутність цього методу полягає у стимулюванні інтересу студентів до 
певних проблем, розв’язання яких передбачає оволодіння певною сумою 
знань та через проектну діяльність передбачає практичне застосування наяв-
них й набутих знань. Цей метод дозволяє реально поєднати теоретичні знан-
ня з практичним досвідом їх застосування.   

Для студента проект – це можливість максимального розкриття свого 
творчого потенціалу, засіб самореалізації. Це діяльність, яка дозволяє про-
явити себе індивідуально або в групі, спробувати свої сили, застосувати свої 
знання, принести користь, показати публічно досягнений результат.  

Для викладача навчальний проект – це інтеграційний дидактичний 
засіб розвитку, навчання та виховання, який дозволяє виробляти та розвивати 
специфічні уміння та навички проектної діяльності, а також спільний пошук 
інформації, самонавчання, дослідницька та творча діяльність. 

При використанні проектної діяльності змінюються ролі викладача та 
студента. Педагог є перш за все організатором пізнавальної діяльності 
студентів. Його завдання – навчити студентів вчитися самостійно. Студент 
стає замість пассивного слухача особистістю, яка здатна використовувати всі 
засоби інформації, які їй доступні, яка пропроявляє свою індивідуальність, 
своє бачення, свої емоції, свій смак. 

На основі аналізу досвіду використаня методу проектів можна побуду-
вати їх типологію: 

- за предметно-змістовою областю: монопроекти (в рамках однієї 
предметної сфери) та міжпредметні; 

- за характером контактів: внутрішні або регіональні (в межах однієї 
країни) та міжнародні (учасники є представниками різних країн); 

-  за кількістю учасників: індивідуальні та групові; 
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- за тривалістю виконання проекту: міні-проекти (частина навчального 
заняття), короткотривалі (декілька занять), середньої тривалості (від тижня 
до місяця) та довготривалі (від одного до декількох місяців). 

  Використовуючи проектну діяльність в процесі підготовки спеціаліс-
тів, ми дійсно формуємо загальні та професійні компетенції. Реалізуючи цілі 
проектного навчання, створюються такі педагогічні умови, в яких студенти: 

- самостійно шукають необхідну інформацію з різних інформаційних 
джерел – компетенція полягає у здійсненні пошуку та використанні інформа-
ції, що є необхідною для ефективного виконання професійних задач, профе-
сійного та особистісного розвитку; 

- використовують набуті знання для розв’язання поставлених задач, 
оцінюють їх правильність – компетенція полягає в організації особистої дія-
льності, у виборі типових методів та способів виконання професійних задач, 
оцінці їх ефективності та якості;   

- розвивають дослідницькі уміння (уміння виявляти проблему, збирати 
інформацію, спостерігати, проводити експеримент, аналіз) – компетенція по-
лягає у прийнятті рішень в стандартних та нестандартних ситуаціях та відпо-
відальності за ці рішення; 

- вчаться презентувати свої проекти – компетенція полягає у викорис-
танні інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності; 

- вчаться спільно працювати – компетенція полягає в умінні працюва-
ти в колективі та команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, 
споживачами; брати на себе відповідальність за роботу членів команди (під-
леглих), за результат виконаних завдань.  

З точки зору компетентісного підходу використання проектної діяльно-
сті дозволяє також формувати у студентів значущі для майбутньої професій-
ної соціалізації й такі професійні компетенції, які більшою мірою будуть по-
казані під час виконання випускної кваліфікаційної роботи.     

Залучення студентів до проектної діяльності дозволяє перетворювати 
теоретичні знання в професійний досвід та створює умови для саморозвитку 
особистості, дозволяє реалізовувати творчий потенціал, допомагає студентам 
самовизначитися та самореалізуватися, що в кінцевому результаті формує 
загальні та професійні компетенції випускників вищих навчальних закладів, 
які забезпечують конкурентоспроможність та затребуваність на ринку праці.   
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УДК 331.101.2  
CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ  

РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Сазонова Т. О., к.е.н., доцент 

Перехід до ринкових відносин характеризується появою та розвитком 
нової парадигми управління трудовими ресурсами, в який акцентується не-
обхідність зростання ролі персоналу у виробничому процесі. Даний процес 
зумовлений розумінням зверхцінності трудового ресурсу для економічного 
розвитку, адже синергитичний ефект від поєднання інтелектуальних, фізич-
них, професійних здібностей людини в процесі її діяльності є більшим, в по-
рівняні з іншими чинниками виробництва. До даного судження нас підводить 
той факт, що за відсутності надійного, професійного, творчого колективу 
(який до того ж має працювати як єдина команда) дія всіх інших факторів як 
мінімум зменшується, як максимум – нівелюється. 

Особливості управління людськими ресурсами мають національні від-
тінки. Так, в США людину розглядають як ресурс, до якого потрібно береж-
ливо ставитись і вкладення в нього повинні окупатись. В Японії людина не 
тільки ресурс, але й самостійна цінність: значно вища роль корпоративної 
культури, організаційних цінностей. У Великобританії управлінці вважають, 
що конкурентоспроможність фірм визначається не якістю виробленої проду-
кції, а якістю персоналу. Працівники компаній Франції також мають своїх 
представників у радах директорів, але без права голосу в прийнятті рішень. У 
багатьох країнах Західної Європи (Австрії, Франції, Швеції та ін) співробіт-
ники мають право брати участь також у вирішенні соціальних питань [1, 2]. 

На наш погляд, характерною рисою сучасного підходу до управління 
людськими ресурсами (УЛР) в українських організаціях є спрямованість на 
розвиток, готовність швидко адаптуватися до викликів та вимог сучасності. 
Таким чином виникає необхідність створення організацій, що постійно на-
вчаються, в яких працівники мають чіткі установки, мотивацію до навчання 
впродовж життя, постійного зростання професіоналізму, набуття нових ком-
петенцій. 

Необхідність переходу бізнесу на нові засади УЛР зумовила зростання 
популярності (попиту) таких психологічних сервісів в бізнесі (за досліджен-
нями А. Коняєвої, Т. Базарова): вирішення проблем оптимізації пошуку та 
найму, покращення психологічного мікроклімату, підвищення трудової мо-
тивації, оптимізації внутрішніх комунікацій. Основними нагальними пробле-
мами, які потребують сучасного вирішення за дослідженнями Асоціації фахі-
вців з управління людськими ресурсами: підвищення продуктивності праці, 
лояльності персоналу, зниження рівня крадіжок і зловживань, зменшення 
впливу деструктивних працівників, забезпечення безпеки бізнесу. Також фа-
хівцями Асоціації опитуванням було встановлений рейтинг потреб вищої 
управлінських ланки організації в отриманні консалтингових послуг задля 
збільшення ефективності УЛР [3], в свою чергу проведене нами опитування 
12 експертів дало дещо інші результати (табл. 1). Отже, аналіз даних табл.1 
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вказує на різницю в потребах управлінців щодо збільшення результативності 
УЛР підприємств різних галузей економіки. 

Спираючись на проведені та проаналізовані дослідження відносно су-
часних тенденції управління людськими ресурсами організації, на наш по-
гляд, є доцільним для управлінців звернути увагу на Теорію зацікавлених 
осіб або модель 4С, розроблену фахівцями Гарвардської школи бізнесу, згід-
но якої політика HRM повинна будуватися на аналізі: потреб різних груп за-
цікавлених в бізнесі осіб та ряду ситуаційних чинників.   

Таблиця 1 
Рейтинг консультаційних потреб керівництва сучасних підприємств1 

Оцінка відповідей (%)  
та місце у рейтингу: 

Потреба дослідження 
Асоціації фа-
хівців з УЛР 

власні 
 дослідження 

налагодження, реінжиніринг корпоративної культури, 
духу компанії, психологічного мікроклімату, лояльно-
сті працівників 

23 % (1) 17,3 % (1) 

забезпечення індивідуальної мотивації, подолання де-
мотивації, наслідків професійного вигорання, стресів 21 % (2) 13,8 % (3) 

психологічна допомога управлінцям: менеджмент, 
лідерство, командо творення 17 % (3) 13,8 % (3) 

НR-процеси: адаптація, оцінка, планування кар’єри, 
навчання та звільнення працівників 14 % (4) 14 % (2) 

зниження впливу особистих проблем 5 % (5) 10,6 % (5) 

оптимізація бізнес-процесів 3 % (6) 13,3 % (4) 

безпека бізнесу 2 % (7) 10,9 % (6) 
 

Наслідки для управління людськими ресурсами, згідно моделі 4С, а також 
напрямки оцінки ефективності політики HRM: корпоративна відданість, компе-
тентність, корпоративна ефективність з точки зору витрат [4]. 

В цілому можемо констатувати, що основу сучасних тенденцій HRM 
складає забезпечення виживання організації шляхом більш високих темпів 
формування і розвитку використання потенціалу персоналу у порівнянні зі 
змінами зовнішнього середовища.  
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КОН’ЮНКТУРА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В АПК 

Самойлик Ю.В. , к.е.н., доцент 

Актуальність проблеми. Фінансово-кредитний ринок є специфічною 
складовою ринку капіталів. Він є складовою інфраструктури і забезпечує 
ефективний розвиток суб’єктів господарювання, оскільки забезпечує як про-
сте, так і розширене їх відтворення.  

Кон’юнктура ринку банківських послуг з кредитування агропромисло-
вого комплексу є неврівноваженою, що пов’язано з неспівпаданням потреб 
суб’єктів господарювання та пропозицією кредитних установ. В останні роки 
на національному аграрному ринку з’являється все більша кількість кредит-
них установ, готових співпрацювати з даною сферою. Здебільшого це прові-
дні банки з іноземним капіталом, крім того, з’являються кредитні спілки, які 
можуть надавати позики в сільському господарстві, однак їх діяльність у да-
ному напрямі є малорозвиненою. Виникає проблема незадоволеності попиту 
суб’єктів агропромислового комплексу в кредитних ресурсах та невідповід-
ність умов надання позик можливостям сільськогосподарських виробників, 
тому пошук механізмів урівноваження кон’юнктури фінансово-кредитного 
ринку АПК є актуальним. 

Матеріали і методи досліджень. Питання залучення кредитних ресур-
сів у сільськогосподарські підприємства привертають увагу низки науковців, 
зокрема М.М. Білого, В.В. Гончаренка, І.І. Грубінки, Ю.Е. Губені, 
В.В. Зіновчук, Т.В. Зінченко, В.М. Коваліва, В.М. Масіна, Л.В. Молдаван, 
О.А. Пантелеймоненка, А.О. Прудникова та ін. Дослідники вважають, що іс-
нуючий механізм кредитування сільськогосподарських підприємств є недос-
коналим. Ринок фінансово-кредитних ресурсів є незбалансованим і механіз-
ми його функціонування потребують змін, що і визначає актуальність дослі-
дження в даному напрямку.  

Метою дослідження є виявлення основних тенденцій розвитку фінан-
сово-кредитного ринку в агропромисловому комплексі та обґрунтування ос-
новних напрямків його врегулювання. 

У процесі дослідження було використано методи аналізу і синтезу, по-
рівняння, індукції та дедукції. 

Результати досліджень. Перше місце серед банків, які співпрацюють із 
сільськогосподарськими підприємствами України, займає ПАТ КБ “Приватбанк” 
із сумою наданих кредитів у даній галузі 1079,7 млн. грн, у розмірі 1432 шт [2]. 
Середня ставка кредитування сільського господарства у 2012 р. становила 22-
24 %. Середня сума кредиту, наданого сільськогосподарським виробникам бан-
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ками становила 5428,2 тис. грн. Більшість банків співпрацюють з великими сіль-
ськогосподарськими підприємствами, які потребують значних кредитних коштів. 
Так, наприклад, ПАТ “ІНГ “Банк України” видав у 2012 р. 35 кредитів, при цьо-
му середній розмір однієї позики становив 38303,9 тис. грн. За сумою наданих 
кредитів лідирує ПАТ “КІБ Креді Агріколь” – 2365,8 млн. грн., середня сума ста-
новила 17785,6 тис. грн. ПАТ “КБ “Надра” співпрацює з дрібними землевласни-
ками, середня сума кредиту становить 23,4 тис. грн., яких протягом 2012 р. було 
видано 543 одиниці [2]. Основними клієнтами, з якими бажають співпрацювати 
банки, є середні сільськогосподарські підприємства, що займаються рослинницт-
вом і тваринництвом з площею сільськогосподарських угідь понад 150 га. У роз-
різі підгалузей сільського господарства більшість банків статистику не ведуть, 
однак в результаті опитування виявлено, що близько 80 % кредитних ресурсів 
спрямовуються у галузь рослинництва: на придбання оборотних засобів (насіння, 
посадковий матеріал, гербіциди, пестициди, паливо) та основних засобів (ма-
шинно-тракторного парку та запчастин). Найбільші обсяги кредитування сільсь-
кого господарства зосереджені у центрально-східному регіоні, де дана галузь є 
розвинутою: Миколаївська область – 1606 млн. грн, Хмельницька – 1342 млн. 
грн, Харківська – 1036 млн. грн, Полтавська – 918 млн. грн [1]. Найменш розви-
нутим кредитування сільського господарства є у Західному регіоні.  

У той час, в Україні починає розвиватися кредитна кооперація, однак час-
тка таких установ, які функціонують в аграрній сфері, мінімальна, хоча даний 
напрям функціонування сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є до-
сить перспективним, особливо з огляду на позитивну динаміку створення бага-
тофункціональних обслуговуючих кооперативів в останні роки в Україні на фо-
ні державної підтримки та позитивних світових тенденцій. У 2012 р. на ринку 
України функціонувало 610 кредитних спілок. З одного боку, кредитна спілка 
має кооперативну форму. Однак, учасниками кредитної спілки є фізичні особи, 
які позичають кошти здебільшого не для розвитку підприємницької діяльності, 
а для задоволення особистих потреб. Кредитні кооперативи мають створюва-
тись у формі юридичної особи і об’єднувати подібні за розміром, але різні за 
виробничим напрямом фермерські господарства. 

Висновки. Кон’юнктура фінансово-кредитного ринку агропромислово-
го комплексу нині є неврівноваженою. Суттєво зростає попит на кредити та 
кількість кредитних установ, готових співпрацювати з аграрною сферою, од-
нак механізм співпраці даних контрагентів потребує вдосконалення. 

Важливим напрямком удосконалення фінансово-кредитних відносин в 
агропромисловій сфері є розвиток кредитної кооперації у формі створення 
кредитних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
ОРІЄНТОВАНОГО НА РИНОК 

Світлична А.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри  
бізнес-адміністрування та права 

Назарук Л.М., асистент кафедри бізнес-адміністрування та права 

Актуальність проблеми. Структура управління представляє собою су-
купність певним чином пов'язаних між собою управлінських ланок. Вона ха-
рактеризується кількістю органів управління, порядком їх взаємодії та функ-
ціями, які вони виконують. Згідно з останніми досягненнями теорії та прак-
тики менеджменту, структура організації повинна забезпечити реалізацію її 
стратегії. Оскільки з часом стратегії змінюються, то виникає необхідність у 
відповідних змінах організаційних структур. 

Матеріали і методи досліджень. У процесі дослідження використано 
абстрактно-логічний метод, метод аналогій та експертно-аналітичний метод. 

Результати досліджень. Головне призначення організаційної структу-
ри – забезпечити ефективну діяльність управлінського персоналу. До його 
складу на підприємстві входять: керівник підприємства, керівники підрозді-
лів, фахівці, обслуговуючий персонал (технічний) [1]. 

На більшості підприємств традиційно застосовується лінійно-
функціональна структура управління. В її основу покладена ієрархічна орга-
нізація процесу управління за функціями. За кожною з цих функцій форму-
ється лінійна система служб, що пронизує все підприємство зверху донизу: 
від директора через відділи і цехи з їхніми начальниками до майстрів та бри-
гадирів. Лінійно-функціональна структура управління має певні переваги: 
простота керівництва, відсутність дублювання функцій. 

Однак забезпечити необхідну пристосованість підприємства до мінли-
вого ринкового середовища цей вид організаційної структури управління не-
спроможний [2]. У ньому надто складна передача інформації між функціона-
льними підрозділами, як і процес прийняття рішень загалом. Це обумовлено 
тим, що проблеми обговорюються по всьому ієрархічному ланцюжку знизу 
вверх і в кожному підрозділі. При цьому багато інформації перекручується 
або втрачається при переході від одного рівня управління до іншого, від од-
ного функціонального підрозділу до іншого. Середнє підприємство, як пра-
вило, має п'ять і більше рівнів управління. На кожному з них втрачається або 
перекручується від 8 до 15% управлінської інформації. 

Окрім того, ця структура є сильним джерелом виробничого бюрократи-
зму [3]. Будь-яка новація, яка з певних причин не влаштовує ту чи іншу слу-
жбу, може бути знищена численними узгодженнями. 

Частково подолати ці вади можна шляхом розукрупнення підприємств, 
створення так званих «дивізіональних» структур управління. Вони виника-
ють у результаті виділення з підприємств самостійних спеціалізованих під-
розділів, орієнтованих на виготовлення готової продукції і його просування 
на ринок. Як правило, такі продуктові відділи, які інколи називають центра-
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ми прибутку, або господарськими центрами, мають лінійно-функціональну 
структуру управління. З цієї причини в умовах гострої конкуренції їх гнуч-
кість також є недостатньою. 

Існує також командна структура управління. Забезпечити її можна шля-
хом радикальної реорганізації існуючої системи управління, формування за-
мість лінійно-функціональних – командних структур [3]. Останні з'являються, 
коли підприємство розділяють на невеликі господарські одиниці, які являють 
собою «команди» робітників і інженерів або службовців, що самостійно вирі-
шують питання, пов’язані з виробництвом та реалізацією певної продукції. 

Досвід передових компаній свідчить, що командні структури значно під-
вищують здатність підприємства створювати нові вироби й швидко просувати 
їх на ринок [1]. При цьому істотно зменшується управлінський персонал серед-
ньої ланки. І це зрозуміло. Фахівцям, об’єднаним у команди, знаючим свої за-
вдання й можливості їх вирішення, зайві керівники тільки заважають. 

Створенню командної системи управління повинна передувати робота 
по раціоналізації розміщення технологічного обладнання. При цьому забез-
печується такий ступінь технологічної завершеності виробництва, котрий дає 
змогу реально виміряти і результати праці, оцінити внесок кожного. 

Висновок. Зміни в організаційній структурі обумовлюють нові вимоги 
до форм та методів управління персоналом підприємства. На зміну організа-
ційним структурам управління, які мають ієрархічні (бюрократичні) структу-
ри, сьогодні приходять більш гнучкі організації, в яких кількість управлінсь-
ких ланок зменшується. Це приводить до децентралізації управління, скоро-
чення вертикальних зв’язків на користь горизонтальних. Останнє означає, що 
дедалі більше робітників поряд зі своєю спеціалізованою діяльністю почи-
нають виконувати управлінські функції. Управління стає демократичнішим і 
переміщується на низовий рівень.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «CASE-STUDY» ПІД ЧАС  
ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Сільчук О. В викладач 

Однією із проблем професійної іншомовної підготовки студентів в аг-
рарних ВНЗ є низька мотивація студентів до вивчення іноземної мови. Для 
підвищення мотивації студентів до оволодіння іноземними мовами в навча-
льний процес вищої школи широко впроваджуються інтерактивні технології, 
метою яких є створення комфортних умов навчання, коли кожен студент від-
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чує свою успішність, інтелектуальну спроможність. На заняттях викладач 
орієнтує студентів на обговорення різноманітних професійних проблем, до-
ведення, аргументування власного погляду, тобто відбувається динамічна 
взаємодія викладача і студента, що сприяє розвитку творчих і розумових зді-
бностей та комунікативних навичок. 

Серед інтерактивних технологій навчання, які набули найбільшого за-
стосування в процесі вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» метод 
«кейс-стаді» є одним з найефективніших.  

Застосування методики «кейс-стаді» на сучасному етапі є актуальною, 
тому що допомагає вивчити іноземну мову, спілкуватися нею, надає студен-
там можливість виявляти проблеми, збирати й аналізувати інформацію, зна-
ходити альтернативні рішення й обирати найбільш оптимальний шлях розв'я-
зання задач у процесі як індивідуальної, так і групової роботи. 

З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений навчаль-
ний матеріал, який «містить структурований опис ситуацій, що запозичені з 
реальної практики».  

Слово «case» походить з латинської casus. Словник Collins Cobuild трак-
тує його так: «1.1. Специфічна ситуація, яку людина розглядає самостійно, 
використовуючи її як приклад для подальшої роботи чи порівнюючи її з чи-
мось іншим. 1.2. Специфічна ситуація, яку людина описує чи пояснює» [1]. 
Цей словник також дає пояснення «Case Study» як «розгляд детальної інфор-
мації про людину, групу людей чи речей та їх розвиток.  

Кейс, це завжди моделювання життєвої ситуації. Як інтерактивний метод 
навчання ділової іноземної мови, кейс-метод може застосовуватися при закріп-
ленні знань та вмінь, що були отримані на попередніх заняттях, розвитку навичок 
аналізу та критичного мислення іноземною мовою, зв’язку теорії та практики. 

Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Як 
правило, вони пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз 
існує. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє рішен-
ня, або їх вирішення є необхідним і нагальним, а тому потребують аналізу.  

Кожна з проблем (ситуацій), які розглядаються в кейсі, має відповідати 
чотирьом умовам.  

По-перше, кейси повинні бути правдивими, реалістичними, однак, в той же 
час, не обтяженими деталями, бути за тематикою зв’язаними з матеріалом, що 
вивчається. Добрим вважається кейс, який відповідає десяти характеристикам 
якісного кейсу: бути вміло розказаною історією, стосуватися важливої проблеми, 
описувати драматичну ситуацію з прийняттям критичного рішення, містити кон-
кретні порівняння, надавати можливість для узагальнення висновків, мати цент-
рального героя, давати змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше рі-
шень, бути оптимальним за розміром, містити оптимальний обсяг інформації. 

По-друге, ситуаційні вправи пропонують розгляд феноменів, з якими, 
як правило, стикаються спеціалісти в конкретних умовах. 

По-третє, кейси загострюють інтерес студентів до питань, з якими ті 
стикаються, підкреслюють їх значущість та необхідність вирішення. Кейси 
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також пропонують шляхи реакції та вдосконалюють майстерність студентів у 
вирішенні проблем. 

По-четверте, кейси вдосконалюють практичні навички; спрямовують 
на пошук відповідних шляхів, можливих реакцій на різноманітні ділові ситу-
ації, використання специфічних інструментів та понять.  

Кейс має задовольняти таким вимогам: відповідати чітко поставленій ме-
ті; мати відповідний рівень складності; ілюструвати декілька аспектів життя; не 
старіти занадто швидко; мати національне забарвлення; бути актуальним на 
сьогоднішній день; ілюструвати типові ділові ситуації; розвивати аналітичне та 
критичне мислення; провокувати дискусію; мати декілька рішень. 

Таким чином, кейс-підхід має сприяти вдосконаленню здатності ізолю-
вати проблеми та приймати ефективні рішення. Крім цього, такий метод 
вчить студентів аналізувати та розробляти програми дій, що, в свою чергу, 
мотивує їх до правильної поведінки у разі, коли настане час діяти в реальній 
діловій ситуації.  
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ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Сосновська О.О., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. У системі заходів, спрямованих на відро-
дження агропромислового комплексу, важливе місце належить оптимізації 
галузевої структури сільськогосподарських підприємств, яка є багатоплано-
вим явищем. Формування і зміна галузевої структури сільськогосподарських 
підприємств, закономірності її формування й шляхи удосконалення відно-
сяться до числа найважливіших проблем аграрної економічної науки. Ви-
вчення галузевих структур сільськогосподарських підприємств показує, що 
ефективність виробництва сільськогосподарської продукції, галузі і підпри-
ємства у цілому в значній мірі залежать від складу і співвідношення галузей.  

Мета і методи досліджень. Метою дослідження є визначення найбільш 
ефективного поєднання галузей у сільськогосподарських підприємствах, що 
забезпечує рентабельне ведення сільськогосподарського виробництва.  

Результати досліджень. За роки ринкових трансформацій у сільському 
господарстві України посилилася структурна розбалансованість виробництва: 
виробнича структура підприємств залишається деформованою, а саме вироб-
ництво характеризується зниженням рівня концентрації, високою залежністю 
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від зовнішніх ринків, а також процесами деіндустріалізації праці. Так у Полта-
вській області впродовж 2005-2012 рр. суттєво змінилася структура форм гос-
подарювання у сільському господарстві.  

Якщо у 2005 загальна кількість підприємств склала 2137, в тому числі 
господарських товариств 419, приватних підприємств 230, виробничих коопе-
ративів 42, фермерських господарств 1330, державних підприємств 19, інших 
форм господарювання 97, то у 2012 р. їх загальна чисельність зросла до2445 
одиниць за рахунок збільшення чисельності фермерських господарств та ін-
ших форм господарювання. 

Це вплинуло на зміни у розподілі сільськогосподарських угідь між ни-
ми. Так, якщо у 2005 році близько 52,6% сільськогосподарських угідь знахо-
дились у користуванні підприємств і 34,9% у господарств населення, то у 
2012 р. відповідно 73,1 та 26,9%. До 2005 року відбувалася деконцентрація 
сільськогосподарського виробництва. Якщо у 1990 році на один колгосп в 
області в середньому припадало 3200 га сільськогосподарських угідь, то у 
2012 на одне аграрне підприємство лише 711 га. Із 2124 аграрних підпри-
ємств 1824, або 85,9% від загальної чисельності мають до однієї тисячі  гек-
тарів сільгосп угідь у користуванні, 198, або 9,3% - від 1001 до 3000 га і лише 
75 підприємств, що складає 3,5% - понад 3000 га. 

Як показало групування аграрних підприємств за розміром сільського-
сподарських угідь, в групах дрібних виробників ( площа сільськогосподарсь-
ких угідь до 50 га) ресурсний потенціал використовується удвічі-втричі гір-
ше, ніж у тих, де площа землекористування понад 1000 га (табл. 1). 

Таблиця 1 
Групування аграрних підприємств Полтавської області 
за розміром сільськогосподарських угідь у 2005 році 

Всього підприємств 

Групи аграрних підприємств 
одиниць у % до загальної 

кількості 

Вироблено 
валової про-
дукції на  
100 га с.г. 

угідь, тис.грн.

Усього 2124 100,0 702,8 
І – до 50,0 1012 47,6 313,4 

ІІ – 50,1 – 1000,0 812 38,2 374,6 
ІІІ – 1000,1 – 3000,0 198 9,3 1100,1 
ІV – понад 3000,1 102 4,8 1309,1 

 

Подальше вивчення динаміки співвідношення продукції рослинництва 
і тваринництва у валовій продукції сільського господарства, показало, що 
протягом  1990-2012 року відбувалося стрімке зменшення виробництва про-
дукції тваринництва і зростанням частки рослинницьких галузей. Якщо спів-
відношення між ними у 1990 році становило в середньому за всіма формами 
господарювання 52,1 та 47,9%, то у 2012 74,3 та 25,7%. Однак, якщо у сільсь-
когосподарських підприємствах питома вага тваринництва стабільно скоро-
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чується і складає лише 22,8%, то у господарствах населення навпаки зростає і 
у 2012 році становила 30,6%. 

Аналіз впливу змін галузевої структури на стабільність виробництва 
сільськогосподарської продукції показує, що сталість виробництва продукції 
сільського господарства досягалася у ті періоди, коли питома вага тваринни-
цтва була найбільшою, або зростала. В цей же період, тобто за умови сталості 
галузі тваринництва забезпечувалася сталість і галузі рослинництва. 

Висновки: Дослідженнями встановлено, що явну перевагу у виробниц-
тві сільськогосподарської продукції мають крупно товарні підприємства. 
Сталість розвитку сільського господарства знаходиться в прямій залежності 
від частки галузі тваринництва у валовій продукції сільського господарства. 
Тому виходом із ситуації, що склалася є підвищення рівня концентрації та 
інтенсифікації виробництва, і в першу чергу, в галузі тваринництва. 
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СПЕЦИФІКА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ У ФЛОРОНАЗВАХ 
 СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Тагільцева Я.М., кандидат філологічних наук 

Дослідження назв кольорів посідає чільне місце і в лінгвістичній науці, 
оскільки колороніми складають вагому частину лексичного словника мови і 
активно використовуються. 

Ми, услід за Ковальською І.В., розуміємо колороніми (від лат.color – ко-
лір, гр.onima – ім’я), або кольоропозначення, як лексеми, денотативним зна-
ченням яких є ознака кольору [1].  

Слід зазначити, що феномен кольору в англійській мові представлений у 
наукових роботах сьогодення як вітчизняних (Н.П. Рудь, Ю.А. Жароїд, І.М. 
Воробйова та ін.), так і зарубіжних дослідників (Д.М. Полякова, N.J. Smelser, 
P.B. Baltes та ін.) Проте проблема вивчення колоронімів у площині сучасної 
англійської термінології певного тематичного напрямку, зокрема у флорона-
звах, залишається лакуною у сучасному мовознавстві. Тож, цілісне дослі-
дження даного питання сприятиме подальшим розробкам наукових студій з 
колористики та мовознавства. 

Для системного аналізу було відібрано 1222 флороназви, в структурі 
яких вживаються кольоропозначення. Ми також визначили частотність фун-
кціонування того чи іншого кольору в термінах даної галузі. Таким чином, 
флоро назвам сучасної англійської мови властиві такі колороніми: black (250 
терміни), red (245), yellow (184), green (179), brown (103), golden (62), silver 
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(57), purple (55), pink (440), grey (43). Порядок розподілення залежить, як за-
значає Д.М. Шмельов [2], від семантичного значення, а саме: інтенсивності 
кольору, стилістичних можливостей і вживаності.  

Ми виділили наступні тематичні групи флороназв, у складі яких присут-
ні кольоропозначення: 

1) плодові рослин  (blackberry – ожина, red berry – бузина, silver berry – 
лох сріблястий, greengage – ренклод, black apricot – абрикос чорний);  

2) квіти (bluebell – дзвіночок круглолистний, bluecap – волошка синя, , 
goldilocks – жовтець польовий, pink – гвоздика, silverleaf – магнолія, redroot – 
алкана);  

 3) трави (silver grass – срібна трава, white grass – біла трава, bluegrass – 
пирій жорсткий, golden-buttons – пижма звичайна, goldenpert – авран лікарсь-
кий, redtop – польовиця біла); 

4) злаки (bluejoint – куничник, browntop – просо дике, goldentop – ламар-
кія золота, purple-stem – тимофіївка степна, purpletop – триодія); 

5) кущі та дерева (golden-chain – золотий дощ звичайний, pinkwood – 
рожеве дерево, whitebeam – горобина арія); 

Слід зауважити, що кольороназви  відзначаються полісемією. Окрім сво-
го первинного значення (назви кольору), вони мають й іншу семантику, ви-
ступаючи самостійними лексичними одиницями. Так, колоронім black у зага-
льній лексиці позначає бруд, жалобне вбрання, у військовій справі – це яблу-
ко мішені, у рослинництві black – відмерлі плоди кави. Кольоропозначення  
green  у повсякденному спілкуванні вживається із значенням «молодість, си-
ла», згідно із спортивним глосарієм – це майданчик для ігор, у ботанічній те-
рмінології  green – рослинність, листя, овочі.  Полісемічною є і кольороназва 
brown, що позначає мідну монету в універсальному словнику, має значення 
«сутінковий, темний» у поетичній мові, у галузі рослинництва дане слово ви-
ступає із семантикою «буріти, темніти» (про овочі, плоди). Багато значень 
має слово white. Воно вживається у поліграфії (пробіл), тваринництві (біла 
порода  свиней), ботаніці (заболонь, бухарник шерстистий), сільському гос-
подарстві (високі сорти пшеничного борошна) та інших сферах. Колоронім 
yellow вживається на позначення світлошкірої людини, також із значенням 
«боязкий, підлий, ревнивий, заздрісний», у рослинництві термін yellows – це 
жовтуха. 

Слід зазначити, що не завжди той чи інший колоронім передає своє пер-
винне тлумачення. Так, в значенні чорного в сучасних англійських флороназ-
вах вживаються такі лексеми, як brown (brown mustard – гірчиця чорна), poi-
son (poison tobacco – блекота чорна), red (red mustard – гірчиця чорна), sticky 
– липкий (sticky alder – чорна вільха). Червоний колір передає прикметник 
orange (orange lily – червона лілія). Для підсилення ефекту червоного функці-
онує лексема blood (bloodtwig dogwood – дерен червоний). Серед відповідни-
ків колороніму green знаходимо fresh (fresh yield – врожай зеленої маси).  

Колороніми активно функціонують в термінології рослинництва сучас-
ної англійської мови. Їх утворення базується на словотворчій моделі «при-
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кметник-колоронім + іменник», рідше – «прикметник-колоронім + дієприк-
метник». Усі кольоропозначення термінів рослинництва представляють єди-
ну систему, складовими якої виступають колороніми як окремі лексеми, 
складні слова та словосполучення. У лексиці досліджуваної галузі кольоро-
назви мають своє основне значення (номінація кольору), вказують на визна-
чальну ознаку рослини, також відзначаються полісемією та синонімією. 
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НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ  
У РОСЛИННИЦТВІ 

Тютюнник М.Г., к.с.-г.н., 
професор кафедри бізнес-адміністрування та права 

Актуальність проблеми. Стратегічні напрями розвитку сільського го-
сподарства України на період до 2020 року передбачають техніко-
технологічну модернізацію агропромислового виробництва шляхом форму-
вання ефективних систем технологій та створення передумов для їх впрова-
дження на основі інноваційної моделі розвитку галузей. 

Аналізуючи та обґрунтовуючи напрями оновлення розвитку техноло-
гій, неможливо обминути увагою фактор винятковості, нестандартності їх 
застосування. Справа у тому, що технології виробництва продукції різняться 
залежно від галузей, мають певні особливості, які їх суттєво відрізняють. 
Технології персоніфіковані, оскільки розробляються для певних зон чи при-
родно-економічних умов, а їх застосування включає елементи творчості. 

Матеріали і методи досліджень. Використовувалися матеріали сільсь-
когосподарських підприємств Полтавської області та ряду інших областей 
України. В ході дослідження використано монографічний та розрахунково-
конструктивний методи, що дало можливість одержати об’єктивні результати. 

Результати досліджень. Визначальними напрямами розвитку техноло-
гій у галузі рослинництва має бути розробка і впровадження ресурсозберіга-
ючих та екологоохоронних технологій. Енергоємність виробництва сільсько-
господарської продукції в Україні у 2 – 3 рази вища, ніж у розвинутих краї-
нах, а питома вага енергоресурсів у структурі витрат висока і складає 25 – 30  
%. Такий стан енергоємності виробництва не може забезпечити високу кон-
курентоспроможність продукції на вітчизняному та світовому ринках. Осно-
вною причиною перевитрат енергоресурсів є те, що сучасні технології не зо-
рієнтовані на енергозбереження. 
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В Полтавській області впроваджуються енерго- та ресурсозберігаючі 
технології на площі 890 тис. га, що забезпечило економію дизельного паль-
ного 9,8 тис. тонн. При цьому зменшилися витрати пального на 1 га посіву 
сільськогосподарських культур. За рівнем урожайності і, зокрема зернових 
культур, область займає провідне місце в Україні. 

Ресурсозберігаючі технології, як правило, забезпечують прибутковість 
виробництва. У цьому зв'язку заслуговує на увагу система "No - Till" як еко-
номічна модель рослинництва.  

В Україні, як ні в жодній іншій країні світу, сприятливі умови для біо-
логічних технологій. Це, насамперед, висока природна родючість ґрунту, яка 
дозволяє зняти питання забезпечення елементами живлення рослин та про-
блему мінеральних добрив.  

Застосування мінеральних добрив, пестицидів призводить до негатив-
них наслідків не лише економічного, а й екологічного характеру. Багато кра-
їн відмовились від мінеральних добрив, пестицидів (США, Данія, Швеція, 
Франція). Переваги надають екологічним технологіям.  

У науковій літературі поширена думка, що при відмові від хімізації сіль-
ськогосподарського виробництва відбувається зниження врожайності культур 
на 30–40 %. Досвід ПП «Агроеклогія» Шишацького району Полтавської області 
переконує, що із застосуванням органічного землеробства можна не лише 
утримати врожайність на попередньому рівні, а й підвищити її [2, с. 75]. 

До найбільш перспективних та ефективних належить система точного 
землеробства, що передбачає диференційований, локально-дозований обробі-
ток ґрунту і вирощування рослин на конкретних ділянках поля. 

Система точного землеробства пред'являє складні вимоги до машин і 
технологічних процесів - забезпечує адаптованість не лише в системі "люди-
на, машина - ґрунт, рослина", але й елементів складної динамічної системи 
довкілля та взаємодії цих складових з метою досягнення ефективності, ре-
сурсозбереження та екологічної безпеки. Таку суперсучасну техніку вже роз-
робляють провідні науково-дослідні та конструкторські організації України. 

Ефективність різних технологій та комплексу машин має тісний взає-
мозв’язок з розробкою та впровадженням технологічних карт. Їх використан-
ня сприятиме оптимізації машинно-тракторного парку шляхом обчислення 
технологічної потреби залежно від структури посівних площ. 

Оптимізація МТП дасть змогу зменшити витрати на придбання технічних 
засобів у межах 18 – 20 % порівняно з тим, що маємо нині. Крім того, сприятиме 
зниженню собівартості продукції рослинництва на 15 – 20 % [1, с. 67]. 

Висновки. Досвід підприємств, які ефективно господарюють, свідчить 
про те, що в оглядовому майбутньому прибутково працюватимуть лише ті 
підприємства, які здійснюватимуть виробництво на основі раціональних тех-
ніко-технологічних систем.  
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УМОВИ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ  
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Хурдей В.Д., к.е.н., доцент  

У комплексі заходів із стабілізації й поліпшення продовольчого забез-
печення населення важливе значення має створення системи розподілу про-
дукції виробленої сільськогосподарськими товаровиробниками. У загальній 
ринковій системі розподілу з метою забезпечення гарантованого й стійкого 
виходу сільськогосподарських товаровиробників і споживачів їх продукції на 
конкурентоспроможний немонополізований продовольчий ринок за цінами, 
що формуються на ньому, значне місце відводиться маркетингу сільськогос-
подарських підприємств. 

Агропромисловий маркетинг – це комплексна система заходів виробничо-
збутової діяльності, яка складається з управління, планування, ціноутворення, 
розподілу й інформаційно-рекламного забезпечення продукції, що реалізується 
на споживчому ринку, заснована на точному знанні кон’юнктури ринку і спря-
мована на максимальне задоволення платоспроможного попиту. 

У сучасних ринкових умовах сільськогосподарські підприємства на 
продовольчому ринку діють у напрямі прискорення процесу товароруху про-
дукції, впорядкування відносин на всьому технологічному ланцюжку шляхом 
зведення разом продавців і покупців продовольчої продукції.  

Розвиток і застосування маркетингу в діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств дасть змогу: 

- скоординувати і сконцентрувати пропозицію сільськогосподарської 
продукції багатьох постачальників регіону; 

- надати усім постачальникам цієї продукції можливість стійкого ви-
ходу на конкурентний ринок; 

- вплинути на формування реальної ринкової ціни на реалізовану про-
дукцію; 

- за рахунок створення цивілізованого конкурентного середовища на 
продовольчому ринку прискорити і спростити фінансові розрахунки і весь 
процес товароруху на основі створення високотехнологічної системи органі-
зації товарних, фінансових та інформаційних потоків; 

- підтримати вітчизняних сільгоспвиробників за рахунок створення на 
продовольчому ринку впорядкованої системи збуту сільськогосподарської 
продукції через оптовиків і налагодження зворотного зв’язку від кінцевого 
споживача до виробника; 
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- забезпечити цивілізований контроль держави за безпечним розподі-
лом продуктів харчування, виключити доступ на внутрішній ринок продук-
ції, небезпечної для здоров’я населення; 

- підтримати вітчизняні підприємства роздрібної торгівлі й громадсь-
кого харчування щодо мінімізації їх витрат, пов’язаних із закупівлею продо-
вольства в широкому асортименті; 

- легалізувати всі товарні потоки оптової і роздрібної ланки, які над-
ходять у роздрібну продовольчу мережу й громадське харчування і тим са-
мим поповнити бюджети всіх рівнів. 

Визначено, що для цілеспрямованої роботи та успішного функціону-
вання маркетингу, сільськогосподарські підприємства повинні керуватися 
концепцією управління маркетинговою діяльністю (табл. 1).  

Тобто, основою системи маркетингової діяльності в управлінні сільсь-
когосподарським підприємством є аналіз і прогноз його розвитку з урахуван-
ням на нього чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Таблиця 1. 
Концепція управління маркетинговою діяльністю  

сільськогосподарських підприємств 
Заходи, що проводяться Цілі, які досягаються 

Аналіз і оцінювання факторів і зовнішньо-
го середовища 

Реальне і повноважне уявлення про складо-
ві зовнішнього середовища в межах дії ри-
нку 

Періодичні маркетингові дослідження, 
спрямовані на з’ясування ринкового (ку-
півельного) попиту 

Розширення і перспективний розвиток ці-
льових ринків  

Визначення стратегії і тактики ринкової 
діяльності Отримання реального і стійкого прибутку 

Розвиток матеріально - технічної бази Здійснення технічної політики, що відпові-
дає вимогам ринку 

Удосконалення організаційної структури 
ринку 

Цілеспрямоване управління функціональ-
ними службами і комерційними процесами 

Організація закупівельної діяльності і 
просування продукції до споживача 

Формування партнерських зв’язків з поста-
чальниками, комерційні угоди, товарно-
грошовий обмін, постачання і розподіл 
продукції за товаропровідною мережею 

Управління збутом продукції і торговим 
обслуговуванням споживачів 

Забезпечення сучасних форм і методів ве-
дення оптової торгівлі й обслуговування 
споживачів 

Здійснення рекламних заходів і забезпечення 
високої якості товарів, що реалізуються 

Підвищення інформованості покупців і 
схильності до купівлі товару 

Інформаційне забезпечення і формування 
банку даних 

Можливість прийняття і виконання управ-
лінських рішень за допомогою 
комп’ютерних засобів 

Навчання і підвищення кваліфікації пер-
соналу 

Опанування процесами ринкової економі-
ки, підприємницькою діяльністю, комер-
ційною справою 

 



 92 

З урахуванням стану і прогнозу поведінки зовнішніх і внутрішніх чин-
ників здійснюється аналіз і прогноз розвитку самого підприємства, попиту та 
пропозиції, ринкової кон’юнктури, конкурентів, організації збуту тощо.  

Отже, успішне функціонування маркетингу в сільськогосподарських 
підприємствах можливе при орієнтації виробництва на споживача; створенні 
єдиного інформаційного простору, який забезпечить обмін оперативною ін-
формацією; аналізі і оцінюванні факторів зовнішнього середовища; прове-
денні періодичних маркетингових досліджень, спрямованих на з’ясування 
ринкового (купівельного) попиту; визначенні стратегії й тактики ринкової 
діяльності; розвитку матеріально-технічної бази; вдосконаленні організацій-
ної структури підприємства; організації закупівельної діяльності і просуван-
ня продукції до споживача; управлінні збутом продукції і торговим обслуго-
вуванням споживачів; здійсненні рекламних заходів і забезпеченні високої 
якості товарів, що реалізуються; навчанні і підвищенні кваліфікації персона-
лу; інформаційному забезпеченні і формуванні банку даних. 
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ПОВНОЦІННОЇ ГОДІВЛІ  
СВИНЕЙ: ВНЕСОК ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА 

Чехлатий О.М., старший викладач кафедри ІСіТ 

Актуальність проблеми. У наступному році Полтавському Інституту 
свинарства виповнюється 85 років. Протягом усіх років своєї діяльності Інститут 
являвся провідною науковою установою з питань розробки проблем теорії і 
практики ведення свинарства. Однак, незважаючи на значний внесок колективу 
Інституту в розвиток наукових засад свинарства, його роль у цьому питанні не 
була належно висвітлена. У зв’язку з цим постала необхідність об’єктивної оцін-
ки наукового внеску колективу Інституту в розвиток та становлення вітчизняного 
свинарства, формування наукових основ повноцінної годівлі свиней. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для проведення досліджень 
послужили основні наукові та практичні розробки вчених Інституту свинарства 
з годівлі свиней, статті у наукових збірниках, наукові звіти співробітників відді-
лу годівлі Інституту свинарства про результати виконання наукових дослі-
джень. У ході наукових досліджень використовувалися методи: історико-
порівняльний, джерелознавчого та історіографічного аналізу і синтезу. 

Результати дослідження. Перші наукові дослідження з годівлі свиней 
на Полтавщині були проведені вченими Дослідного поля ще в 1889-1993 рр. 
Після реорганізації у 1910 році Дослідного поля в Полтавську сільськогоспо-
дарську дослідну станцію, саме ця установа стала першим науковим закла-
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дом України, з яким пов'язане формування Полтавської наукової школи зі 
свинарства. Логічним підтвердженням досягнень вчених Дослідної станції у 
розвиток та становлення галузі свинарства, значного внеску у розвиток сис-
темних наукових досліджень з питань годівлі свиней, було створення на її 
базі в 1930 році Всесоюзного науково-дослідного інституту свинарства. 

Ґрунтовну базу наукових досліджень з питань годівлі свиней в Інституті 
свинарства було закладено ще в довоєнні роки. Теоретичною основою в розробці 
науково обґрунтованих норм годівлі і раціонів для свиней різних статево-вікових 
і виробничих груп послужили експериментальні дослідження по вивченню пере-
травності кормів, особливостей шлункової секреції і травлення у свиней. Важливі 
дослідження з питань годівлі здійснювалися на основі спеціальних дослідів із 
використанням оригінальної респіраційної камери. В Інституті було розроблено 
спосіб дріжджування кормів і доведено високу ефективність цього прийому у 
свинарстві, що збільшує прирости тварин, посилює статеві функції, підвищує 
молокопродукцію маток і енергію росту поросят. За розробку цього методу, його 
автор, професор Б.Г. Левицький, у 1936 році був удостоєний високої урядової 
нагороди – ордена Леніна. У довоєнні роки зусиллями вчених відділу годівлі Ін-
ституту свинарства було досить ґрунтовно вивчено велику кількість кормів. Осо-
бливу увагу приділяли вивченню використання зелених, соковитих і грубих кор-
мів у годівлі свиней різних вікових і виробничих груп. Було встановлено їх оп-
тимальне співвідношення в раціонах, а також розроблені норми годівлі по зонах 
країни [1]. 

Значний внесок у формування наукових основ годівлі свиней був зроб-
лений першим науковим директором Інституту свинарства професором 
О.П. Бондаренком. Вченим було розроблено перші в СРСР науково обґрун-
товані норми годівлі свиней в ячмінних кормових одиницях, а також спеціа-
льну систему відгодівлі свиней, завдяки якій отримували високоякісний бе-
кон, що користувався попитом у багатьох країнах Європи. Багато наукових 
праць вченого було присвячено відносно дешевим і малозатратним способам 
годівлі свиней, а саме дослідам по безмолочному вирощуванню відлучених 
поросят на рослинних кормах, впровадженню в практику більш широкого 
використання силосованих кормів та відходів комунального харчування [2]. 

У повоєнний період в Інституті свинарства було продовжено і розпочато 
цілий ряд наукових досліджень. У той час, коли особливо гостро відчувалася 
нестача продовольчих ресурсів, насамперед м'яса та жирів, колективом вчених 
відділу годівлі Інституту було проведено багато наукових і виробничих дослідів 
з питань сальної відгодівлі свиней з використанням значної кількості грубих і 
соковитих кормів. Були проведені численні досліди на свинях при різних типах 
годівлі і в різних зонах країни, розроблені системи інтенсивної відгодівлі моло-
дняку свиней та сальної відгодівлі дорослих вибракуваних свиней. Проводили-
ся наукові дослідження по встановленню найбільш ефективного рівня загально-
го і білкового живлення поросят, були розроблені типові кормові раціони для 
супоросних і підсисних свиноматок в умовах зерново-коренеплодної зони [3].  

Вченими Інституту свинарства були продовжені розпочаті ще в передво-
єнні роки наукові дослідження з питань мінерального живлення свиней різних 



 94 

статево-вікових груп. Були встановлені норми потреб в основних мінеральних 
елементах та їх оптимальне співвідношення у раціонах свиней, досліджено 
вплив складу раціону на обмін і засвоєння організмом свиней кальцію і фосфо-
ру. Крім цього було досліджено вплив на ріст і розвиток поросят-сисунів і від-
лучених поросят комплексу мікроелементів та встановлені норми їх потреб [3]. 

Результатом проведення великої кількості дослідів по вивченню та роз-
робці деталізованих норм годівлі різних виробничих та статево-вікових груп 
свиней, вивченню проявів їх максимально можливої продуктивності стало 
видання довідника з деталізованих норм годівлі сільськогосподарських тва-
рин, за редакцією доктора сільськогосподарських наук М.Т. Ноздріна. У 
ньому було викладено теоретичні принципи нової системи нормування і оці-
нки поживності кормів, наведено нові деталізовані норми годівлі свиней з 
урахуванням 27-30 показників живлення, подано структуру типових раціонів 
і склад комбікормів, добавок та преміксів для різних природнокліматичних 
зон України. Довідник став настільною книгою не лише для спеціалістів тва-
ринництва і кормовиробництва, науковців та вчених у галузі годівлі, але й 
для всіх кого цікавить годівля сільськогосподарських тварин [4]. 

В результаті проведених ученими Полтавського Інституту свинарства 
багаторічних наукових досліджень з питань живлення свиней був виконаний 
значний об'єм робіт з визначення потреб тварин у протеїні, амінокислотах, 
мінеральних речовинах і вітамінах, науковому обґрунтуванню раціонального 
співвідношення окремих мінеральних елементів, амінокислот, впливу ком-
плексу мікроелементів і вітамінів на ріст і розвиток свиней. Результатом нау-
кових досліджень учених Інституту свинарства стали розробка і вдоскона-
лення нових нормативів протеїнового і амінокислотного живлення, повно-
цінних збалансованих раціонів з використанням різноманітних мікродобавок 
і вітамінів для свиней різних статево-вікових груп [1, 3]. 

Висновки. Проведення наукових досліджень по вивченню, аналізу та 
висвітленню наукової діяльності вчених Полтавського Інституту свинарства 
обумовлено потребою з'ясувати та систематизувати основні напрямки їх нау-
кових розробок з годівлі свиней, необхідністю визначення внеску вчених Ін-
ституту у формування наукових основ повноцінної годівлі свиней, розвиток 
науки з питань годівлі. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПОЛТАВЩИНА 

Шаравара Т.О. д.і.н., проф., завідувач кафедри іноземних мов 
 та українознавства 

Творчість видатного класика української літератури, творця букваря й 
автора близько 830 картин Тараса Шевченка тісно пов'язана з нашою Малою 
Батьківщиною. Із Полтавщиною життя поета поєднав так званий період 
«трьох літ» (1843 – 1846, 1859 роки), протягом якого Тарас Григорович напи-
сав чимало творів і картин. Наприклад, у повісті «Близнята» Полтава згаду-
ється близько 30 разів. Саме на Полтавщині відбувається дія поеми «Найми-
чка», написані вірші «Сліпий», «Великий льох», «Холодний Яр», «Псалми 
Давидові», «Минають дні, минають ночі», «Маленькій Мар'яні». 

Також, у 1843 році, Тарас Шевченко відвідав батьківський маєток пол-
тавського письменника Євгена Гребінки, з яким добре товаришував. Маєток 
знаходився недалеко від Пирятина. У працях дослідника О. Афанасьєва-
Чужбинського згадується, що поет відвідав і село Мойсівці тодішнього Пи-
рятинського повіту. Власниця місцевого маєтку влаштовувала двічі на рік 
бали, на яких Тарас Шевченко бував неодноразово. Пізніше у листах до зна-
йомих він згадував веселі вечори у маєтку, розмови про культуру й обгово-
рювали становище кріпосних селян. У серпні 1843 року Шевченко прибув до 
Лубен. На той час, як говорив сам поет, він «повністю розчарувався у панах і 
відвідував лиш небагатьох». Припускаємо, що мова насамперед йшла про 
місцевого пана, офіцера Федора Трепова, який на очах Шевченка жорстоко 
покарав стомленого слугу. У той день Тарас Григорович, не прощаючись, 
розвернувся і вийшов з дому. Пан просив його повернутися, але Шевченко 
навіть не захотів говорити. 

Відомо, також що Тарас Шевченко працював співробітником Археографі-
чної комісії, вів «Археологічні нотатки», описував історичні пам'ятки і місця де 
бував. Зокрема, писав про старі укріплення в Лубнах. Часто Тарас Шевченко від-
відував маєток панів Закревських у селі Березова Рудка Пирятинського повіту. 
Уперше приїхав із Яготина влітку 1843 року. У селі часто зустрічався з Софією 
Закревською, яка на той час була відомою російською письменницею. Господа-
рем Березової Рудки був Платон Закревський, духовно обмежена і жорстока лю-
дина. Пан Закревський мав красуню-дружину. Ганна Закревська була молодшою 
від чоловіка на двадцять років. Тарас Шевченко захопився її вродою. Він написав 
портрет Ганни, присвятивши вірші «Якби зустрілися ми знову», «Г.З». 

У Березовій Рудці Шевченко також заприятелював з художником-
кріпаком А. Третячевським. Саме у цьому селі зародилися перші рядки по-
еми «Кавказ». У 1960 році у Березовій Рудці відкрито музей Шевченка, у 
якому знаходиться понад 300 експонатів його робіт. У 1961 році на колиш-
ньому будинку панів Закревських встановили меморіальну дошку з написом: 
«У цьому будинку в 1843, 1845, 1846 роках перебував великий український 
народний поет Т. Г. Шевченко». 
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У Решетилівці Тарас Шевченко зупинявся у будинку пана Попова, який 
мав велику бібліотеку, де зберігалися різні документальні матеріали та книги 
з історії України. Сучасники Шевченка у своїх спогадах згадують, що поет 
уважно вивчав їх, цікавився минулим своєї Батьківщини. У Решетилівці Та-
рас Григорович виконав два малюнки «У Решетилівці».  

У липні 1845 року Тарас Шевченко відвідав Іллінський ярмарок у Ром-
нах. Звідти через Лохвицю і Миргород поїхав до села Василівка, що поблизу 
Хорола. Проте був обурений жорстоким поводженням із кріпаками паном 
Родзянкою і перебрався до села Веселий Поділ, батьківщини ще одного на-
шого земляка – Леоніда Глібова. Тут Шевченко написав акварельний портрет 
дворічного сина місцевого поміщика, познайомився з учителем та компози-
тором Венцеславом Єдлічкою. З Веселого Подолу навідувався до Хорола, 
Заїчинців, Вишняків. Але з поміщиком Веселого Подолу Тарас Григорович 
спільної мови не знайшов і одного дня покинув маєток уночі. Причиною та-
кого вчинку став ляпас, якого панський дворецький дав хлопчикові-служці у 
присутності поета. Простий народ, який потерпав від сваволі панів, Тарас 
Шевченко називав «раби німі», а панів – «катами, людоїдами». Недаремно 
ставлення панів до простих людей, «кріпаків» посіло значне місце у творчос-
ті кобзаря. 

Улітку 1845 року поет відвідав Старі Санжари, Прилуки, Хорол та інші 
населені пункти. У жовтні 1845-го – Миргород, де написав вірші «Не женися 
на багатій», «Не завидуй багатому». Поблизу було село Злодіївка (тепер село 
Псільське Великобагачанського району), туди поет любив приїжджати купа-
тись. Під час перебування в Полтаві Шевченко змалював хату нашого славе-
тного земляка – Івана Петровича Котляревського. Полтавці й досі завдячують 
Шевченкові за це, оскільки завдяки йому ми зберігаємо маєток Котляревсь-
кого в первозданному вигляді, навіть мальви наразі ростуть там, де їх змалю-
вав Шевченко. Фактично він виконав тоді роль журналіста. Якби не його 
проста цікавість до історії хтозна чи зберігся б маєток Котляревського й зага-
лом як його б реставровували. Пізніше Кобзар присилав до полтавських не-
дільних шкіл свій «Буквар».  

Досить неповно досліджений період біографії Шевченка, пов'язаний із 
припущенням, що той відвідував у 1845 році село Василівку Полтавського 
повіту (тепер це село Гоголеве Шишацького району). Начебто поет зустріча-
вся з матір'ю письменника Миколи Гоголя, творчість якого високо цінував. 
Навіть написав портрети його друзів, ілюстрацію до повісті Миколи Гоголя 
«Тарас Бульба». У селі змалював краєвид із церквою «У Василівці». Але ске-
птики вважають, що малюнок виконано в іншому однойменному селі Хо-
рольського повіту (тепер Семенівський район). 

Найвідоміший вірш – «Заповіт» Тарас Шевченко написав його у грудні 
1845 року у місті Переяслав Полтавської губернії. На той час він перебував у бу-
динку лікаря Андрія Козачковського. Рядки були навіяні тяжкою хворобою по-
ета. Уперше вірш був надрукований у 1859 році під назвою «Думка». Повністю 
«Заповіт» з’явився в «Кобзарі» 1907 року. Текст вірша ще у 60-х роках XIX сто-
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ліття на музику поклали Микола Лисенко і Микола Вербицький. У 70-х роках 
музику до вірша написав полтавський композитор Гордій Гладкий. «Заповіт» на-
лежить до шедеврів світової поезії, перекладений майже на всі мови світу. 

Зрештою полтавці на пошану Кобзарю відкрили 1926 р. пам’ятник за 
авторством скульптора Івана Кавалерідзе. Пам’ятник у стилі конструктивізму 
створює уяву, що постать Шевченка, немов виринає з кам’яних глиб, а це дає 
нам змогу не лише побачити, а й відчути дух поета і його характер.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРОТЕСТ ЯК ОЗНАКА ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТО-
ГЛЯДУ ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ПАНАСА МИРНОГО 

Швець Н.О., старший викладач  

Поняття демократії як стійкої багатовікової традиції політичного життя 
вже давно набуло статусу однієї з провідних категорій суспільствознавчих 
наук. Демократичні цінності: свобода, гласність, справедливість, порядність 
та низка інших – безсумнівні критерії моральності, запорука відповідного 
мікроклімату суспільства. 

У сучасній науковій літературі досить поширене також розуміння де-
мократії як поля постійних конфліктів. Беручи до уваги те, що соціальний 
конфлікт – це сукупність дій із подолання перешкод, які виникають у процесі 
взаємодії індивідів, а наслідками цих дій є підвищення рівня людської спів-
праці та зміна соціальної системи, необхідно вказати також і на можливості 
соціального протесту, як рішучого заперечення, категоричної заяви про не-
згоду із окремими діями чи твердженнями однієї чи кількох сторін. У даному 
випадку – незгоди мешканців українського села кінця ХІХ століття із певни-
ми нововведеннями, спричиненими реформаторськими ініціативами. 

Соціальний конфлікт, ця суспільно-політична категорія, на певних ета-
пах розвитку спільноти може сформуватися в дієвий протест, спонуканий, 
зазвичай, соціальними причинами, оскільки він пов'язаний із життям та сто-
сунками людей і породжений умовами розвитку суспільства.  

Жодна людинознавча наука не може залишити поза увагою причинно-
наслідкових зв’язків існування вказаного явища. Так, українська література 
має майстрів слова, які віддавали перевагу реалістичному художньому зо-
браженню соціальних конфліктів та протестів у будь-якій стадії  та на будь-
якому етапі існування  суспільства. 

Панас Мирний був одним із найяскравіших представників міметичного 
(відображального) типу творчості в українській прозі класичного періоду. 
Аналіз художньої манери цього письменника дозволяє виокремити провідні 
принципи його творчого методу, серед яких – уявлення про соціальну детер-
мінованість людини, наявність соціального конфлікту чи протесту в зобра-
жуваному середовищі, пафос соціального критицизму.  
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Ретроспективний погляд на епохальні зміни в тогочасному українському 
суспільстві дає можливість простежити низку суперечностей, що більшою мірою 
спровокували соціальні протести, виходячи із селянського світосприйняття, у 
цьому випадку – світобачення селянської маси, зображеної Панасом Мирним, 
своєрідний світогляд, який небезпідставно визначають як землеробський мента-
літет.  

Так, після скасування кріпосного права, українське селянство хоч і зберіга-
ло свої традиційні культурно-світоглядні цінності, однак не могло змиритися, 
головно, із «безземельною волею» та іншими нововведеннями, що відбилися в 
широкій панорамі тогочасного соціального життя. Саме з думками про працю на 
власних наділах український селянин протягом другої половини ХІХ століття  
пов’язував надії на поліпшення свого економічного становища. У його світо-
сприйнятті існування «від землі» було й залишається істинним життям.  

Натуралізм ментальності селян-хліборобів виявлявся переважно в над-
мірній моральній абсолютизації значущості виснажливої фізичної праці.  

Майже в усіх  творах Панаса Мирного спостерігаємо зневагу – що ме-
жує з ненавистю - трударя – землероба до роду занять, побуту, дозвілля при-
вілейованих («Голодна воля», «Лихо давнє сьогочасне»),тощо. Чому? Мож-
ливо, «мужикові» хотілося  такого життя, але водночас він абсолютизував 
власний спосіб життєдіяльності «від землі», бо саме той вважався єдино пра-
вильним. В аспекті такої життєвої філософії селянин  майже обожнював вла-
сні фізичні та духовні страждання, яких він зазнавав у пошуках правди й де-
мократичних ідей. Перебуваючи перманентно в соціально -економічній скру-
ті, не знаходячи з неї виходу, пересічний мешканець села відповідав на таку 
ситуацію адекватно – психологічною протидією. Своєрідний соціальний 
конфлікт, а відтак - і протест – широко представлений у романах, повістях, 
новелах, Панаса Мирного, практично в жодному разі не характеризує сенти-
ментальне розчулення до цього середовища,  навіть тією мірою, як це прита-
манно, приміром, творам О.Кониського, повісті «Сонячний промінь» 
Б.Грінченка, поемі «Панські жарти» І. Франка (утім, герої Франка діють за 
інших соціально-політичних обставин).За незначними винятками селянська 
маса в зображенні Панаса Мирного розпорошена, полохлива, у кожній із сво-
їх окремих одиниць спрямована на власний інтерес. Її протест має форми 
стихійного нищення, чинення шкоди  великому власникові. Зберігаючи кон-
сервативність світоглядних цінностей, вона категорично відкидала агротех-
нічні новації.  

У Мирного недовірливо упереджене ставлення до технічного замінника 
людської праці, фактично цілковите її несприйняття спостерігаємо в повісті 
„Лихо давнє й сьогочасне", де селяни зумисне нівечать сільськогосподарську 
машину багатія. Про "тиху " війну селян із паном читаємо в уривку "Що за  
хороше, що за веселе". Таким чином селянство не могло примиритися з тим, 
що техніка витісняє із сільського виробництва робочі руки. Звідси випливає 
ще одна риса тогочасного українського ментального стереотипу - пріоритет 
фізичної праці людини над розумовою. 

Отже, зазначений чинник спонукає до соціального протесту в українсь-
кому суспільстві XIX століття. Бунтарство, художньо відтворене Панасом 
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Мирним, є долею одиниць, воно здебільшого набуває хворобливих і зрештою 
потворних форм (Чіпка з роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?", Христя з 
роману „Повія"). Незначним зародкам чогось кращого й очікуваного, як це 
засвідчують образи головних героїв обох романів письменника, уготовано 
тут шлях „пропащої сили". Варте уваги те, що сюжети обох романів - це сю-
жети падіння героїв. Структурно подібний мотив морального падіння пере-
гукується з образом Марини  (повість „Лихо давнє й сьогочасне"). 

У прозі Панаса Мирного є низка просвітлених, морально симпатичних, 
піднесених над своїм середовищем образів, щоправда їх небагато. Серед них - 
Іван Ливадний (,,П'яниця"(1874)) - молодий службовець, котрий гостро реагує на 
явища несправедливості, належить до чистих натур. Спробою вивести морально 
довершеного героя-бунтаря є образ Юхима з незакінченої повісті „Халамидник". 

Створити позитивного персонажа, здатного на соціальний протест, на-
магається письменник у повісті „Лихі люди"(1875). До цієї категорії по-
своєму належить і Тимофій Жук, і Петро Федорович Телепень. Перший із 
них — постать ідеалізована і текстово невиразна, тому й не випадково подана 
через сприйняття іншої особи. Тимчасом Телепень належить до розряду на-
ціонально свідомої інтелігенції свого часу. Письменник уже в цьому, віднос-
но ранньому творі, осягнув надзвичайну складність становища такої людини, 
сконстатував її очевидне наближення до безвиході. 

У гумористичному оповіданні „Дурниця"(1909) саме „дурницею" 
(устами одного з героїв) названо ту цидулку, в якій містяться багатослівні 
політичні міркування іншого героя, невдахи-конспіратора. Як бачимо, незна-
чні ілюзії мав пізніше Мирний і щодо можливості революційного руху. 

Таким чином, період реформ, співвіднесений із певною добою україн-
ської історії, призвів до змін у житті селянства. Новий спосіб життя, природ-
но, породив суперечності, які ставали причиною соціальних протестів. Унас-
лідок цього виникали нові типи особистості, які знайшли своє еволюційне 
відображення у творчому доробку Панаса Мирного. Цікавим видається факт, 
що тогочасні умови життя, у баченні письменника, ще не виступали тим со-
ціальним каталізатором, який би зміг сформувати в селянському середовищі 
героя як такого, особистість, беззастережно здатну на соціальний протест, 
людину, спроможну свій задум довести до логічного завершення, вказавши 
тим самим шлях до демократичних перетворень у суспільстві. 
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CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ДОРАДНИЦТВО, ЯК СКЛАДОВА  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СЕЛА 

Шевченко І.В., асистент кафедри бізнес-адміністрування та права 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Галич О.А. 

Однією із складових системного розвитку українського суспільства є 
підвищення якості управління соціально-економічним розвитком сільських 
територій. Оцінюючи практику управління фінансовими та матеріальними 
ресурсами, що спрямовуються на розвиток соціальної сфери села, на держав-
ному рівні, можемо зробити висновок, що їх використання є неефективне. До 
виникнення неузгодженості в діяльності суб’єктів господарювання аграрного 
сектору України, призводить недосконала та застаріла система державного 
управління. Значно ускладнює соціально-економічну і політичну ситуацію в 
країні відсутність чітких економічних засад державного регулювання. Пере-
важна більшість районних, сільських та селищних Рад не в змозі самостійно 
вирішувати соціально-економічні проблеми, що виникають в межах сільсь-
ких територій, тому виникла необхідність поєднання регуляторних важелів 
ринку і держави та інформаційно-консультаційного забезпечення через ство-
рення та функціонування мережі сільськогосподарських дорадчих служб [1]. 

Сільськогосподарська дорадча діяльність розглядається, як організований 
процес інформаційно-консультаційної підтримки та цілеспрямована передача  
знань, вмінь та навичок. На даний час в розвинутих країнах світу сільськогоспо-
дарське дорадництво це великомасштабна діяльність, яка координується та конт-
ролюється органами державної влади з метою напрацювання досвіду, розробки 
методики і методології її здійснення. Важко уявити ефективний розвиток сільсь-
ких територій в розвинених країнах світу без інформаційно-консультаційного 
обслуговування з боку сільськогосподарських дорадчих служб. Підвищення рів-
ня добробуту сільського населення, боротьба з бідністю, збільшення обсягів ви-
робництва продукції сільського господарства, стимулювання економічного рос-
ту, усунення соціальних негараздів, раціональне використання природних ресур-
сів – основні складові та основні компоненти розвитку сільських територій. Сіль-
ськогосподарська дорадча діяльність у розвинених країнах розглядається як один 
з найважливіших компонентів стійкого розвитку сільських територій.  

Світовий досвід доводить, що досягти суттєвих змін в житті суспільст-
ва, особливо мешканців сільських територій, тільки через прийняття законо-
давчих актів чи доведення директив органів влади неможливо. Існує певна 
сукупність заходів, які можуть сприяти розвитку сільських територій, пер-
шочергове значення у цих заходах має створення та функціонування мережі 
сільськогосподарських дорадчих служб. 

Серед основних заходів, що підтримують сільський розвиток відносять: 
інформування про напрями підтримки розвитку сільського господарства, меди-
чне обслуговування, базову освіту, правову безпеку, доступність кредитів [2]. 

До заходів які сприяють розвитку сільськогосподарського виробницт-
ва: стимулювання розвитку ринків сільськогосподарської продукції (які 
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включають попит на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях, а 
також маркетингові системи в яких сільськогосподарський товаровиробник 
може бути впевнений), інформаційно-консультаційна підтримка розвитку 
нових технологій, доступність засобів виробництва. 

Доцільно також виділити ряд заходів, які стимулюють розвиток сільської 
місцевості: інформаційно-консультаційні послуги, додаткова освіта та підвищен-
ня кваліфікації, допомога у впровадженні інновацій, підтримка суспільного роз-
витку. Еколого-економічні заходи зі збереження, поліпшення та розширення 
сільськогосподарських угідь, організації об’єднань товаровиробників (асоціації, 
групи, кооперативи). 

Отже, основні заходи повинні бути присутніми незалежно від мети, 
розвиток сільського господарства, агропромислового комплексу регіону чи 
лише його соціальної інфраструктури. Елементи, що стимулюють розвиток 
це додаткові чинники, які посилюють процеси розвитку, дають можливість 
передбачити виникнення проблем та їх уникнення. 

Таким чином, створення сільськогосподарських дорадчих служб в Україні 
має велике значення не лише для підвищення ефективності сільського господар-
ства, усього агропромислового комплексу в цілому, але й для вирішення багатьох 
соціально-економічних проблем розвитку сучасного села та сільської місцевості. 
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В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Шульженко І.В., доцент, к.е.н, доцент кафедри менеджменту ПДАА 

В сучасних умовах  інформаційної економіки можливість своєчасного 
отримання точної інформації для успішного ведення бізнесу є актуальною та 
важливою. Персоніфіковане задоволення потреб споживачів стає головною 
тенденцією роботи підприємств[1]. 

Збільшення кількості бізнес-процесів підприємства під час виробницт-
ва продукції призводить до певних ускладнень. Керувати такими процесами 
стає значно важче. Тому виникає потреба в інтелектуальних автоматизованих 
інформаційних системах для підтримки цих процесів. 

Запровадження інформаційних технологій покращує використання всіх ре-
сурсів організації, підвищує її гнучкість і адаптованість до змін зовнішньої кон'-
юнктури, підвищує якість управлінських рішень і забезпечує відповідну конку-
рентоспроможність. Щоб розвиватися, виробники повинні розробляти нові тех-
нології і бізнес-процеси для задоволення індивідуальних купівельних потреб 
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споживачів, відповідати на ці потреби товарами і послугами, які становлять уні-
кальну цінність для кожного покупця. Виробники повинні запровадити часткову 
зміну в стратегії й інтегрувати покупця в центр процесу планування діяльності 
підприємства. Інтеграція покупця з ключовими бізнес-процесами підприємства 
змінює стратегію розвитку підприємства, тому з'явилася нова модель управління 
діяльністю підприємства: планування ресурсів, синхронізоване з покупцем. 

Ефективне управління підприємством та його включення до світового 
єдиного інформаційного простору передбачає розвиток нових електронних 
моделей ведення бізнесу, причому всі внутрішні та зовнішні бізнес-процеси 
забезпечуються відповідними технологіями, форми конкуренції зі змагання 
на ціну та якість трансформуються у зміну ведення моделей бізнесу та на-
дання товарів і послуг шляхом застосування інформаційних технологій, зрос-
тає необхідність у миттєвій інформації для прийняття стратегічних та опера-
тивних рішень. У результаті народилася концепція регулярного менеджмен-
ту, яка спирається не так на талановитих одинаків, а на формально описані 
процедури, що роблять ефективною  працю кожного управлінця 

Системи управління включають такі основні управлінські методики[2]: 
1.MRP (Material Requirement Planning) - планування потреби в матеріалах; 
2.MRP II (Manufacturing Resource Planning) - планування виробничих ре-

сурсів; 
3.ERP (Enterprise Resource Planning) - планування ресурсів підприємства; 
Перша,на якій би хотілося зупинитись,це MRP – концепція. Це планування 

потреби виробництва в матеріальних ресурсах, яка для визначення потреб вико-
ристовує інформацію про структуру і технологію виробництва кінцевого продук-
ту, календарний план виробництва, дані складських запасів, договорів поставки 
матеріалів і комплектуючих тощо. Нині MRP-систем присутні практично у всіх 
інтегрованих інформаційних системах управління підприємствами.Основна мета 
MRP-систем полягає у тому, що будь-яка облікова одиниця ресурсів (товарно-
матеріальних цінностей) має бути наявною в потрібний час і в потрібному місці. 
Принципи функціонування MRP-системи базуються на формуванні, контролі і за 
необхідності відбувається коригування параметрів надходження матеріальних 
ресурсів у такий спосіб, щоб всі матеріали, необхідні для виробництва, надходи-
ли до моменту їх споживання. Ці технології пов'язують окремі підрозділи під-
приємства, що займаються питаннями управління постачанням, виробничими 
процесами, обслуговуванням складів. 

Наступна, MRP II представляє собою методологію, спрямовану на більш 
широке охоплення ресурсів підприємства, ніж MRP. На відміну від MRP, в сис-
темі MRP II виробляється планування не тільки в матеріальному, а й у грошово-
му вираженні а також має можливості прогнозування і моделювання. Системи 
планування виробництва постійно знаходяться в процесі еволюції. MRP II-
методологія підтримує оперативне планування продукції і матеріалів у натураль-
них одиницях, фінансове планування у вартісних одиницях. 

Завдання інформаційних систем класу MRP II - оптимальне управління 
потоками матеріалів (сировини), напівфабрикатів і готових виробів. Ці про-
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блеми розв'язуються шляхом інтеграції всіх основних процесів, що реалізо-
вуються підприємством: постачання, управління запасами, виробництво, 
прямий продаж і дистрибуція. 

Що стосується третьої методики, то тут треба відмітити,що в останні 
роки системи планування класу MRPII в інтеграції з модулем фінансового 
планування FRP ( Finance Requirements Planning ) отримали назву систем біз-
нес-планування ERP ( Enterprise Requirements Planning ), які дозволяють най-
більш ефективно планувати всю комерційну діяльність сучасного підприємс-
тва, в тому числі фінансові витрати на проекти оновлення обладнання та ін-
вестиції у виробництво нової лінійки виробів.  

Системи ERP, на відміну від MRP II, орієнтовані на управління "вірту-
альним підприємством". Віртуальне підприємство, що відбиває взаємодію 
виробництва, постачальників, партнерів і споживачів, може складатися з ав-
тономно працюючих підприємств, або корпорації, або географічно розподі-
леного підприємства, або тимчасового об'єднання підприємств, що працюють 
над проектом, державною програмою та ін [3].· 

У ERP додаються механізми  управління транснаціональними корпора-
ціями, включаючи підтримку декількох часових поясів, мов, валют, систем 
бухгалтерського обліку і звітності. 

Ці відмінності в меншій мірі зачіпають логіку і функціональність сис-
тем, і більшою мірою визначають їх інфраструктуру (Internet / intranet) і мас-
штабованість - до декількох тисяч користувачів . Вимоги до гнучкості, надій-
ності та продуктивності програмного забезпечення та обчислювальних плат-
форм неухильно зростають[4]. 

У нових системах ERP більше уваги приділяється засобам підтримки 
прийняття рішень і засобам інтеграції з сховищами даних (іноді включаються 
в систему як новий модуль).·  

З накопиченням досвіду моделювання виробничих і невиробничих біз-
нес-процесів ці поняття постійно уточнюються, поступово охоплюючи все 
більше функцій. Крім перерахованих стандартів існують і інші концепції 
управління, що відображають ту чи іншу сторону управління. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 

Щетініна Т.О., к.і.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та права 

Актуальність проблеми. Сучасний стан розвитку підприємницьких 
відносин в Україні беззаперечно свідчить, що однією з найбільш розповсю-
джених організаційно-правових форм суб’єктів господарювання є товариство 
з обмеженою відповідальністю. Правове закріплення статусу товариства з 
обмеженою відповідальністю (ТОВ) пройшло значний історичний шлях як у 
вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній науці. 

Матеріали і методи досліджень. В ході опрацювання проблематики 
правового статусу ТОВ в історичному контексті було використано законода-
вчі акти України та матеріали науково-практичних коментарів. Використову-
валися такі методи дослідження як історичний, формально-логічний та метод 
порівняльного правознавства. 

Результати досліджень. ТОВ виявилися єдиною організаційно-правовою 
формою підприємництва, історія виникнення та вдосконалення правового ста-
тусу якої удостоїлась викладу на сторінках науково-практичних видань. Комен-
туючи зміст правової норми ст. 80 Господарського кодексу України, що відо-
бражає сутність ТОВ, дослідники наголошують, що виникнення ТОВ було «ре-
зультатом кабінетної роботи німецьких науковців». У 1892 р. в Німеччині група 
парламентарів, «які представляли інтереси дрібних та середніх підприємців, не-
спроможних використовувати складну і обтяжливу форму акціонерних това-
риств, був розроблений перший у світі закон «Про товариства з обмеженою 
відповідальністю», що й досі є еталоном зваженого, обґрунтованого підходу до 
створення нової організаційно-правової форми» [1, с.143]. 

Цим законом було вдало поєднано деякі риси акціонерного товариства 
та повного товариства, що дало можливість збалансувати інтереси засновни-
ків, учасників товариства та кредиторів товариства. 

Вже на початку ХХ сторіччя ТОВ одержують розповсюдження в краї-
нах Західної Європи, у США та в Російській імперії. В юридичній науковій 
літературі Росії дожовтневого періоду з’являється чимало досліджень з про-
блематики визначення правового статусу ТОВ. Окремі аспекти тоді ще ново-
го виду суб’єкту господарювання вивчають у своїх працях А. І. Камінка, 
А. А. Квачевський, М. І. Нерсесов, П. Цитович, Г. Ф. Шершеневич. Єдине 
комплексне дослідження з питань нормативно-правового регулювання ство-
рення та діяльності ТОВ підготував В. В. Розенберг. Він був настільки захоп-
лений перспективністю нової форми суб’єкту господарювання, що зумів про-
вести докладне дослідження ще до того, як ТОВ набули поширення в Росії. 
Можна припустити, що цей науковий доробок певною мірою популяризував 
цю організаційно-правову форму серед тогочасних підприємців.  

Інші дослідники, навпаки, вбачали ТОВ неприйнятною формою господа-
рювання в умовах тогочасної економіки Російської імперії та не знаходили пра-
вового підґрунтя для її розвитку. Так, Г. Ф. Шершеневич стверджував, що обме-
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жена відповідальність може визнаватися за товариством лише законодавством, а 
«подібна комбінація товариських елементів (поєднання рис акціонерного товари-
ства і повного товариства - Т.Щ.) не відповідає нашому законодавству» [3, с.111].  

Саме обмежена відповідальність учасників товариства при наявності 
можливості особисто вести справи товариства стала причиною, через яку 
ТОВ, не включили до проекту Цивільного Уложення, внесеного на розгляд у 
Державну Думу 14 жовтня 1913 р. І хоча даний проект не був прийнятий, але 
символізував собою певний етап у розвитку дореволюційної цивілістики. У 
п. 13 глави ІІ «Особи юридичні» книги 1 «Загальні положення» Цивільного 
Уложення юридичними особами визначалися приватні товариства, але тлу-
мачення щодо організаційно-правової форми цих товариств було відсутнє. 

«В подальшому законодавець врахував практично всі положення на-
званого проекту, незважаючи на те, що наступний за часом нормативний акт 
у галузі цивільного законодавства... був прийнятий уже після Громадянської 
війни 1917 - 1920 рр. — Цивільний кодекс УРСР 1922 р.» [2]. У тлумаченні 
його норм підхід до визначення правового статусу товариств був досить ори-
гінальним. Кодекс передбачав існування таких видів товариств: простого, 
повного, товариства на вірі, пайового (акціонерного) товариства та ТОВ (ст. 
276-366). ТОВ визначались як кооперативні товариства з перемінністю капі-
талу при обмежені відповідальності учасників. За своєю сутністю та змістом 
таке ТОВ відповідало товариству з додатковою відповідальністю у сучасній 
класифікації. Діяльність ТОВ допускалася за спеціальним дозволом лише в 
окремих галузях та вже до кінця 20-х років ХХ ст. вони були витіснені з обі-
гу. У нормах Цивільного кодексу України 1963 р. (ст. 23-40) взагалі відсутнє 
поняття «товариство», його замінили термінами «державно-кооперативні, 
кооперативні та інших громадські організації».  

Висновки. Визначення правового статусу ТОВ відображає певний іс-
торичний досвід та дає підставити стверджувати про необхідність подальшої 
роботи над удосконаленням норм чинного законодавства.   
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПЛОДООВОЧЕВОГО РИНКУ 

Яснолоб І.О., асистент кафедри маркетингу 

Вагомою складовою функціонування плодоовочевої галузі є ринкове 
саморегулювання. Суть якого проявляється через дію механізму взаємодії 
попиту та пропозиції, цінової конкуренції, особливості процесів збуту та 
споживання. Проте, ринкове саморегулювання повинно доповнюватися еле-
ментами державного впливу та прийомами його раціонального поєднання, 
оскільки практичний досвід довів неспроможність сучасної економіки розви-
ватися спираючись лише на ринкові механізми. 

Накопичений досвід розвинутих країн, система агробізнесу яких трива-
лий час функціонувала під впливом держави, доводить, що в умовах ринко-
вої економіки, стабільність плодоовочевого ринку (діяльність підприємств-
виробників, ефективність виробництва і відносно сталий розвиток соціальної 
сфери у сільській місцевості) може бути забезпечена лише за допомогою 
державних інструментів впливу. У цих країнах державне регулювання стало 
невід’ємною складовою ринкової економіки. 

А головна функція держави полягає у врегулюванні внутрішніх і зов-
нішніх суперечностей, що виникають через існуючі особливості та властиві 
ринку. Держава через організаційні та економічні методи впливає на 
кон’юнктуру коливання попиту і пропозиції в інтересах плодоовочевих ви-
робників і суспільства загалом. Це доводить, що державне регулювання еко-
номіки і ринкове саморегулювання вдало поєднується, крім того, в умовах 
досконалої економіко-правової бази ці два регулятори доповнюють один од-
ного, забезпечуючи високий рівень виробництва і споживання [115]. Тоді як, 
державне регулювання ринку повинно відповідати ступеню розвитку конку-
рентного та антимонопольного середовища в країні (чим вищий рівень моно-
полізованості виробництва, тим активніший державний вплив необхідний) 

Для визначення місця та ролі державного впливу на функціонуванні ві-
тчизняного плодоовочевого ринку необхідно: по-перше, визначити головну 
ідею щодо державного регулювання виробництва і збуту плодоовочів пері-
оду, що передував реформуванню аграрного сектора, з метою розуміння ви-
токів сучасного стану галузі. По-друге, проаналізувати підходи державного 
регулювання плодоовочевих ринків економічно високорозвинених країн, 
з’ясувати можливості його адаптації до умов України. По-третє, узагальнити 
сучасні інструменти регулювання ринку, з метою використання у підвищення 
ефективності функціонування ринку плодоовочевої продукції. 

Висвітлюючи проблему державного регулювання плодоовочевої галузі 
країн Європейського Союзу деякі економісти зазначають, що втручання держа-
ви може мати не лише обмежуючий, а й дозвільний (сприяючий) характер. За-
конодавчі та нормативні акти дозволяють виробникам плодоовочевої продукції 
створювати колективні структури, що займаються реалізацією та формуванням 
цін, які в інших галузях розглядаються як обмеження конкуренції. Крім того, до 
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функції державних органів входить затвердження сортів насіння і стандартів, 
регулювання рівня якості плодоовочевої продукції та продуктів її переробки, 
створення інформаційних служб, які сприяють розвитку ринку. 

Дослідженнями встановлено, що механізм державного регулювання 
плодоовочевого виробництва країнами ЄС функціонує на наступних засадах:  

1) забезпечення стабільного рівня цін на плодоовочеву продукцію вла-
сного виробництва. Основна ідея полягає у встановленні коридору цін на до-
статньо високому рівні для виробника при одночасно прийнятному для масо-
вого споживача;  

2) встановлення обмежувальних обсягів виробництва плодоовочевої про-
дукції, оскільки в умовах перенасиченості ринку цінового регулювання недоста-
тньо, з метою запобігання зниженню доходів фермерів і надвиробництву; 

3) система пільгового кредитування, яка полягає у зниженні процентної 
ставки за користування кредитом, компенсацію певної частки кредиту дер-
жавою, звільнення від сплати у перші роки отримання позики, подовження 
строку погашення кредиту; 

4) податкова форми фінансової підтримки, що надається фермерам, які 
беруть участь у виконанні державних програм розвитку плодоовочівництва 
за умови, дотримання встановлених вимог та умов;  

5) система державної фінансової підтримки виробників плодоовочевої 
продукції, через надання їм дотацій на закупівлю елітного насіння, еколого-
безпечних засобів захисту рослин, модернізацію виробничого обладнання на 
інноваційній основі тощо;  

6) захист внутрішнього ринку від іноземних конкурентів.  
Рівень захисту ринку країн ЄС санітарними та фітосанітарними захо-

дами контролю є одним із найвищих у світі. Діяльність щодо забезпечення 
безпечності плодоовочевої продукції охоплює всі продовольчі ланки від здо-
ров’я рослини до маркування кінцевих продуктів. Країнами ЄС активно ви-
користовуються експортні субсидії для просування продукції своїх виробни-
ків на зовнішні ринки. Крім того, досить дієвими є спеціальні захисні заходи, 
передбачені в Угоді про сільське господарство СОТ, для захисту своїх виро-
бників від зростання обсягів імпорту та зниження цін.  

У цьому контексті корисним для України є досвід країн ЄС, у яких 
державне регулювання плодоовочевого виробництва, дієва підтримка доходів 
товаровиробників, та їх державний захист посідають вагоме місце в соціаль-
ній та економічній політиці. На відміну від саморегулювання ринку, аграрна 
політика країн ЄС передбачає застосування адміністративних важелів впливу 
на плодоовочевий ринок, з метою досягнення результатів, яких він нездатний 
досягати самостійно. При цьому дана політика коригується згідно з ціннос-
тями визначеними відкритими ринковими силами. 
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА РОЗВИТОК  
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Безкровний О. В., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Фуга К. С., аспірант 

Актуальність проблеми. Україна є аграрною державою. Тому розвиток 
як сільського господарства, так і сільських територій нашої країни є важливою 
справою. В соціально-економічному житті України сільські території займають 
особливе місце, адже третина населення нашої країни проживає саме на сільсь-
кій території, що становить понад 70 % іі загальної площі. Зараз це питання є 
досить актуальним, адже спостерігається значна диспропорція розвитку сільсь-
ких територій та вітчизняних міст. Проблеми розвитку села особливо загостри-
лись, адже відсутність належного фінансового забезпечення сільських соціаль-
но-культурних та побутових установ призводить до подальшого занепаду села. 
І, як наслідок, відбувається значне скорочення кількості програм, що деструк-
тивно впливає на розвиток аграрної сфери економіки. 

Одним із дієвих способів підтримки економічного розвитку сільських 
територій є удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників. Адже, як відомо, надходження коштів від податкових пла-
тежів займає вагоме місце в державному бюджеті. Однак, податкові спряму-
вання до бюджетів місцевих рівнів їм значно поступаються. Отже, проблеми 
фінансування соціальних потреб шляхом ефективного податкового регулю-
вання діяльності суб’єктів підприємництва в аграрному секторі нині є особ-
ливо актуальними для держави, а тому потребують подальших наукових до-
сліджень задля вирішення цього питання. 

Матеріали і методи досліджень. Серед найбільш суттєвих наукових 
розробок стосовно розвитку сільських територій в нашій країні досліджувалась 
у наукових працях О. Булавки, П. Гайдуцького, В. Горкавого. Щодо дослі-
дження проблем оподаткування діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств, значну увагу цьому питанню приділяють такі науковці, як 
М. Дем’яненко, Д. Дема, В. Синчак, Л. Тулуш, С. Юшка. 

Результати досліджень. Низький рівень фінансування соціальної інфра-
структури сільської місцевості вже тривалий час суттєво ускладнює нормальне 
функціонування різного роду соціально-побутових установ. Насамперед, це 
проявляється в неналежному їх матеріально-технічному та кадровому забезпе-
ченні, зношеності обладнання, низькому рівні заробітної плати працівників да-
них установ. Перебування цих об’єктів на балансі сільських і селищних рад, 
бюджети яких не в змозі покрити витрати, пов’язані з утриманням та експлуа-
тацією об’єктів сільської соціальної інфраструктури. В наслідок цього кількість 
сіл, де відсутні стаціонарні об’єкти побуту, охорони здоров’я, освіти та культу-
ри продовжує зростати, що, в свою чергу, породжує економічний занепад села. 
Адже все це спричиняє відтік економічно активної частини населення, що є го-
ловною причиною більшості економічних проблем сільських територій. 
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Паралельно з цим, частка власних джерел доходів сільських та селищних 
бюджетів з кожним роком скорочується і надходять вони не на забезпечення 
потреб соціально-економічного розвитку села та сільських територій чи побу-
тового обслуговування сільського населення. Некращим є становище з мобілі-
зації місцевих податків і податкових платежів до бюджетів місцевого само-
врядування сільських територій. Не зважаючи на прийняття Податкового ко-
дексу України рівень податкових надходжень до місцевих бюджетів зріс не-
значним чином. Це відбулося внаслідок реформуванням системи місцевого 
оподаткування, в результаті якого до місцевих податків було віднесено єди-
ний податок з суб’єктів малого підприємництва, збір за впровадження деяких 
видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних 
засобів, туристичний збір та податок на нерухоме майно, відмінне від земе-
льної ділянки. 

Як відомо, зараз сільськогосподарські підприємства не зацікавлені в 
покращенні та розвитку сільських територій і працюють на максимізацію 
власного прибутку. При цьому, вони мають значну підтримку держави, що 
відображається в запровадженні для них пільгових режимів як прямого, так і 
непрямого оподаткування. Дотуючи аграріїв, держава збільшує їх прибутки, 
які вони звичайно можуть, але зовсім не зобов’язані вкладати у соціальний 
розвиток села та в фінансування побутових потреб сільських жителів.  

Значної уваги потребує податок, який сплачують організовані агрофор-
мування. Мова йдеться про фіксований сільськогосподарський податок 
(ФСП). Адже, як відомо, фіксований розмір бази його справляння зумовлює 
мізерний розмір цього податку, що надходить до бюджетів сільських населе-
них пунктів. 

Поряд з цим, у світовій практиці місцеві податки та збори є основою 
дохідної частини місцевих бюджетів більшості держав. Так місцеві податки 
становлять у загальній сумі доходів місцевих бюджетів Австрії 72 %, Японії 
– 55 %, Франції – 48 %. За рахунок місцевих податків формувалися 61 % му-
ніципальних доходів у Швеції, 66 % – у США, 51 % – у Данії, 46 % – у 
Швейцарії, 46 % – у Німеччині, 43 % – у Норвегії, 37 % – у Великій Британії, 
34 % – у Фінляндії, 31 % – в Іспанії [1]. 

Отже, нині в Україні організовані агроформування фактично не прийма-
ють участі у фінансуванні потреб соціальної сфери села. Це є основною при-
чиною неналежного рівня фінансування потреб сільських соціально-
культурних та побутових закладів.  

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є підвищення частки саме 
місцевих податків у структурі доходів сільських та селищних бюджетів. Ця 
система має бути обґрунтованою і при цьому враховувати специфіку діяльнос-
ті кожного підприємства. Слід не забувати, що на Україні значну кількість за-
ймають саме малі підприємства, яким важче конкурувати з великими агрофо-
рмуваннями. Також, як відомо, агрохолдинги отримують набагато більший 
розмір прибутку. Тому потрібно, перш за все, враховувати рівень податкового 
навантаження господарюючих суб’єктів.  
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Як уже зазначалось, значна кількість підприємств (не зважаючи на їх 
розмір та суми отриманого прибутку) перебувають на сплаті фіксованого сіль-
ськогосподарського податку. На нашу думку, він потребує значного удоскона-
лення. Перш за все, потрібно змінити грошову оцінку землі (адже, як відомо, 
грошова оцінка землі ФСП проведена за станом на 1 липня 1995 року). Ці 
зміни призведуть також до збільшення надходжень до місцевих бюджетів. А 
для великих формувань, що перебувають на сплаті ФСП, встановити підви-
щуючи коефіцієнти, використавши принцип прогресивного підходу залежно 
від рівня отримання доходу. 

Сільськогосподарські підприємства мають широкий спектр пільгового 
оподаткування. Так, наприклад, спеціальний режим оподаткування з податку 
на додану вартість. Як ми знаємо, підприємство в даному випадку не сплачує 
податок до бюджету, натомість акумулювує кошти на спеціальних рахунках 
банку, які спрямовуються на розвиток підприємства. В даному випадку, пев-
ний відсоток від цих коштів, навіть незначний, можна спрямувати на потреби 
сільських територій.  

Іншим шляхом вирішення зазначеного завдання, як пропонують Непоча-
тенко О. О., П. М. Боровик та О. С. Тригубенко [2], є запровадження додатко-
вого податку, який, зважаючи на цільовий характер використання коштів, мо-
жна назвати податком на розвиток сільських територій. 

Платниками такого податку мають бути сільськогосподарські підприєм-
ства, що є власниками або користувачами земельних угідь сільськогосподар-
ського призначення (в тому числі земель водного фонду). Він має бути подіб-
ний до ФСП, адже в основному, сплачувати цей платіж будуть, переважно, 
суб’єкти, що нині є платниками ФСП. Тому з метою спрощення механізму 
справляння податку на розвиток сільських територій, даний платіж за своєю 
сутністю має бути надбавкою до фіксованого сільськогосподарського податку. 

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, зауважимо, що податкова 
система має значний вплив на розвиток сільських територій. За допомогою її 
ефективного функціонування можна значно покращити стан сільської місце-
вості та підвищити рівень розвитку селища, що, в свою чергу, спричинить 
позитивні зрушення в аграрній галузі економіки. 
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МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА 

Борисова І.С., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність теми. Ринкова економіка ґрунтується на поєднанні як 
власної саморегулюючої дії, що становить саму її основу, так і системи дер-
жавного регулювання ринкових відносин. Державне регулювання економіки 
може здійснюватися двома способами. Перший – створення системи плано-
вого керівництва, в основі якої лежать адміністративно-командні методи. 
Другий спосіб державного регулювання економіки полягає у застосуванні 
економічних методів управління, серед яких провідна роль належить фінан-
сам. Але саме по собі виділення коштів ще не гарантує розв’язання того чи 
іншого конкретного завдання. Надзвичайно важливо, яким чином здійсню-
ється формування ресурсів, якими каналами і в яких формах вони рухаються, 
на яких умовах виділяються і використовуються.  

Матеріали і методи досліджень. Метою дослідження є розкриття ме-
тодів фінансового впливу, а також  практичного їх використання безпосеред-
ньо пов'язане з цілеспрямованою діяльністю держави. 

Результати досліджень. Функціонування фінансового механізму на 
основі руху грошових коштів відповідають два методи фінансового впливу 
на соціально-економічний розвиток: фінансове забезпечення і фінансове ре-
гулювання. Оскільки ці два методи є глобальними й узагальнюючими і 
включають у себе окремі часткові методи, то їх можна виділити як структур-
ні підсистеми фінансового механізму.  

Фінансове забезпечення переважає в умовах адміністративно-командної 
системи управління. Ресурси, які виділяються на основі рішень відповідних 
адміністративних органів, є їх матеріальним забезпеченням. Фінансове регу-
лювання в цих умовах підпорядковане завданням створення відповідних 
грошових фондів, насамперед централізованого фонду – бюджету держави. 
Навпаки, в умовах ринкових відносин на перший план виступає підсистема 
фінансового регулювання, бо саме вона робить ринок регульованим, а не 
стихійним. 

Фінансове забезпечення реалізується на основі відповідної системи фі-
нансування, яке може здійснюватись у трьох формах: самофінансування, 
кредитування, зовнішнє фінансування. Різні форми фінансового забезпечення 
використовуються на практиці одночасно через установлення оптимального 
для даного етапу розвитку суспільства співвідношення між ними. 

Самофінансування являє собою забезпечення потреб простого і розши-
реного відтворення виробництва за рахунок власних коштів юридичних і фі-
зичних осіб. Це вихідна форма фінансового забезпечення. Без наявності пев-
них власних коштів розпочати будь-яку діяльність неможливо. Адже ці запо-
зичені кошти потрібно повернути за рахунок власних доходів. У зв’язку з 
цим треба чітко розрізняти самофінансування як принцип організації і як фо-
рму фінансового забезпечення. 
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Основою самофінансування як форми фінансового забезпечення є влас-
ний капітал. Залежно від форми власності він може бути індивідуальним – 
приватний, чи колективним –  пайовий або акціонерний. Найпоширенішим у 
сучасних умовах є акціонерний капітал. Водночас особливості його форму-
вання і використання ведуть до того, що в ньому проявляються як ознаки са-
мофінансування, так і певні ознаки кредитування.  

Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у тимчасо-
вому використанні позичених ресурсів. Якщо самофінансування – це вихідна 
форма фінансового забезпечення, то кредитування, особливо в умовах рин-
кової економіки, є головною, провідною формою. Воно ґрунтується на прин-
ципах поворотності, терміновості, платності й матеріального забезпечення 
кредитів. 

Кредитування – надзвичайно дійова форма фінансового забезпечення. 
По-перше, досягається значна економія суспільного капіталу за рахунок ви-
користання одних і тих самих ресурсів різними суб’єктами підприємницької 
діяльності. По-друге, установлені принципи кредитування вимагають ефек-
тивного господарювання. 

Третя форма фінансового забезпечення – зовнішнє фінансування. Воно 
полягає у виділенні коштів певним суб’єктам на безповоротній і безоплатній 
основі. Це може бути державне фінансування з бюджету чи державних фон-
дів цільового призначення, надходження коштів від громадських та добро-
чинних фондів і організацій даної країни та з-за кордону, гранти від міжна-
родних організацій тощо. В умовах ринкової економіки ця форма є підпоряд-
кованою відносно самофінансування і кредитування. Основним її видом є 
бюджетні асигнування. Слід зазначити, що завжди були і будуть такі сфери 
діяльності, що потребують державного фінансування. Однак за певних умов 
бюджетні асигнування можуть бути головним джерелом асигнувань в еконо-
міку на основі кейнсіанської теорії бюджетного мультиплікатора. Такі умови 
виникають тоді, коли практично неможливо використати інші форми фінан-
сового забезпечення, насамперед у період фінансової кризи. 
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ФАКТОРИНГ ЯК РІЗНОВИД КОРОТКОТЕРМІНОВОГО  
КРЕДИТУВАННЯ 

Дроботя Я. А., кандидат економічних наук 

Актуальність теми. Зростання дебіторської заборгованості підприємс-
тва може стати однією із причин погіршення відносин із постачальниками та 
споживачами, що в свою чергу призведе до зниження ділової активності, по-
гіршення фінансового стану підприємства. Тож вирішення проблеми нестачі 
коштів у короткотерміновому періоді завдяки факторингові - це одна із кон-
курентних  переваг для вітчизняних підприємств, що майже не задіяна ними.  
Факторинг не є новим інструментом кредитування, його виникнення сягає ще 
часів до нашої ери.  Однак, питання пов’язанні з історією виникнення, стано-
влення та функціонування факторингу як інструменту кредитування тракту-
ються науковцями неоднозначно.  

Матеріали і методи досліджень. Теоретико-методологічною основою 
дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, наукові розро-
бки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань факторингу.  

Дослідженню факторингу присвятили свої праці такі науковці як І. О. 
Бланк, С. Ю. Курбатов, С. В. Науменкова, О. І. Пальчук,  І. О. Ступницький,  
Я. О. Чапічадзе та ін. науковці.  

Результати досліджень.  Ступницький І. О зазначає, що «факторинг – 
це одна із найдавніших форм торгівельного кредитування», а «історія факто-
рингової діяльності – це історія розвитку та становлення бізнес-відносин і 
конкурентних переваг [3, c.6]». Історія виникнення факторингу серед науко-
вців трактується по різному. І. О. Ступницький вважає початком зародження 
факторингу його формування як фінансового інструменту позики. Так, зок-
рема, науковець вказує на походження терміну від назви англійського агента 
– фактора, який здійснював торгівлю з колоніями у ХVІ столітті та вказує, 
що використання агентів (факторів) було необхідністю зумовленою велики-
ми відстанями між виробником та кінцевим споживачем. Фактор здійснював 
реалізацію продукції в колонії надаючи виробнику грошові аванси та здійс-
нюючи його кредитування [3, с. 7,8].  Думку щодо зародження факторингу як 
фінансового інструменту позики підтримують і С. Г. Арбузов, Ю. В. Коло-
бов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. Дані науковці зазначають, що перші 
факторингові операції виникли у Великій Британіїї у ХVІІ столітті [1, с. 442].  
Солдатова А. О пов’язує виникнення факторингу не з початком його заро-
дження як фінансового інструменту позики, а з його формуванням як засобу 
здійснення торгівлі  із торгового кредиту. Зокрема вона зазначає, що факто-
ринг  виник на основі торгового кредиту ще в четвертому тисячолітті до на-
шої ери [2, c. 43].  

Узагальнюючи погляди науковців на історію виникнення факторингу 
[1, с. 442-443; 2, c. 43-47; 3, с.7-17] слід відзначити, що трансформація факто-
рингу від засобу здійснення торгівлі до інструменту здійснення фінансування 
відбувалась у декілька етапів: першим етапом був етап виникнення, заро-
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дження  факторингу на основі торгівельного кредиту (Месапотамія 4 тисячо-
ліття до н.е. - простежуються окремі риси факторингових операцій; Давньо-
римська імперія – продаж векселя зі знижкою); другий етап (Англія ХІV- ХV 
ст.) – етап становлення та розвитку факторингу заснований на торговому по-
середництві внаслідок адаптації до бізнес-процесів, зокрема надання таких 
посередницьких операцій як зберігання та збут продукції, збір виручки; тре-
тій етап – трансформація факторингу від засобу посередництва до надання 
кредитування виробнику, що реалізує  продукцію (Англія ХVІІ- ХVІІІ ст. - 
збір факторами авансів на майбутню поставку  та надання авансів  виробни-
кам; США ХІХ ст. – збут іноземної продукції за певну комісію з гарантією 
оплати виробнику навіть у випадку неплатоспроможності покупця здійсню-
ють агенти); четвертий етап – переорієнтація щодо суб’єкту отримання кре-
диту від постачальника кінцевої продукції до споживача (ХІХ ст.); п’ятий 
етап -  надання факторинговими компаніями супутніх послуг таких як веден-
ня бухгалтерії, внесення грошових авансів за рахунок майбутніх платежів 
тощо. На даному етапі відбулось перетворення факторів від агентів до інсти-
тутів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.); шостий етап - надання факторингових операцій 
банками (поч. ХХ ст.); сьомий етап – розвиток міжнародного факторингу 
(кін. ХХ ст.). 

Висновки. Факторинг як інструмент кредитування має давнє історичне 
підгрунтя, що сягає часів до нашої ери. Разом із еволюцією підприємницької 
діяльності еволюціонував і факторинг перетворившись з засобу здійснення 
торгівлі на інструмент позики. Сучасний факторинг є інструментом управ-
ління дебіторською заборгованістю, інструментом короткострокового креди-
тування, поєднаного із додатковими послугами та інструментом, що функці-
онує як на внутрішніх, так і на  міжнародних ринках. Окрім того факторинг 
має значні переваги порівняно із кредитом, а тому все більше вітчизняних 
підприємств використовують даний інструмент управління, забезпечуючи 
тим самим процвітання власних підприємств.  
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СТАБІЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Зоря С. П., кандидат економічних наук,  
старший викладач кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність теми. Стабільна і надійна банківська система – 
обов’язкова умова стійкості фінансового сектору та підтримки економічного 
розвитку держави. В контексті банківської діяльності будь-якої країни світу, 
ключовими завжди залишаються питання стабільності, прогнозованості й 
ефективності. Зміни, що відбуваються в економіці України, кардинально 
впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи, яка набуває 
ознак динамічності та конкурентоспроможності.  

Матеріали і методи досліджень. Дослідженню питань стану та ефек-
тивності банківської діяльності присвячено низку наукових праць вітчизня-
них та зарубіжних учених і практиків. Зокрема, мова йде про таких вчених-
науковців, як О. Барановський, І. Бланк, А. Загородній, А. Мороз, М. Савлук, 
С. Юрій, Ф. Валенсія, А. Попов, К. Иглтон та ін. Проте, не прогнозовані змі-
ни фінансової системи, загострення кризових явищ, негативні зміни в секторі 
валютного ринку України, свідчать про необхідність пошуку нових пріорите-
тних напрямів стабілізації банківської діяльності, що є складовою фінансово-
го ринку та безпосередньо впливає на рівень безпеки держави, її здатності 
самостійно управляти власною економікою. 

Результати досліджень. Тенденції глобального ринку банківських по-
слуг, що намітилися останнім часом, досить істотно вплинули на поточний 
стан банківського сектору України. Так, станом на кінець 2013 р. ліцензію 
Національного банку України на здійснення банківських операцій мають 180 
банків, з них 1 банк має ліцензію санаційного банку. За 2013 р. балансовий 
капітал банків збільшився на 23,3 млрд. грн, та склав 192,6 млрд. грн, що сві-
дчить про достатній рівень капіталізації банківської системи [1]. Характер-
ним є те, що у 2013 р. збільшення капіталізації українських банків здійсню-
валось переважно за рахунок українських інвесторів, хоча частка іноземного 
капіталу в банківській системі залишається суттєвою. 

В 2013 р. продовжувався процес зростання банківських активів. За да-
ний період їх розмір збільшився на 150,9 млрд. грн (або на 13,4 %) до 
1 278,1 млрд. грн. Кредитний портфель банків України за цей період виріс на 
96,1 млрд. грн (або на 11,8 %) і склав 911,4 млрд. грн. Кредити, надані 
суб’єктам господарювання, збільшились на 89,6 млрд. грн (14,7 %) до 698,8 
млрд. грн, фізичним особам – на 6,0 млрд. грн [4].  

Доцільно зазначити, що за 2013 р. суттєво збільшились залишки як на 
рахунках приватних клієнтів, так і на рахунках корпоративних клієнтів. До-
цільно зазначити, що суб’єкти господарювання, головним чином збільшили 
залишки на рахунках до вимоги, в той час як фізичні особи переважно збіль-
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шували залишки на строкових депозитах, що в першу чергу свідчать про збі-
льшення обсягів безготівкових розрахунків та відновлення довіри населення 
до банківської системи України. 

В контексті аналізу стану банківської діяльності, важливе значення 
мають фінансові результати. За 2013 р. доходи банківської системи склали 
168,9 млрд. грн, витрати – 150,4 млрд. грн, прибуток – 1,4 млрд. грн [3]. По-
зитивним на даний момент є сам факт прибутковості банківської системи, 
адже як відомо, протягом 2009-2011 рр., мав місце негативний фінансовий 
результат.  

Висновки. Провівши аналіз стану банківської діяльності України, на 
нашу думку, основними ключовими блоками її стабілізації та ефективності є, 
по-перше, активізація заходів грошово-кредитної політики, що на сам перед 
направлені на забезпечення стабільності грошової одиниці в довгостроковій 
перспективі в поєднанні із забезпеченням низько інфляційного середовища та 
мінімізації негативного впливу як внутрішніх так зовнішніх факторів, а та-
кож подальше зниження відсоткових ставок за кредитами. Запровадження 
прозорого порядку доступу до рефінансування для всіх банків, що дасть змо-
гу швидко стабілізувати банківську систему країни. По-друге, вагомим на-
прямом стабілізації банківської діяльності є розвиток безготівкових розраху-
нків, удосконалення банківського законодавства, вирішення питань, 
пов’язаних із зменшенням обсягів проблемних активів на балансах банків, 
вдосконалення окремих положень Податкового кодексу. В свою чергу, в на-
прямі реалізації «Стратегії реформування системи захисту прав споживачів 
на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки» важливими залишаються 
питання підвищення рівня фінансової грамотності населення. Таким чином, в 
комплексі, дані заходи можуть забезпечити зростання довіри населення до 
банківських структур, зміцнення банківської системи, стійкість фінансового 
сектору, та як результат, ефективного економічного розвитку країни. 
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ФІЛОСОФІЯ ФІНАНСІВ ЯК ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДО-
МОСТІ ТА ФУНДАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Капаєва Л.М., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Проблеми фінансів є об’єктом постійних на-
укових досліджень. Виникнення фінансів порівнюють з винаходом колеса, 
парової машини тощо. Всім відомо, що невміле використання фінансів при-
зводить до загибелі цивілізації. Так, в праці «Основні начала фінансової нау-
ки» І.І. Янжул слушно зазначав «Станом фінансів вимірюється могутність 
держави. … Фінанси є мірилом добробуту країни, мірилом цивілізації» [4]. 
Німецький економіст К. Еєберг писав: «Фінансова наука є галуззю знань, що 
заслуговує уважного вивчення внаслідок теоретичної важливості цього вчен-
ня для загальної освіти, а також внаслідок широкого застосування його на 
практиці». Міністр фінансів Росії (1906-1913 рр.) В.М. Коковцев підкреслю-
вав, що «немає такої галузі, яка менш віддавалась би новаціям, як галузь фі-
нансового управління і немає іншої галузі, в якій різні невдалі експерименти 
не проявляли свого руйнівного впливу так швидко, як експерименти в галузі 
фінансів» [2]. 

Будь-яка наука народжується із практики, але фінансова практика на 
тисячоліття старша фінансової науки. Фінанси охоплюють все суспільство. 
Розуміння сутності фінансів усіма суб’єктами є запорукою вирішення усіх 
проблем фінансової практики. 

Матеріали і методи досліджень. Фінансова наука є суспільно-
економічною та потребує використання певного методологічного підходу. 
Проблема в наукових дослідження у фінансах полягає ще й в тому, що сут-
ність фінансів є прихованою, неочевидною, виявляється за допомогою явищ, 
які лише вказують на видимі ознаки. 

Наукове обґрунтування сутності фінансів можна осягнути методом на-
укової абстракції, шляхом відкидання часткових ознак і визначення узагаль-
нених характерних для фінансів властивостей, які в сукупності становлять 
предмет фінансової науки.  

Як ключовий підхід у розумінні предмета фінансової науки використо-
вується антропологічний, згідно з яким визначальним у детермінації фінан-
сової діяльності є людина, її потреби та інтереси. Антропологічний підхід 
дослідження предмета фінансової науки забезпечує економічне осмислення 
постановки та реалізації завдання духовно-морального оздоровлення суспі-
льства – реалізації національної ідеї [3, с.18]. 

Пояснення фактів, виявлення сутнісних аспектів явищ і процесів, роз-
криття закономірностей і тенденцій у відносинах людини з природою, дер-
жавою, між людьми завжди спиралось на філософські категорії і принципи. 
Тому, філософія є методологічною основою дослідження фінансових явищ і 
процесів, виявлення фінансових проблем, особливостей виникнення, тенден-
цій розвитку, функціонування, їх рушійних сил та загроз. Філософський під-
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хід до пояснення сутності фінансів як суспільного явища озброює дослідни-
ків методологією пізнання [3]. За допомогою філософської інтерпретації фі-
нансової поведінки індивіда обґрунтовуються морально-етичні аспекти, де-
формації, проблеми та визначаються шляхи їх вирішення. Філософське осми-
слення фінансів, вивчення їх психологічних та соціологічних аспектів збага-
тили фінансову науку. 

Результати досліджень. В основі усіх суспільних конфліктів лежать 
базові протиріччя фінансів. Філософське розуміння цих протиріч та визна-
чення основи для їх гармонізації може стати фундаментом особистої та сус-
пільної перспективи. 

Перше з таких протиріч полягає в тому, що основними фінансовими 
категоріями є доходи та видатки суб’єкта. Кожен з суб’єктів фінансової сис-
теми отримує доходи і здійснює видатки, прагнучи до максимізації перших 
та мінімізації других. Разом з тим, у фінансовій системі, доходи одного 
суб’єкта стають видатками іншого. А фінанси якраз і відбуваються в точці 
взаємодії суб’єктів. Тому вся фінансова система пронизана природніми анта-
гоністичними процесами, загострення яких може розірвати всі відносини фі-
нансів та зруйнувати саму систему.  

Друге протиріччя виходить з того, що усі суб’єкти фінансів мають один 
об’єкт розподільчих відносин – валовий внутрішній продукт. Різні учасники 
формування, розподілу та використання ВВП мають різну корисну участь і, 
разом з тим, претендують на його частку. Кожний з суб’єктів фінансової сис-
теми природно прагне мати більшу частку ВВП незалежно від ролі в його 
формуванні. Кожний суб’єкт також бажає гармонізації розподілу ВВП, його 
оптимізації.  

Третя базова проблема у фінансах полягає в тому, що вони є неочевид-
ними, об’єктивними та всеохоплюючими. У відносинах фінансів основна їх 
частина є прихованою. Зовнішній прояв фінансів (опосередкований в русі 
грошових потоків) може не відображати усієї гами протиріч та ознак фінан-
сових процесів, що насправді відбуваються. Розкрити всі проблеми в неоче-
видному важко як для науковця, так і для фахівця-практика. Але мета фінан-
сів – гармонізація інтересів усіх учасників, яка може буде досягнута не за ра-
хунок одних, а забезпеченням справедливого добробуту усіх. 

Філософія фінансів полягає в тому, що суб’єкт фінансів не повинен 
втрачати у своєму самоусвідомленні з втратою матеріального, не може забез-
печувати своє «ЕГО» лише набуттям певних цінностей.  

Висновки. Таким чином, філософське розуміння сутності фінансів мо-
же забезпечити формування свідомої громадянської позиції кожного та гар-
монізацію інтересів усіх. У фінансах суб’єкт мусить бути егоїстом, але лише 
в розумінні того, що перш за все слід поважати себе, дбати про свої інтереси. 
Лише така особа здатна любити інших та забезпечувати захист інтересів ото-
чуючих. 

У вирішенні природних протиріч фінансів важливо усвідомлювати на-
ступне: 
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- суперечності у доходах і видатках суб’єктів не можуть бути, з огляду на 
те, що в цій системі взаємовідносин максимум доходів для одного не може бути 
мінімумом видатків для іншого; конфронтація не можлива, а взаємодія мусить 
бути лише підтримуючою, завдяки чому усі суб’єкти і тримаються у системі; 

- один об’єкт розподілу для багатьох суб’єктів не повинен бути і 
об’єктом конфлікту; кожний в гармонізованій суспільній системі повинен 
усвідомлювати, що має рівно ту частину спільного, на яку заслуговує усіма 
своїми якостями та здобутками; 

- неочевидність відносин у фінансах повинна бути забезпечена такою 
якістю, як прозорість та максимальна наближеність до очевидного. 

Суспільна позиція індивіда, що спирається на вищезазначені принципи за-
безпечить особистий високий ступінь задоволеності. Реалізація зазначених прин-
ципів у суспільній конструкції сприятиме гармонізації та підвищенню добробуту. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Краснікова О. М., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Державні програми в житлово-комунальному 
господарстві, як і в інших сферах, достатньо поширені в Україні. Проте від-
сутність практичного застосування комплексного підходу в процесі розробки 
та реалізації програм призводить до їх низької ефективності. Здійснити якіс-
ну оцінку конкретної програми, визначити її доцільність, урахувати ефект 
економічний та соціальний від взаємодії з іншими програмами досить склад-
но і ще складніше знайти шляхи фінансування. 

Матерали і методи досліджень. Проблему результативності функціо-
нування природних монополій, що представлені підприємствами житлово-
комунального господарства досліджували А. Гриценко, В. Базилевич, О. Ба-
калінська, З. Борисенко, В. Венгер, В. Кривуцький, О. Прутська, Д. Якубен-
ко, О. Яременко, Я. Чумаков, та ін. Водночас, безліч аспектів цього питання 
залишається не достатньо висвітленими та потребує подальшого опрацюван-
ня. Важливість і актуальність вказаної проблеми та її недостатнє розроблення 
обумовили вибір теми дослідження. 
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Результати досліджень. У реформуванні ЖКГ Польщі існувала заці-
кавленість з боку банків, які бачили свою вигоду і відчували підтримку з бо-
ку уряду країни. Комерційні та державні банки надавали кредити житловим 
товариствам для модернізації житлового фонду з низьким відсотком (2-10%) 
під гарантію повернення через тарифну політику. Крім того, товариство мог-
ло виграти грант і отримати від держави фінансування на покриття відсотків 
по кредиту. Безумовно, відповідним процесам сприяла законодавча діяль-
ність держави [2]. 

За п'ять перших років реформи поляки чітко відрегулювали взаємовід-
носини у сфері ЖКГ. Після цього в країні різко збільшилася кількість житло-
вих товариств. 

Реформи житлового сектору Латвії, як і інших прибалтійських респуб-
лік колишнього СРСР, спрямовані на роздержавлення цього сектору. Основ-
ним девізом реформування сектору є спільні зусилля держави, муніципаліте-
ту та населення. У Латвії за державну політику у сфері житла відповідальне 
Міністерство економіки. 

Створено державне Житлове агентство, уповноважене реалізовувати 
програми й заходи в рамках житлової реформи. Активно розробляються та 
впроваджуються програми підтримки власників житла, спрямовані на поліп-
шення якості й стану житлового фонду. Наприклад, проведені заходи щодо 
реновації та поліпшення якості житлового фонду й підвищення його енерго-
ефективності, що одночасно приведуть до зниження витрат енергоресурсів і 
відповідно платежів населення – сприятимуть підвищенню самосвідомості й 
мотивації власників будинків. Існуюча в житловій сфері законодавча база 
Латвії встановлює повноваження власників квартир вибирати спосіб управ-
ління й обслуговування багатоквартирного будинку. Кооперативні товарист-
ва власників квартир – це вільні об’єднання власників квартир, створені з ме-
тою ефективного управління спільним майном у багатоквартирних будинках. 
У самого товариства немає нерухомості у власності, спільне майно є 
об’єктом загальної часткової власності [2]. 

У 1998 р. в Латвії була створена Асоціація кооперативних товариств 
власників квартир Латвії. У складі її членів – 34 товариства. Мета діяльності 
асоціації – захист інтересів товариств, надання допомоги в організації нових 
товариств, обмін досвідом між ними з успішного управління житлом. Основ-
ні досягнення Асоціації: прийнято державну програму розвитку житла й спе-
ціальну програму кредитування товариств; організація для товариств на по-
стійній основі семінарів за різними напрямами їх діяльності; звільнення по-
слуг, що надають товариства, від ПДВ [3]. 

У модернізації ЖКГ цікавою є практика угорської компанії, яка ввела в 
дію кілька проектів за американською технологією. Очисні споруди мають 
вигляд теплиць, де ростуть квіти і дерева, що своїм корінням фільтрують во-
ду. В процесі проходження води через три каскади і за допомогою додатко-
вих біологічних речовин прискорюється процес очищення. Рослини вбира-
ють у себе всі біологічні домішки, і на виході йде чиста технічна вода. 
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Крім того, вартість проекту дорівнює вартості будівництва відповідних 
очисних споруд за звичайною технологією. Але можна буде заощадити на 
подальшій вартості експлуатації, оскільки вона, за словами мера, буде раз у 
8-10 дешевше. Подібні системи кілька років уже функціонують в Угорщині і 
досить добре себе зарекомендували [1]. 

У Німеччині діє кредитна програма Банку Реконструкції, відповідно до 
якої комунальні підприємства (переважно з муніципальними засновниками) 
мають можливість отримати для інфраструктурних проектів довгострокові 
кредити з пониженими відсотковими ставками. Стимулюються, зокрема, ін-
вестиції в інфраструктури постачання та утилізації. Кредити можуть надава-
тися в розмірі до 100% від загальних інвестиційних затрат, але максимум 10 
млн євро на один проект. Максимальний термін кредиту 30 років із найви-
щим строком, протягом якого основна сума кредиту може не погашатися, 5 
років із фіксацією процентів максимально на 20 років. Розмір найбільш ефек-
тивної відсоткової ставки залежить від цих трьох показників, а також від пе-
ревірки платіжеспроможності претендента і на практиці не перевищує 10%. 

З 1975 по 1989 р. на старих федеральних землях реалізовувались феде-
ральні програми стимулювання, націлені на підтримання розвитку централі-
зованого теплопостачання і збільшення потужності когенераційних устано-
вок: Программа інвестування в майбутнє ZIP1, в рамках котрої обсяг інвесту-
вання склав 370 млн євро, дала змогу освоїти інвестиції розміром 1,3 млрд 
євро, а Програма розвитку вугільних ТЄЦ і централізованого теплопостачан-
ня з обсягом субсидіювання 0,6 млрд євро була розрахована на інвестиції в 
розмірі 2,9 млрд євро [1]. 

Уряд Франції, який розпочав реформування ЖКГ ще наприкінці 60-х 
рр., не став одразу ж підвищувати ціни на комунальні послуги для населення. 
Громадянам показали, яку користь зможе отримати кожен платник у разі не-
значного зростання тарифів. Тому спочатку французький уряд ухвалив 3-
річну програму утеплення житлового фонду, а вже після цього здійснив ціно-
ву реформу і почав перехід на локальне теплозабезпечення. За словами фахі-
вців, подібну програму можна реалізувати і в містах України. Більш ніж 40% 
тепла втрачається через аварійні розподільні тепломережі під час транспор-
тування. Тому для підвищення теплопровідності мереж необхідно замінити 
старі трубопроводи на нові з поліуретановою ізоляцією, що зберігає тепло 
всередині труби не випускаючи його назовні. Іншим перспективним кроком 
може бути перехід на автономне опалення будинків шляхом встановлення 
водонагрівних або опалювальних мінікотелень у підвалах, що здійснювати-
муть автоматизовану подачу тепла у квартири та нежитлові приміщення бу-
динку [4]. 

Висновки. Якщо політика саме довгострокового бізнесу застосовуєть-
ся у розвинених країнах, в яких споживач має набагато вищу платоспромож-
ність, ніж український, то приведення українського ЖКГ до формату функці-
онування “нормального бізнесу” з прибутковістю як мінімум утричі більшою 
є утопічною для кінцевого споживача. 
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Виникає питання, чим зацікавити інвестора, якщо не нормою прибутку, 
яку він може отримувати вже зараз? Відповідь – довгостроковими програма-
ми спільної державно-приватної співпраці, на умовах, які зацікавлять інвес-
торів. Безпосередньо процес фінансування модернізації галузі має відбувати-
ся централізовано з Фонду розвитку ЖКГ. 

Отже, виявлення особливостей формування та впровадження програм у 
сфері ЖКГ за кордоном потребує подальшого дослідження та адаптування до 
українських реалій. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКОРИСТАН-
НЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЦИКЛУ ПРИ  
ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Лелюк Ю.М., кандидат економічних наук, доцент 

Прогностична функція економічної теорії/політичної економії реалізу-
ється в тому, що дає теоретико-методологічні основи для формування ефек-
тивної економічної політики. Враховуючи, що економічні цикли є формою 
руху економічної матерії, прогнозування циклічної динаміки створює перед-
умови для здійснення релевантної антициклічної політики. 

Для сучасної економічної системи здійснення прогнозів щодо термінів на-
стання та періодів тривалості фаз циклів значною мірою ускладнюється поліци-
клічним характером економічної динаміки. Відбувається резонансна взаємодія 
фаз циклів різної тривалості, крім того, на специфіку прояву економічних цик-
лів накладаються політичні цикли тощо. Дія усіх зовнішніх та внутрішніх фак-
торів не може бути повно врахована в жодній економіко-математичній моделі 
циклу, якою б «універсальною» вона не була. Але це не означає, що від моде-
лювання циклу як інструменту антициклічної політики необхідно відмовитися. 
Моделі повинні використовуватися, але не абсолютизуватися. При цьому, як на 
наш погляд, необхідно спиратися на наступні методологічні підходи. 

По-перше, потрібно визначитися, за допомогою яких критеріїв виділяти 
циклічні коливання, породжені самою економічною системою, від «шумо-
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вих» або «фонових» коливань, що виникають у відповідь на динаміку систем 
більш високого порядку (наприклад, внаслідок впливу циклічних змін глоба-
льного порядку на коливання в економічній системі України) або інших (од-
нопорядкових) складових даної економічної системи (наприклад, коливань в 
інших галузях чи регіонах в межах національної економічної системи). Таке 
розмежування має вкрай важливе значення для антициклічної політики, оскі-
льки дії держави по регулюванню циклічних коливань мають значний ефект 
тоді і тільки тоді, коли спрямовані безпосередньо на причини циклу [3, с. 32]. 
Витрачання ресурсів на регулювання «фонових» коливань у більшості випа-
дків не дозволяє досягти очікуваних результатів. 

По-друге, при здійсненні економіко-математичного моделювання циклу 
необхідно виходити з того, що поліциклічна динаміка притаманна складній 
економічній системі, яка здійснює своєрідну адаптацію до змінних умов сво-
го функціонування. Така система є нелінійною, тому математичні моделі, за-
сновані на використанні лінійних залежностей, не можуть бути в принципі 
застосовані для її опису [2]. Значною мірою це ускладнює математичний апа-
рат, що використовується як інструментарій макроекономічного прогнозу-
вання. Але подібне ускладнення є виправданим з огляду на специфіку дина-
міки об’єкту, що розглядається. Для антициклічного державного регулюван-
ня це означає необхідність зміни фундаментального теоретико-
методологічного підходу до розуміння сутності антициклічної політики, а 
саме розгляд її як кумулятивного процесу, що здійснюється в мінливих умо-
вах. З такої точки зору заздалегідь наперед задані параметри лінійних функ-
цій моделювання економічного циклу є апріорі не релевантними. З іншого 
боку, категорична відмова від економіко-математичних моделей лінійного 
типу також є недоцільною, оскільки подібні моделі можуть бути використані 
для отримання орієнтовних даних за певних умов економічних обмежень. 
Таким чином, питання щодо використання інструментарію лінійних та нелі-
нійних економіко-математичних моделей прогнозування циклу повинно ви-
рішуватися для конкретних умов та цілей антициклічного регулювання. 

По-третє, використання моделей повинно враховувати ієрархію циклів у 
сучасній поліциклічній динаміці. Йдеться, перш за все, про урахування впливу 
«довгих хвиль» Кондратьєва на глибину прояву фаз середньострокових і корот-
кострокових економічних циклів. Але в сучасних умовах особливого значення 
набуває також і прогнозування переходу національної економічної системи до 
чергової хвилі в самому циклі Кондратьєва. Останні дослідження свідчать, що 
різні групи країни здійснюють «вхід» до чергової фази довгої хвилі не одночас-
но [4, с. 395-397]. Так, зокрема, економічна система Китаю та близьких до нього 
країн розвивається у своєрідній «протифазі» довгого циклу до груп розвинених 
країн на чолі з США. Для вітчизняної економічної системи існування певного 
«лагу» при входженні до чергової фази циклу Кондратьєва означає збільшення 
ймовірності для використання так званих «вікон можливостей», тобто своєрід-
ного «стрибка» від одного технологічного укладу до іншого і переходу на 
принципово новий рівень економіко-технологічного розвитку [1, с. 36]. Але ви-
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значення моменту для такого «технологічного прориву» за допомогою виваже-
ної антициклічної політики неможливе без досить точного економіко-
математичного прогнозу входження української економіки у відповідну фазу 
Кондратьєвського циклу, синхронізованого з динамікою інших національних 
економічних систем та глобальної економіки в цілому. 

Таким чином, використання економіко-математичних моделей для про-
гнозування фаз циклу та підвищення ефективності антициклічної державної 
політики вимагає творчого та виваженого підходу, що враховує специфічні 
методологічні особливості, розглянуті вище. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 

Некрасенко Л.А., кандидат біологічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Однією з найбільш актуальних і невідкладних 
проблем охорони навколишнього середовища та раціонального використання 
природних ресурсів в світі була і залишається проблема фінансування природо-
охоронних заходів. В умовах фінансово-економічної кризи це питання набуває 
особливої гостроти, оскільки під час реалізації антикризових заходів були сут-
тєво зменшені обсяги та джерела витрат на природоохоронні потреби.  

Могутнім ресурсним фактором держави є податкові платежі. За умов 
існуючої податкової системи, коли податки збираються з доходів й з фонду 
заробітної плати, виробники всіх форм власності зацікавлені в зменшенні кі-
лькості робітників, приховуванні дійсного розміру прибутку й дійсних обся-
гів заробітної плати, що сприяє прискоренню тінізації економіки [1]. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Аналіз екологічних податків 
займає вагоме місце в роботах фахівців з права ЄС та різноманітних виснов-
ків інституцій ЄС [3, 4]. Дослідження вітчизняних науковців у сфері євроін-
теграції торкаються переважно різних аспектів еволюції ЄС, його устрою, 
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досвіду минулих розширень. Окремі розробки характеризують оподаткуван-
ня в Європейському Союзі та особливості української податкової системи.  

Теоретичні аспекти ЕПР розкриті у багатьох роботах закордонних до-
слідників, але практичний інтерес викликають дві роботи, що описують та-
кож і емпіричний досвід результатів ЕПР у країнах, які її провели. Першою є 
дослідження Е. Хьорнера та Б. Буке [3], в якій не лише проаналізовано меха-
нізми проведення екологічної податкової реформи в країнах Європи, масш-
таб перенесення податкового навантаження з праці та капіталу на екологічні 
податки, а й виокремлено основні тенденції таких реформ.   

Як свідчить європейський досвід, екологічні податки дедалі більше роз-
глядаються як дієвий економічний інструмент для покращення стану довкіл-
ля. Їх аналіз займає вагоме місце серед робіт фахівців з права ЄС та різнома-
нітних висновків інституцій ЄС [4].  

В сучасних умовах господарювання природні ресурси виступають об-
межуючим фактором розвитку економіки. Підвищити продуктивність мож-
ливо за умов ефективного оподаткування ресурсопотоку. Зміщення податко-
вого тягаря з праці й доходів на ресурсопотік дозволить отримати подвійні 
дивіденди - зменшити вплив на навколишнє середовище й стимулювати соці-
альний захист робітників. Крім того, податкова реформа дає можливість вра-
ховувати зовнішні екологічні фактори, трансформуючи їх у внутрішні витра-
ти виробництва за принципом «хто забруднює той і платить».  

Результати дослідження.  Введення екологічних податкових реформ 
одержало велику підтримку в країнах Євросоюзу в 1990-х роках. Основна 
ідея складалася в переміщенні податкового тягаря з виробника на галузі, що 
використовують природні ресурси, виробляють екологічно шкідливі товари і 
здійснюють види діяльності.  

У державах-членах ідеї зелених податкових реформ зустріли по-
різному. Данія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швеція і Об’єднане Ко-
ролівство ввели елементи зеленої податкової реформи протягом останнього 
десятиліття. Вони збільшили екологічні податки і використовували додаткові 
податкові надходження для фінансування зниження податків на працю або 
особистий дохід, з метою підвищення зайнятості. У той же час вони вжили 
таких заходів як зниження ставок або схеми повернення, щоб захистити ви-
робників від негативного впливу на конкурентноздатність, пов'язаного зі збі-
льшенням собівартості. Деякі нові держави-члени, теж перейняли цей при-
кладі. Одним із прикладів є Словенія, де застосовується податок на C02 на всі 
енергоносії з 1997 року. В Естонії ріст акцизів був використаний для фінан-
сування істотного скорочення особистого прибуткового податку до 2008 ро-
ку. Чеська Республіка провела екологічну податкову реформу в 2008 році, що 
дозволить збільшити податкові ставки на більшість продуктів енергії за пері-
од 2008 - 2012 року і буде використовувати податкові надходження для під-
тримки державної політики зайнятості [4].  

У цілому, більшість держав-членів попадають у діапазон співвідношен-
ня екологічних податків до ВВП від 2% до 3% ВВП, або трохи вище. Найни-
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жчий рівень екологічних податкових доходів стосовно ВВП, у Латвії, Литві, 
Іспанії і Румунії - нижче 2% у 2008 році.  

Щоб зрозуміти причину падіння екологічних податкових надходжень 
стосовно ВВП необхідно мати на увазі, що екологічні податки стягуються на 
одиницю фізичного споживання  і звичайно встановлюються в номінальному 
виразі. Тому, на відміну від податків на вартість, їхній реальний обсяг стосо-
вно ВВП має тенденцію до падіння, якщо немає корегування на інфляцію або 
збільшувався рівномірно. Проблема може бути легко вирішена шляхом інде-
ксації номінальної ставки податку на рівень інфляції, але поки тільки одна 
держава-член ЄС - Данія використовує цей варіант.  

Висновки. Проведений огляд науково-практичних результатів впливу 
введення екологічних податків на конкурентоздатність галузей дає можли-
вість стверджувати, що зростання екологічного оподаткування призводить до 
підвищення загальних виробничих витрат у короткостроковому періоді, про-
те у довгостроковій перспективі слід очікувати зростання конкурентних пе-
реваг завдяки інноваціям. 
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РІВЕНЬ МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ СТРАХУВАННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

Остапенко О. М., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність теми. Стан будь-якого сегменту страхового ринку визна-
чається обсягами зібраних премій.  Дослідження страхового ринку щодо ви-
значення лідера на ньому є досить актуальним питанням. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалами дослідження слугували 
дослідження вчених та інтернет-ресурси. Використовувались методи аналізу 
та синтезу. 

Результати дослідження. Концентрація ринку щодо надходження стра-
хових премій від сільськогосподарських підприємств до страхових компаній 
наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Концентрація  ринку аграрного страхування (страхування  

сільськогосподарських культур) за 2010-2012 рр. 

Страхування сільськогосподарських культур 

Страхові платежі, грн Частка на ринку, % Страхові компанії 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Оранта в/д* 4332668 3649147,36 24 3,2 2,8 

УАСК в/д 58730314 49763832,58 28 43,1 38,1 

Провідна в/д 35613912 24005750,71 9,0 26,1 18,4 

Інго-Україна в/д 4504521 7506725,75 4,0 3,3 5,8 

HDI в/д 827330 - в/д 0,6 - 

ТАС в/д 2511407 1492362,82 8 1,8 1,1 

Уніка в/д 8137760 4736 967,33 4,0 6,0 3,6 

Брокбізнес в/д 15915962 10185288,86 12,0 11,7 7,8 

АСКО ДС в/д 355231 - 3,0 0,3 - 

PZU в/д 2040980 4009860,00 в/д 1,5 3,1 

УЕСК в/д 278932 - в/д 0,2 - 

УПСК в/д 681546 - в/д 0,5 - 

АСКА в/д 1902554 9475838,88 6,0 1,4 7,3 

Оранта-Січ в/д 272645 80170,00 в/д 0,2 0,1 

Універсальна в/д 121520 251958,85 в/д 0,1 0,2 

Домінанта - - 6081702,00 - - 4,7 

Княжа - - 1093668,93 - - 0,8 

Страхові гарантії - - 8142611,11   6,2 

Всього: 72,1 136227282  100,0 100,0 100,0 
*Джерело: систематизовано автором за [1, 2, 3] 
 
Аналізуючи дані табл. 1, можна відмітити те, що не зважаючи на неве-

лику кількість страхових компаній, які займаються страхуванням сільського-
сподарських культур, реально на ринку за 2010-2012 роки основну частку 
страхових премій акумулюють наступні компанії: УАСК, Брокбізнес, Прові-
дна та Оранта. Дані компанії продовжують завойовувати авторитет та довіру 
на ринку страхування сільськогосподарських ризиків, і довіра ця на сього-
днішній день виразилася у наступних обсягах зібраних ними премій.  

Тож, лідером по показнику зібраних премій в 2010 році стала Українська 
аграрно-страхова компанія (УАСК). Частка цієї компанії склала 28 % від за-
гальної суми премій. Частка інших лідерів цього року (Оранта та Брокбізнес) 
– в сумі складає 36 % від загальної суми премій. 

Аналізуючи 2011 та 2012 роки, можна відмітити той факт, що беззапереч-
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ними лідерами по зібраним страховим преміям є Українська аграрно-страхова 
компанія (УАСК), Провідна та Брокбізнес. Страхова компанія Оранта за до-
сліджуваний період втратила свої позиції. Станом на 2012 рік страхова компанія 
УАСК зібрала  49763 832,58 грн страхових премій,  страхова компанія Брокбізнес 
зібрала 10185288,86 грн відповідно. Провідна зібрала  24005750,71 грн.  

Результати визначення часток постачальників страхових послуг, що ді-
ють на окремому ринку – ринку агрострахування, дозволяють встановити рі-
вень його монополізації. 

Серед показників, що характеризують рівень монополізації ринку, най-
більше поширення отримав індекс Харфінделя-Хіршмана (ІХХ) – сума квад-
ратів ринкової частки фірм, що діють на ринку: 

                             ІХХ = ∑
=

n

1i

2

іХ ,                                                              (1)      

де іХ  - частка ринку i-ї фірми, виражена у відсотках;  
n – загальна кількість фірм на ринку [4]. 
 

Вважається, що при значенні індексу 1000 і менше ринок є немонополі-
зованим (нормальним для конкуренції), а 1800 і більше –монополізованим 
(неконкурентним). Нами розраховані індекси для кожної страхової компанії, 
що діють на ринку страхування сільськогосподарської продукції з викорис-
танням показників їх часток на ринку через аналіз сум отриманих премій від 
страхувальників (сільськогосподарських підприємств). 

В табл. 2 наведено найбільші значення індексу з зазначенням лідерів се-
ред діючих страхових компаній.  

Таблиця 2 
Значення індексу Харфінделя-Хіршмана для найбільших страхових 
компаній, які займаються страхуванням сільськогосподарської  

продукції за 2010-2012 рр. 

Частка ринку, % Індекс (ІХХ) 
Страхова компанія 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

УАСК 28 43,1 38,1 784 1857,6 1451,6 

Провідна 9,0 26,1 18,4 81 681,2 338,6 

Брокбізнес 12,0 11,7 7,8 144 136,9 60,8 

АСКА 6,0 1,4 7,3 36 1,96 53,3 

Інго-Україна 4,0 3,3 5,8 16 10,9 33,6 
 
Інші постачальники страхових послуг мають значення індексу менше ніж 

10, що значно не впливає на загальну картину стану ринку страхування в сіль-
ському господарстві, тому результати розрахунків індексу для них не наведено. 

Як свідчать отримані дані, найбільше значення ІХХ спостерігається у 
УАСК (Українська аграрна страхова компанія) та становить 1451,6 в 2012 
році, тоді як у 2010 воно складало 784, а у 2011 році дорівнює 1857,6. На дру-
гому місці за величиною ІХХ знаходиться страхова компанія «Провідна» з 



 130 

показником 338,6, тоді як в 2011 році значення індексу відповідало величині 
681,2, а в 2010 дорівнювало 81. Інші компанії значно поступаються значен-
ням ІХХ у порівнянні з зазначеними вище страховими компаніями. Вважа-
ється, що для підтримання нормальної ринкової конкуренції ситуація є без-
печною, коли одна компанія не займає більше 31 % ринку; дві фірми не за-
ймають більше 44 % ринку; три фірми не займають більше 54 % ринку [4]. 
Ринок страхування аграріїв не відповідає зазначеним вимогам, бо УАСК за-
ймає 38,1 % ринку в 2012 році. Наведені розрахунки дають підстави для при-
пущення того, що ринок страхування сільськогосподарських підприємств по-
ступово наближається до монополістичного. 

Висновки. Стан страхових компаній на ринку захисту сільськогоспо-
дарських підприємств в аналізованому періоді можна вважати небезпечним 
за числовими показниками. Кожен показник за 2012 рік перевищив встанов-
лену межу безпечності. Отже, страховому ринку зі страхування аграріїв  за-
грожує монополія. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

У 2013 РОЦІ 

Петренко І. І., асистент кафедри фінансів і кредиту 

Більшу частину 2013 року українська банківська система оперувала в умо-
вах відносно стабільної гривневої ліквідності (середньорічний показник корра-
хунків - 25,1 млрд. грн., проти 16,9 млрд. грн. у 2012 році) і стриманих деваль-
ваційних очікувань. Також, в 2013 році відносно стабільною була вартість грив-
невого ресурсу, що сприяло активізації банківського кредитування (+11,9% р/р) 
як корпоративних клієнтів, так і фізичних осіб. Істотне перевищення темпів 
зростання кредитного портфеля (11,9%) над зростанням номінального ВВП 
(3,2% р/р) призвело до зростання показника насиченості економіки кредитними 
коштами до 62,3% до кінця 2013 року, проти 57,4% на кінець 2012 року. 

У 2013 році основним джерелом фондування, як і в попередні два роки, за-
лишався ринок депозитів, обсяг якого в 2013 році зріс на 17,3%. Перевищення 
темпів зростання обсягів депозитів над кредитами сприяло подальшому зни-
женню співвідношення кредити/депозити до 136% до кінця 2013 року, проти 
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142,5% у 2012 році та пікових 205%, що спостерігалися в 2008 році. Основний 
попит банків на ринку депозитів, як і в 2012 році, був сконцентрований в грив-
невому сегменті, а з урахуванням все ще досить високої вартості ресурсу, біль-
шість банків робило акцент на залучення короткострокового ресурсу (до 12 мі-
сяців). У 2013 році, також як і в попередні кілька років, банківська система про-
довжувала скорочувати рівень своїх зобов'язань перед нерезидентами. 

Так, за період з кінця 2008 року по 1 жовтня 2013 року зовнішній борг 
української банківської системи перед нерезидентами скоротився удвічі: з 42,1 
млрд. дол. США на 01.10.2008 р. до 21,2 млрд. дол. США на 01.10.2013 р., що є 
наслідком виходу низки іноземних гравців з українського ринку, обмежень на 
валютне кредитування, високої макроекономічної невизначеності та значних 
валютних ризиків. Таким чином, частка зобов'язань перед нерезидентами в за-
гальній структурі зобов'язань банківської системи до кінця 2013 року склала 
близько 16,5%, проти 19% на кінець 2012 року і 38% у 2008 році та, швидше за 
все, продовжить скорочуватися й у 2014 році. 

У 2013 році також тривав процес консолідації гравців банківського ринку, 
який протягом останніх двох років характеризувався виходом з України банків з 
іноземним західним капіталом на користь українських інвесторів. Так, у 2013 
році свою діяльність в Україні остаточно завершили шведський Сведбанк і гре-
цький Астра банк (покупець Микола Лагун); Платинум банк, що раніше нале-
жав пулу іноземних інвесторів, продався групі локальних фінансових інвесторів 
з кінцевим бенефіціаром в особі Бориса Кауфмана (інформація ЗМІ). У 2014 
році стало відомо про закриття угоди щодо купівлі Правекс банку, який нале-
жить італійській групі Intesa Sanpaolo, українською DF груп (Дмитро Фірташ), а 
Банк Кіпру перейшов у власність російського Альфа банку. Таким чином, на 
кінець року (без урахування останніх двох угод) композиція активів української 
банківської системи за структурою власності була наступною: державні банки - 
18% (у 2012 році - 18%), західні банки - 15% (у 2012 році - 20%), російські бан-
ки - 11% (у 2012 році -12%), банки з українським приватним капіталом - 56 % (у 
2012 році - 49%). 

Загальні активи банківської системи України в 2013 році зросли на 13% 
р/р, проти +7% р/р у 2012 році. Динаміка активів банків з різною формою влас-
ності була нерівномірною: державні банки продемонстрували зростання активів 
у межах середньоринкового показника - 13% р/р; обсяг активів банків з російсь-
ким капіталом у порівнянні з 2012 роком в абсолютному вираженні практично 
не змінився; активи західних банків скоротилися на 14% р/р. Лідерами ж зрос-
тання були банки з українським приватним капіталом, зростання активів яких 
становило 28% р/р як за рахунок органічного зростання, так і за рахунок «по-
глинання» інших фінансових установ та/або скупки кредитних портфелів. Так, 
лідерами зростання в 2013 році були Дельта банк (+85% р/р) , Брокбізнесбанк 
(+71% р/р), ВіЕйБі Банк (+59% р/р), Київська Русь (+50% р/р), ФідоБанк (+42% 
р/р). І навпаки, лідерами зі скорочення активів виявилися Кредит Дніпро (-30% 
р/р), ВТБ (-26% р/р), ІНГ банк (-16% р/р), Райффайзен Банк Аваль (-9% р/р), 
ОТП (-8% р/р). 
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Строковість та вартість ресурсу в поєднанні з високим ступенем економіч-
ної невизначеності на тлі зниження економічного зростання і негативних діло-
вих очікувань, зумовили тенденції зростання кредитного портфеля банків у 
2013 році. Так, приріст кредитів українських банків значною мірою був забез-
печений видачами короткострокових кредитів - 72% всього приросту, у націо-
нальній валюті (71% нових видач), юридичним особам (94% приросту) і на фі-
нансування поточної діяльності. Найбільш активно кредитувались в 2013 році 
оптова та роздрібна торгівля (39% нових видач) і переробна промисловість 
(20%), у той час як на кредитування будівництва довелося всього 6% від загаль-
ного приросту портфеля. Структура кредитного портфеля в розрізі клієнтських 
груп на кінець 2013 року була на 79% представлена кредитами, наданими юри-
дичним особам (77% у 2012 році) і на 21%, відповідно, кредитами, наданими 
фізичним особам. Валютна структура загального портфеля банків на кінець ро-
ку була наступною: 66% (63% в 2012 році) кредити в гривні, 34% (37% в 2012 
році) - в іноземній валюті. 

Обсяг простроченої заборгованості згідно з офіційною статистикою На-
ціонального банку України на кінець 2013 року склав 7,7%, що на 1,2 п.п. 
менше у порівнянні з 2012 роком. Зниження рівня проблемної заборгованості 
мало місце з одного боку за рахунок зростання кредитного портфеля по сис-
темі в цілому, з іншого - за рахунок реалізації проблемних активів з балансів 
банків (обсяг сформованих резервів під кредити і заборгованість клієнтів за 
рік знизились на 7% р/р - зі 132,1 млн. грн. до 122,4 млн. грн.). Відповідно до 
альтернативної методики розрахунку МВФ, співвідношення недіючих креди-
тів до сукупного обсягу кредитів банківської системи на кінець 2013 року 
склало 12,9%, проти 16,5% на кінець 2012 року і 48,1% на кінець 2007 року . 

Рівень капіталізації банківської системи за рік у натуральному виражен-
ні збільшився на 9% до 192,6 млрд. грн., показник адекватності капіталу (Н2) 
залишився приблизно на рівні кінця 2012 року і склав 18,4% (норматив - не 
менше 10%). Також, не змінився показник капіталу до активів - 15,0%. 

Рівень капіталізації банківської системи за рік у натуральному виражен-
ні збільшився на 9% до 192,6 млрд. грн., показник адекватності капіталу (Н2) 
залишився приблизно на рівні кінця 2012  року і склав 18,4% (норматив - не 
менше 10%). Також, не змінився показник капіталу до активів - 15,0%. 

У  2013 році банківська система України другий рік поспіль вийшла на 
позитивний фінансовий результат -1,4 млрд. грн. {4,9 млрд. грн. у 2012 році) 
. Чистий процентний дохід у 2013 році практично залишився на рівні попере-
днього (51,5 млрд. грн., проти 51 млрд. грн. у 2012 році), чистий комісійний 
дохід збільшився на 13% р/р (19,1 млрд. грн., проти 16,9 млрд. грн.). Адмініс-
тративні витрати банків виросли на 5% і склали 52,4 млрд.грн., проти 
50 млрд. грн. у 2012 році. У той же час зростання активів системи та скоро-
чення чистого прибутку банків у 3 рази в порівнянні з 2012 роком призвело 
до скорочення рентабельності активів до 0,12%, проти 0,45% у 2012 році. Ре-
нтабельність капіталу скоротилася до 0,81%, проти 3,03% в 2012 році. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВАРТОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  
І ЦІННОСТІ АКЦІЙ 

Харченко Н.В., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Єдиним видом грошових потоків, який одер-
жується від акціонерного товариства після покупки його акцій на відкритому 
ринку є дивіденди. Коли інвестор купує акцію, він, як правило, розраховує 
отримати два види грошових потоків: дивіденди за період володіння акцією, 
а також очікувану ціну на кінець періоду. Оскільки очікувана ціна сама по 
собі визначається майбутніми дивідендами, цінністю акції є наведена вар-
тість дивідендів для нескінченного тимчасового горизонту. 

Матеріали і методи досліджень. Найпростіша модель для оцінки влас-
ного капіталу – модель дисконтування дивідендів, де цінність акції є наведе-
на вартість очікуваних дивідендів на неї. Стосовно деяких акціонерних това-
риств модель дисконтування дивідендів залишається корисним інструментом 
для визначення цінності. Обґрунтування моделі лежить в правилі цінності 
дольової акції: цінність будь-якого активу є наведена вартість очікуваних в 
майбутньому грошових потоків, дисконтованих по ставці, яка відповідає сту-
пеню ризику дисконтованих грошових потоків. 

Результати досліджень. Існують два базових елементів початкових даних 
для цієї моделі: очікувані дивіденди і вартість власного капіталу. Для з'ясування 
очікуваних дивідендів робляться припущення відносно очікуваних в майбут-
ньому темпів зростання прибутків і коефіцієнтів виплат. Необхідна прибутко-
вість акції визначається її ризиком, який вимірюється в кожній моделі по-
різному, але за допомогою ринкового коефіцієнта бета. Проте модель достатньо 
гнучка, щоб врахувати змінні в часі ставки дисконтування, причому ці тимчасо-
ві зміни пов'язані з очікуваними змінами відсоткових ставок або ризику з часом. 

А. Дамодаран вказує на те, що «розроблено декілька моделей дисконтуван-
ня дивідендів на основі різних припущень відносно майбутнього зростання» [1, с. 
429]. Найпростішою з них є модель, яка розроблена для оцінки акцій стабільно 
зростаючого акціонерного товариства, що виплачує стільки дивідендів, скільки 
може собі дозволити. Застосування даної моделі можна використовувати і для 
оцінки акціонерних товариств, що переживають період швидкого зростання і то-
му не можуть виплачувати невеликі або взагалі які-небудь дивіденди. 

Двофазна модель зростання передбачає два етапи зростання – початко-
ву фазу, коли темпи зростання є нестабільними, і подальший стан, при якому 
зростання стабільне і, ймовірно, залишиться таким в довгостроковому пері-
оді. Хоча в більшості випадків темпи зростання на початковому етапі вищі 
стабільних, модель можна модифікувати для оцінки акціонерних товариств, 
що демонструють низькі або навіть негативні доходи протягом декількох ро-
ків, а потім знову повертаються до стабільного зростання. 

Модель «Н» – це двофазна модель аналізу зростання, проте на відміну 
від класичної двофазної моделі, темпи зростання на початковому його етапі 
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не є постійними, а знижуються лінійно в часі, поки не досягнуть стабільного 
рівня в стійкому стані.  

Трифазна модель дисконтування дивідендів поєднує особливості дво-
фазної моделі і моделі «Н». У ній передбачається наявність початкового пе-
ріоду високого зростання, перехідного періоду, коли зростання падає, а та-
кож заключної фази стабільного зростання. Це найбільш загальна модель, 
оскільки вона не накладає ніяких обмежень на коефіцієнт виплат. 

В моделі передбачається наявність початкового періоду стабільного 
зростання, другого періоду зростання, що знижується, а також третього пері-
оду стабільного зростання, що триває досить довго.  

В проведених  розрахунках показаний вихід акціонерних товариств 
АПК із кризового стану, при використанні кредитних ставок не більше 10 %. 
В наших розрахунках ми показали, що кредитна ставка не повинна переви-
щувати 10 %, тому що якщо йде перевищення вказаної ставки, то цінність 
акції падає. Кредитні ставки впливають на оцінку власного капіталу. 

Вважається, що модель дисконтування дивідендів не застосовується для 
оцінки акцій, по яких не виплачуються дивіденди, або акцій, що приносять ни-
зькі дивіденди. Ця думка помилкова. Якщо скорегувати коефіцієнт виплати ди-
відендів з урахуванням змін в очікуваних темпах зростання, то можна отримати 
прийнятну оцінку цінності навіть для акціонерних товариств, що не виплачують 
дивіденди. Таким чином, швидкоросле акціонерне товариство, що зараз не ви-
плачує дивіденди, може бути все ж таки оцінено на основі дивідендів, які, ймо-
вірно, почнуть виплачуватися після зниження темпів зростання. Проте, якщо 
коефіцієнт виплат не відкоригований з урахуванням змін темпів зростання, то 
модель дисконтування дивідендів здатна занизити цінність акціонерних това-
риств, що не виплачують дивіденди або виплачують їх у невеликому розмірі.  

Висновки. На закінчення можна відзначити, що в разі купівлі акції пу-
блічного акціонерного товариства, єдиний вид грошових потоків, який очіку-
ється в отриманні безпосередньо від цієї інвестиції, - це дивіденди. На цій 
простій передумові будується модель дисконтування дивідендів. При цьому 
доводиться, що цінність акцій, в цьому випадку, є наведена вартість очікува-
них в майбутньому дивідендів.  
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УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ЯК НАПРЯМ  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ 

Чумак В. Д., кандидат економічних наук, доцент 
Горпинченко К. М., аспірант 

Актуальність проблеми. Банкрутство, як елемент ринкових відносин, ста-
ло реальністю для підприємств аграрної сфери. Незначний ріст показників при-
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бутковості та фінансової стабільності підприємств не гарантує захисту від банк-
рутства. Отже, з метою запобігання масових банкрутств сільськогосподарських 
товаровиробників необхідно здійснити комплекс стратегічних і тактичних анти-
кризових заходів. Банкрутство підприємств в більшій мірі залежить не від розмі-
рів прибутку, про що свідчить світова і вітчизняна практика, а від спроможності 
суб’єкта господарювання своєчасно погашати свої борги, тобто від його плато-
спроможності. Слід нагадати, що основною причиною неплатоспроможності 
сільськогосподарських підприємств є відсутність активів у високоліквідній фор-
мі, тобто грошових коштів. Як висновок, стійкий фінансовий стан може досяга-
тись лише при достатньому і узгодженому контролі за рухом грошових засобів 
підприємства. 

Матеріали і методи досліджень. Основою дослідження є фундаментальні 
положення з економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань 
платоспроможності та попередження банкрутства підприємств.  

Результати досліджень. Загальновідомо, що відсутність необхідного запа-
су грошових коштів свідчить про серйозні проблеми, а надмірна їх величина го-
ворить, що реально підприємство потерпає від збитків, пов’язаних з інфляцією, з 
втраченими можливостями вигідно вкласти грошові кошти і одержати додатко-
вий дохід. Слід підтримати думку тих авторів, які вважають, що найперший  спо-
сіб добування капіталу – це поліпшення управління коштами підприємства [2, с. 
15].  

Виключне значення для успіху управління грошовими коштами відіграє 
прогнозування грошових потоків, тобто одним із способів управління плато-
спроможністю підприємства є ведення платіжного календаря. Можна з впевнені-
стю констатувати, що плануванням грошових потоків на вітчизняних сільського-
сподарських підприємствах поки що не займаються. Дослідження зарубіжних 
вчених показали, що із-за відсутності точної і систематичної інформації про рух 
грошових коштів, підприємства втрачають до 20 % доходу [1, с. 95]. У світовій 
практиці складання прогнозних планів руху грошових засобів є досить пошире-
ним, а на великих  підприємствах – обов’язковим.  

Вважаємо, що використання Звіту про рух грошових коштів є необхідним і 
досить корисним в ринкових умовах, оскільки лише плануючи і управляючи 
грошовими потоками підприємство зможе забезпечувати себе абсолютно ліквід-
ними активами і уникати банкрутства. В процесі дослідження нами було проана-
лізовано рух грошових коштів по основній, інвестиційній та фінансовій діяльнос-
ті сільськогосподарських підприємствах Новосанжарського району Полтавської 
області. Проведений аналіз свідчить, що чистий грошовий потік сільськогоспо-
дарські підприємства одержали лише від основної діяльності, а в інвестиційній та 
фінансовій спостерігається вибуття грошових коштів. Таким чином, за будь-яких 
умов господарювання управління платоспроможністю є важливим фактором ан-
тикризової політики. 

Слід звернути увагу і на те, що досить часто прибуток (збиток), відображе-
ний у звітності підприємства може не відбивати реальних фінансових результатів 
діяльності підприємства. Але можна сподіватись, що із переходом на ведення 
обліку згідно національних стандартів, підприємства отримали можливість відо-
бражати реальний фінансовий результат, оскільки вплив податкових факторів 
значно зменшився. 
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З метою визначення можливості підприємства погасити свої борги необ-
хідно порівняти суму річного грошового потоку із сумою непогашених боргових 
зобов’язань. Тому для оцінки фінансової спроможності підприємства, вважаємо 
за доцільне, розраховувати коефіцієнт співвідношення річного грошового потоку 
і кредиторської заборгованості. Річний грошовий потік визначається як сума чис-
того прибутку та амортизації (звичайно лише для рентабельних підприємств), 
іншими словами – показник Cash – Flow. В знаменнику можна використати як 
довгострокову кредиторську заборгованість так і поточну. 

Мистецтво управління грошовими коштами якраз і полягає в тому, щоб на 
рахунках в банку та в касі підприємства грошей було б не менше (але й не біль-
ше) ніж потрібно для виконання поточних платежів, а решта їх повинна бути 
вкладена в активи. В процесі дослідження нами було проаналізовано структуру 
оборотного капіталу по 75 підприємствах Полтавської області. Спостереження 
показали, що грошові кошти на рахунках в банку та в касі мають лише 37 із 75 
господарств, що становить 49 %. Для вивчення поточної платіжної готовності 
сільськогосподарських підприємств нами було відібрано 33 із 37 господарств (4 
виключено у зв’язку з мінімальною наявністю грошових засобів або перевищен-
ням дебіторської заборгованості над кредиторською). Проведені розрахунки по-
казали, що ступінь поточної платіжної готовності сільськогосподарських підпри-
ємств дуже низький. 

Отримані дані дають можливість наголосити на тому, що переважна біль-
шість сільськогосподарських підприємств мають середній процент платіжної го-
товності менший одиниці, при умові що даний показник повинен наближатись 
до ста відсотків. Спостерігається пряма залежність між наявністю грошових ко-
штів в касі та на рахунках в банку з платіжною готовністю підприємства. Зви-
чайно, коли дебіторська заборгованість знаходиться на рівні кредиторської (або 
перевищує її), то навіть за відсутності грошових коштів можна говорити про пла-
тіжну готовність підприємства, але при умові, що дебіторська заборгованість бу-
де погашена у встановлений термін. 

Висновки. Отже, одним із основних завдань антикризового управління є 
забезпечення повної платіжної готовності підприємства, зниження якої може 
призвести до великих непродуктивних витрат підприємства, а в кінцевому ре-
зультаті і до банкрутства. 
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Актуальність теми. В останні роки у вітчизняному АПК відбувалися 
глобальні зміни. Одним з переломних моментів стало формування крупних 
компаній і холдингів: спочатку їх були одиниці, після девальвації - десятки, 
якщо не сотні. Важливого значення набуває розв’язання ряду завдань 
економічного та управлінського характеру щодо розвитку національного 
господарства.Основними з них є розширене відтворення галузей економіки 
на базі науково-технічного прогресу (НТП), розвиток соціальної та 
виробничої інфраструктур, перехід до координаційно-регулюючого 
характеру системи управління національним господарством. Усе це вимагає 
активізації інвестиційних процесів в Україні за рахунок удосконалення 
системи управління, яка б забезпечила розвиток галузей економіки з 
урахуванням досягнень НТП й екологічних інтересів суспільства. І оскільки 
Україна належить до аграрно-промислових країн, тому на особливу увагу в 
наведеному контексті заслуговує агропромисловий комплекс (АПК). 

Однією з головних проблем підприємці називають «управління 
сільським контингентом». Порушувати плани компаній і тим самим 
знижувати інвестиційну привабливість районів і цілих областей можуть ще 
місцеві влади та чиновники. Багато хто вважає, що проблеми в АПК багато в 
чому пов'язані зі слабкістю державного протекціонізму в сільському 
господарстві. 

Матеріали і методи дослідженя. Метою даного дослідження є 
подальший розвиток теоретико-прикладних засад формування 
результативного організаційно-економічного механізму управління 
регіональними інвестиційними процесами в АПК та розробка моделі 
управління зазначеними процесами з використанням теорії нечіткої логіки 

Результати дослідження. Аграрний сектор піддається найбільшому в 
порівнянні з іншими галузями народного господарства впливу факторів, що 
призводять до виникнення ризиків.  

Важливим етапом при управлінні регіональними інвестиційними про-
цесами в АПК є їх дослідження через оцінку інвестиційного клімату, під 
яким слід розуміти сукупність об’єктивних й суб’єктивних умов, що сприя-
ють або гальмують рух інвестиційних ресурсів та задоволення інвестиційних 
потреб регіонального АПК. Відповідно дослідженні акцентується увага на 
доцільності застосування комплексного підходу до оцінки інвестиційного 
клімату по галузях АПК в розрізі адміністративних районів області за такими 
параметрами як інвестиційна привабливість, інвестиційна активність, ступінь 
використання інвестиційної привабливості. [1]  
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Економічна сфера об'єднує ризики, безпосередньо пов'язані з 
господарською діяльністю підприємства і регульовані ринковим 
середовищем. Виробничі ризики викликають збитки від зупинки або 
порушення процесу виробництва, загибелі або пошкодження основних і 
оборотних фондів, а також різке зниження якісних показників. Для 
сільського господарства це означає погіршення поживних властивостей 
кормів, зниження посівних якостей насіння, недолік паливно-мастильних 
матеріалів, брак добрив та техніки. Реалізаційні ризики виникають на стадії 
продажу продукції. Крім того, реалізаційні ризики пов’язані і з наявністю 
численних посередників, які, закуповуючи продукцію за штучно заниженими 
цінами, потім продають її в кілька разів дорожче.  

Інноваційні ризики виникають при впровадженні нових технологій і 
техніки як можливість не окупити вкладені фінансові ресурси. Даний вид 
ризиків притаманний агропромисловому комплексу в меншій мірі, так як 
сьогодні через недостатність грошових коштів впровадження інновацій дуже 
обмежена. Інформаційні ризики можуть призводити до збитків у результаті 
недостовірності зібраної інформації. Виникають вони як на стадії збору 
відомостей про яку-небудь сфері діяльності, так і на стадії обробки 
отриманих даних і прийняття рішень, на підставі чого підприємство вибирає 
стратегію. У результаті постійно мінливих зовнішніх умов даний вид ризиків 
виникає досить часто. [2] 

Цінові ризики пов'язані з непередбаченими змінами цін не на користь 
сільгосптоваровиробників, в результаті чого останні несуть матеріальну 
шкоду. На рівень цін впливають: кон'юнктура ринку, політика держави, 
наявність монополістів, стихійні лиха та ін Крім того, у сільському 
господарстві гостро стоїть проблема диспаритету цін.  

Страхові ризики в сільському господарстві виникають при неправильному 
виборі страхових послуг або недотриманні умов страхового договору. 

Висновки. Відповідно до зазначеного сучасне агропромислове 
виробництво має цілу низку ризиків, що обмежують рівень його 
інвестиційної привабливості, та перешкоджають надходженню інвестицій 
(особливо реальних). В таких умовах держава повинна забезпечити 
стабілізацію політичної та економічної ситуації, що дасть змогу підвищити 
рівень прогнозованості сільськогосподарської сфери і на цій основі ступінь 
привабливості для потенційних інвесторів. 

Список використаних джерел 
1. Козловський С. В. Логіко-імовірнісна модель підтримки прийняття 

економічних рішень в умовах ризику / С.В. Козловський, А.В. Козловський // 
Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 1 (88). – 
С. 143-146. 

2. Герасименко Ю. В. Програмно-цільовий метод управління 
інвестиційними процесами в АПК / Ю. В. Герасименко // Збірник наукових 
праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – Вип. 14. – С. 209-212. 



 139

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ ФІНАНСУВАННЮ  
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА І МОЖЛИВОСТЯМ ВИКОРИСТАННЯ 

МЕХАНІЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БУДІВЕЛЬНО-ОЩАДНИХ КАС 

Дорогань-Писаренко..Л.О., кандидат економічних наук, доцент,  
професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень 

Литвин О.Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри  
економічної теорії та економічних досліджень 

Актуальність проблеми. Забезпечення українців якісним і відносно 
недорогим житлом є надзвичайно складним і важливим завданням. Його ви-
рішення неможливе без глибокого аналізу європейського досвіду. 

Матеріали і методи досліджень. Для досягнення мети використані 
принципи системного аналізу економічних процесів, фундаментальні поло-
ження інституціональної економічної теорії, передусім, теорії економічних 
організацій. Для побудови логіки та структури роботи застосовувалися мето-
ди періодизації та структурно-логічного аналізу. 

Результати досліджень. Будівельний напрям житлової кооперації 
пов’язаний із затвердженням Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення концепції розвитку житлової кооперації та запровадження 
житлових будівельно-ощадних кас в Україні» від 17.02.2010 р. [1]. Слід від-
значити, що успішна діяльність будівельно-ощадних кас у європейських кра-
їнах висвітлювалася у наукових журналах і до появи вищезазначеного Розпо-
рядження. Слід згадати публікацію П. Єщенко та Л. Чубука «Досвід фінансу-
вання житлового будівництва у зарубіжних країнах» [2]. Названі автори де-
тально розглядають діяльність житлових будівельно-ощадних кас у Німеччи-
ні, Австрії, Франції, Угорщині, Чехії, Словаччині. Також аналізують системи 
будівельних заощаджень, типові умови контрактів будівельно-ощадних кас, 
різні способи фінансування, державну підтримку у формі надання податко-
вих пільг та премії на заощадження.  

Всебічний аналіз проблем, пов’язаних з фінансуванням житлового бу-
дівництва і можливістю використання механізму європейських будівельно-
ощадних кас здійснила у своєму дослідженні «Будівельно-ощадні каси – ефе-
ктивний механізм системи фінансування будівництва житла» Ю..Суркова [3]. 
Особливо слід підкреслити науково-практичну цінність роботи російського 
дослідника Н. Пастухової «Зарубежный опыт жилищных сберегательных 
программ» [4]. Автор розробила рекомендації щодо використання таких про-
грам у роботі комерційних банків. Тема контрактних заощаджень піднімаєть-
ся також у науковій статті О. Вербової «Національна ощадна справа та буді-
вельне кредитування в Західній Україні у міжвоєнний період» [5]. Тут висві-
тлюється розвиток житлової кооперації на західноукраїнських землях в умо-
вах міжвоєнного польського режиму (1918-1939 рр.). Кооперація здійснюва-
лася міщанським Союзом Кредитовим у формі «будівельного щадництва», 
була схожа на діяльність житлових будівельно-ощадних кас, мала значний 
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успіх, створила економічний фундамент національного самозбереження. 
Проте, наукових праць із зазначеної тематики до 2010 р. було небагато і вони 
цікавили обмежене коло фахівців. 

Саме Розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення концепції 
розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-
ощадних кас в Україні» дало справжній поштовх для наукових досліджень 
даного питання. Про позитивний досвід діяльності будівельно-ощадних кас у 
країнах Європи і можливості його застосування розповідають З. Блок в праці 
«Будощадкаси: заощадження – в каси, іпотеку – в маси» [6], О. Дмитрієва у 
роботі «Гроші – в каси, квартири – в маси» [7], Л. Скабєліна у науковому до-
слідженні «Будощадкаси: досвід інших країн» [8].  

Також, надзвичайно цікавою для вивчення можливостей використання 
в Україні європейського досвіду запровадження будівельно-ощадних кас є 
публікація С. Ірхіної «Оцінка світового досвіду будівництва доступного для 
населення житла: можливості застосування в Україні» [9]. 

Російський досвід контрактних заощаджень наводять І. Грачев [10] та 
Е..Тихонов [11]. Проблеми розвитку будівельно-ощадних кас в Україні аналі-
зує в однойменній публікації Т. Білоброва [12]. Цю тему у своїй науковій 
статті «Організаційно-економічні аспекти формування системи житлових бу-
дівельних заощаджень в Україні» розкриває і А. Кошева [13].  

Висновки. Таким чином, здійснений вище аналіз джерельної бази свід-
чить про її різноманітність і широкий спектр наявних матеріалів, що дає мо-
жливість швидко, без помилок та ефективно використати наявний досвід і 
вирішити складну проблему забезпечення українців новим житлом. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АВС-МЕТОДУ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 

Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  
економічної теорії та економічних досліджень 

Собакар В.В., асистент кафедри економічної теорії  
та економічних досліджень 

Актуальність проблеми. В умовах нестабільності економіки, мінливо-
го ринкового середовища та низької ефективності виробництва питання еко-
номічного аналізу стають все більш актуальними. При цьому господарська 
практика потребує використання комплексу методів дослідження, як тради-
ційних, так й нестандартних рішень, які базуються на синтезі досягнень су-
часної економічної науки та досвіді фінансового управління. Одним із перс-
пективних методів є АВС-аналіз (ABC-Analysis), який полягає у ранжуванні 
та групуванні об’єктів за ступенем впливу на загальний результат. Але недо-
статня розробка його методичних аспектів зумовлює необхідність дослі-
джень у даному напрямку. 

Матеріали і методи дослідження. Виникнення АВС-аналізу пов'язу-
ють з ім’ям італійського економіста та соціолога Вільфредо Парето, який 
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сформулював твердження: «за більшість можливих результатів відповідає 
відносно невелика кількість причин» (даний принцип відомий як «правило 80 
на 20»). [2] 

В дослідженні були використані наступні методи дослідження: моно-
графічний, порівняльний, статистичних групувань. 

Результати досліджень. АВС-аналіз не слід ототожнювати з функціо-
нально-вартісним аналізом (Activity Based Costing, АВС), подібність є лише у 
назві за абревіатурою, сутність цих методів різна. Функціонально-вартісний 
аналіз є методом комплексного техніко-економічного дослідження об'єкта з 
метою розвитку його корисних функцій при оптимальному співвідношенні 
між їхньою значимістю для споживача і витратами на їхнє здійснення. 

Методично АВС-аналіз є групуванням об’єктів за факторним показни-
ком, який ранжується від найменшого до найбільшого ступеня впливу на ре-
зультативний показник. Число груп при проведенні АВС-аналізу може бути 
різним (3-5), але найбільш поширеним є розподіл сукупності на три групи (А, 
В і С), що відповідно й зумовило назву методу. Група А - незначне число 
об’єктів з високою питомою вагою за обраним показником. Група В - середнє 
число об’єктів з середньою питомою вагою за обраним показником. Група С – 
значна кількість об’єктів з незначною питомою вагою за обраним показником. 

Розподіл об’єктів найчастіше здійснюють за співвідношенням питомої 
ваги (80 : 15 : 5). Проте зазначені границі є величиною наближеною, в деяких 
випадках пропонується пропорція (75 : 20: 5) або інша, яка більш точно хара-
ктеризує розподіл одиниць, в останньому випадку з метою уникнення хибних 
висновків користувачів аналізу слід підкреслити зміщення границь груп. [1] 

Порядок здійснення АВС-аналізу дещо нагадує статистичний розподіл 
малих сукупностей (до 30 одиниць), які також розподіляють на 3 групи, а ін-
тервали утворюють за ранжированим рядом. Проте, в статистиці групування 
здійснюють таким чином, щоб у перший і третій інтервали потрапило по 25% 
одиниць сукупності, а в середній – 50 %. [3] 

Наприклад, АВС-розподіл асортименту товарів підприємства на кате-
горії: 

А – найбільш цінні – 20 % асортименту, які дають 80% обороту; 
В – проміжні – 30 % асортименту, дають 15% продажу; 
С – менш цінні   – 50 % асортименту, дають 5% продажу. 
Але не слід вважати товари групи В і С зайвими з кількох причин. По-

перше, це можуть бути супутні товари, по-друге, продажі не завжди незалеж-
ні, тобто асортимент є одним з чинників успіху – чим більше перелік якісних 
товарів, тим більше шансів укласти угоду. Вихід з становища – оптимізація 
товарів (менше тих, які користуються обмеженим попитом), встановлення на 
супутні, встановлення на неходові товари більшої націнки, а на основні конку-
рентної ціни (якщо на ходовий товар знижується ціна, це збільшує потік поку-
пців, які розкуповують і менш ходові товари з більшою націнкою). 

За такою ж класифікацією можна розподілити покупців, зокрема виділити 
найбільш важливих покупців, частка яких у товарообігу підприємства стано-
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вить 80%, та дебіторів підприємства задля оцінки часу та зусиль, що потребує 
управління дебіторською заборгованістю (80% від її загальної суми може при-
падати на 20% дебіторів, які потребують підвищеного контролю, на групи В і С 
не слід приділяти багато часу, оскільки зусилля не будуть виправданими). 

Висновки. Ранжувати за принципом АВС можна все, що має достатню 
кількість статистичних даних - постачальників, покупців, періоди продажу, 
складські запаси, витрачені ресурси і навіть фінансові результати тощо. Слід 
пам’ятати, що даний метод слід застосовувати лише у поєднанні з технологі-
ями моделювання економічних явищ і процесів. Використання методу в ор-
ганізації фінансової та збутової роботи, закупівель запасів, у виробничому 
аналізі дозволяють досягти зниження витрат та підвищення ефективності. 
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Актуальність теми. Питання гендерної нерівності, передусім викли-
кані змінами у соціально-економічному житті суспільства, набули особливої 
уваги починаючи із другої половини ХХ ст., оскільки відбулася значна 
трансформація соціальних та економічних ролей чоловіків і жінок; змінилися 
неформальні норми та правила гендерних відносин; гендерні проблеми по-
трапили до наукових досліджень. Проте, від виникнення економічної науки й 
до сьогодні, гендерні проблеми не відносилися до центральних і практично 
не привертали уваги представників різних шкіл та течій. 

В ХІХ ст. окремі представники класичного напряму (Джон Стюарт 
Мілль) та марксизму (Фрідріх Енгельс) розглянули проблеми гендерної нері-
вності, передусім, під впливом руху жінок за право приймати участь у вибо-
рах. І хоча перший відстоював «принцип повної рівності» між чоловіками та 
жінками; виступав за те, щоб допустити жінок до усіх професій та видів дія-
льності; вважав, що «міф про їх некомпетентність в усіх сферах діяльності 
окрім домашнього господарства» підтримують лише чоловіки, для того щоб 
зберігати їх підпорядкування у родині, в його працях не було здійснено жод-
ної спроби формалізувати економічні причини нерівності жінок та сформу-
лювати шляхи їх подолання. Енгельс, в свою чергу, розглядав питання нерів-
ності між жінками і чоловіками крізь призму ідеології марксизму, зокрема, 
вважаючи, що підпорядковане становище жінок зумовлене недосконалістю 
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капіталістичної системи, а для подолання гендерної нерівності жінкам слід 
брати участь в найманій праці поза межами дому. Повної ж гендерної рівно-
сті, на його думку, можливо досягти лише за умови зміни економічної фор-
мації. Однак, навіть для тогочасного рівня розвитку економічної теорії, такі 
погляди були надзвичайно спрощеними. 

Результати досліджень. В другій половині ХХ ст., незважаючи на сут-
тєве зростання частки жінок в загальній кількості зайнятого населення, зали-
шається помітна різниця між видами робіт, які виконують чоловіки та жінки, 
і, відповідно, рівнем заробітної плати. Розширити традиційну теорію попиту і 
пропозиції робочої сили вперше намагався Джейкоб Мінцер, який пояснював 
зростання зайнятості серед жінок зростанням рівня оплати праці, внаслідок 
чого відбувається збільшення альтернативних видатків часу у неринковому 
секторі (домашнє господарство та відпочинок). Наслідком зайнятості жінок в 
ринковому секторі є зростання попиту на послуги пов’язані із традиційними 
обов’язками – приготування їжі, прибирання, виховання дітей тощо. Фактич-
но, має місце «ефект заміщення», коли жінки прагнуть задовольнити потреби 
у «неринковому» (домашньому) секторі за рахунок доходу від продажу влас-
них здібностей на ринку праці.  

Гері Бейкер розвинув ідеї Мінцера і запропонував замінити традиційну те-
орії пропозиції праці загальною теорією алокації часу. Зокрема, дана теорія пе-
редбачає, що для домогосподарств носіями корисності є товари (commodities), які 
виробляються шляхом витрат ринкових благ і неринкового часу. Прикладом та-
кого товару є прибирання житла, яке здійснюється за допомогою витрат нерин-
кового часу та з використанням ринкових благ – пилососу, миючих засобів тощо. 
Відносна перевага ринкових благ порівняно  з неринковими залежить від того, 
наскільки легко домашнім господарствам замінити неринковий час ринковими 
благами у споживанні і виробництві. Основним прикладом такої ситуації є зале-
жність між наявністю дітей та зайнятістю жінок. Традиційно жінки займаються 
вихованням дітей, при цьому існують можливості зберегти час жінки шляхом 
купівлі окремих послуг на ринку (послуги няні, дитячий садок), проте ці альтер-
нативні шляхи коштують дорого і вибрати оптимальний варіант в більшості ви-
падків дуже складно. Таким чином, імовірність того, що жінка буде працювати за 
наймом, тим менша, чім більше у неї дітей. Зміни рівня зайнятості серед жінок в 
більшості країн пов’язують як раз із коливаннями рівня народжуваності та сту-
пенем доступності послуг із виховання дітей. 

Висновки. Крім того, причини розподілу обов’язків між чоловіком та 
дружиною, більшість вчених схильні пояснювати порівняльними перевагами. 
Жінки мають порівняльні переваги у домашній праці, в той час як чоловіки – 
у праці за наймом. Тому забезпечення максимального рівня корисності для 
родини можливе лише через спеціалізацію. Таким чином, зростання рівня 
зайнятості жінок послаблює родину. Разом з тим доцільно зробити декілька 
критичних зауважень щодо наведеної концепції. 

По-перше, через різноманітність поглядів членів родини, подібна спе-
ціалізація не може забезпечити максимальне задоволення усіх потреб. Тому, 
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слід визнати, що такий поділ праці більш вигідний чоловікам, ніж жінкам. За 
умов ринкової економіки, таке становище послаблює економічні позиції жін-
ки в родині, а у випадку розлучення – ще й дітей. 

По-друге, спеціалізація жінок лише на веденні домашнього господарства 
крім переваг має і недоліки. У порівнянні із родиною де працюють і чоловік і дру-
жина, родина з одним працюючим більш вразлива у випадку втрати ним роботи. 

По-третє, необхідно підкреслити, що порівняльна перевага жінок в 
сфері ведення домашнього господарства слід пояснювати не лише біологіч-
ними відмінностями та різницею у вихованні, а, головним чином, дискримі-
нацією жінок на ринку праці, що проявляється у нижчому рівні заробітної 
плати жінок, порівняно із чоловіками. 
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Актуальність проблеми. Суспільно-економічні процеси, пов’язані з 
динамічним розвитком ринкових відносин у західноєвропейських державах на 
початку ХІХ ст. зумовили виникнення унікального за своєю природою і демо-
кратизмом економічного явища – кооперативного руху. Його початковий етап 
припадає на 1840-50 рр., у час, коли у провідних країнах Західної Європи по-
чали діяти кооперативні товариства споживачів і виробників, як альтернатива 
сваволі нецивілізованих комерційних посередників. У продовж тривалого часу 
свого існування   кооперативний рух набув значного розмаху і світового зна-
чення завдяки формуванню національних кооперативних систем.  

Матеріали і методи досліджень. У науковій роботі використані прин-
ципи системного аналізу економічних процесів, фундаментальні положення 
інституціональної економічної теорії, передусім, теорії економічних органі-
зацій. Для побудови логіки та структури роботи застосовано метод структур-
но-логічного аналізу. 

Результати досліджень. Будучи учасниками національних кооперати-
вних систем, і в їх межах взаємовигідно співпрацюючи між собою, коопера-
тиви традиційно досягають нових господарських можливостей відсутніх у 
кожного з них окремо. 

Вигідність такої співпраці отримала загальне визнання кооператорів, і 
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була втілена у міжнародному принципі «співпраця між кооперативами» (або 
«вертикальної структури та зв’язків»). У світовій практиці він передбачає 
співпрацю між кооперативами як на первинному рівні, так і рівні утворення 
вертикальних структур (систем) – кооперативних об’єднань, передусім наці-
ональних. Вони захищають економічні інтереси, сприяють скороченню ви-
трат кожного кооперативу, функціонуючого у межах системи та собівартості 
послуг, що надаються його членам, а також у досягненню суттєвих переваг 
на ринку у ході конкуренції.  

Традиційно в країнах світу існує дво- або трирівнева кооперативна сис-
тема. Їх формування починається із первинного (місцевого) рівня, тобто вла-
сне кооперативів як господарських організацій. Щодо другого рівня, слід за-
уважити, що у дворівневій системі – це національне об’єднання, а у трьохрі-
вневій – регіональне (у цьому випадку третій рівень представлений загально-
національною організацією кооперативів). 

Проведений аналіз показує, що дворівневі кооперативні системи мають мі-
сце у невеликих за територією країнах, наприклад, Данії. Такі системи характерні 
для тих держав, що мають незначну кількість кооперативів окремого виду (типу). 
До них належить Іспанія. Також дворівневі кооперативні системи функціонують 
в країнах, що характеризуються відносно «молодими» кооперативами окремих 
видів. Серед них більшість складають країни пострадянського простору, зокрема 
Україна, коли мова йде про її сільськогосподарську кооперацію.  

При цьому слід зазначити, що країни з великою часткою кооперативного 
сектору у національній економіці характеризуються трирівневою кооперативною 
системою. До них належить переважна більшість країн Європейського Союзу, а 
також провідні країни американського континенту, передусім США та Канада. 
Трирівнева кооперативна система має місце і у тих «молодих» країнах, де коопе-
ративи окремих видів вже пройшли стадію становлення. В Україні це УКРКОО-
ПСПІЛКА (УКООПСПІЛКА) та дві паралельно діючі кредитно-кооперативні 
системи – ВАКС і НАКСУ. Також важливо зазначити, що у провідних країнах 
ЄС мають місце загальнонаціональні консолідовані кооперативні системи, що 
об’єднують трирівневі паралельно діючі національні системи кооперативів усіх 
видів (кредитних, сільськогосподарських, споживчих та інших сервісних). Кла-
сичними у цьому зв’язку є, уже згадані вище, кооперативна система Німеччини – 
Deutscher Genossenschafts- undRaiffeisenverbande.V. (DGRV)  та Італії – 
LegaNazionaledelleCooperative e Mutuе (Legacoop). Їхнє членство, представлене 
спеціалізованими кооперативними системами національного рівня. 

Наслідком розбудови діючих вітчизняних національних кооперативних си-
стем має бути створення за їхньої ініціативи консолідованої системи. Її діяльність 
може координуватися всеукраїнським кооперативним об’єднанням [1, 2]. 

Висновки. Враховуючи світовий досвід кооперативного руху, можна 
зробити цілком обґрунтований висновок про те, що завершення формування 
такої консолідованої національної кооперативної системи є лише питанням 
часу. Кінцевий результат багато у чому залежить від ініціативи кооператив-
ної громадськості та її підтримки з боку держави. 
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МІКРОЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ 
МОНОПОЛІЙ 

Пєсцова-Світалка О.С, кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень 

Актуальність проблеми. Важливим напрямом сучасної економічної 
політики в Україні є розвиток та захист конкуренції. Але за умов існування 
сфер економіки, в яких конкуренція з об’єктивних причин (технологічні осо-
бливості виробництва, характер попиту та пропозиції) неможлива, виникають 
та існують монопольні утворення. Такі суб’єкти панують на ринках централі-
зованого постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, 
зв’язку та інших і належать до сфери природних монополій. Завдяки монопо-
льному становищу, якому не загрожує конкуренція у найближчій перспекти-
ві, такі суб’єкти природних монополій не схильні до збільшення обсягу своїх 
послуг, підвищення якості та продуктивності праці, запровадження іннова-
цій. При цьому зростання попиту на послуги суб’єктів природних монополій 
спричиняє, як правило, зростання цін [3]. 

Матеріали і методи досліджень. Основи аналізу монополій як одного 
із засобів організації ринку було закладено в працях А.Курно, А.Маршала, 
Е.Чемберліна, Дж.Хікса. Діяльності монополій у пострадянський період при-
свячено праці українських учених – В.Базилевича, В.Венгера, Б.Кваснюка, 
В.Кононенка, Н.Малахової, В.Черняка, Г.Филюк  та ін. 

Метою дослідження є вивчення функціонування природних монополій 
з позиції мікроекономічного аналізу. В процесі дослідження використано за-
гальні методи формальної і діалектичної логіки: аналіз і синтез, абстрагуван-
ня, порівняння. 

Результати досліджень. Відповідно до Закону України «Про природні 
монополії» «природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволен-
ня попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції 
внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним змен-
шенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів ви-
робництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних моно-
полій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у 
зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на 
ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги)» [1]. 
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Отже, природна монополія – сфера економіки, що ефективно функціо-
нує за умови, якщо весь ринок охоплює лише один господарюючий суб’єкт. 

З економічної точки зору природна монополія існує, коли ефект масштабу 
настільки великий, що один суб’єкт може забезпечити весь ринок, маючи при 
цьому нижчі витрати на виробництво одиниці продукції, ніж їх би мав ряд кон-
куруючих суб’єктів. Прикладом може бути знов таки діяльність підприємств, що 
надають суспільству послуги з електропостачання, зв’язку тощо. У цьому разі 
ефект масштабу у виробництві та розподілі товару забезпечує отримання ефекту 
низьких витрат на виробництво одиниці продукції і виходячи з цього — низьку 
ціну. За цих умов конкуренція є нерентабельною. Якщо б ринок поділити між 
виробниками, ефекту масштабу не було б досягнуто. Витрати на виробництво 
одиниці продукції мали бути значними і відповідно товари мали б високу ціну, 
яка б забезпечувала покриття витрат на виробництво. 

Сьогодні в Україні суб’єкти природних монополій діють на таких рин-
ках: транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами; транспорту-
вання природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; транс-
портування інших речовин трубопровідним транспортом;  передачі та розпо-
ділу електричної енергії; користування залізничними коліями, диспетчерсь-
кими службами, вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури, що забез-
печують рух залізничного транспорту загального користування; управління 
повітряним рухом; зв’язку загального користування; централізованого водо-
постачання та водовідведення; централізованого постачання теплової енергії;  
спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за пере-
ліком, який визначається Кабінетом Міністрів України [1]. 

Державне регулювання природних монополій – нова для України прак-
тика. Необхідність  державного  втручання  в умовах  ринкової  економіки  
виникає  на ринках, де через об’єктивні причини неможлива  конкуренція.  
Запровадження економічного регулювання ставить за мету встановлення 
справедливих цін, стимулювання ефективності діяльності в галузі та захист 
інтересів споживачів товарів і послуг [2, с. 4]. 

Основними трьома ключовими сферами регулювання є ціна, обсяг ви-
робництва продукції та кількість підприємств. Рідше регулюють якість про-
дукту та інвестиційну політику підприємств. 

Якщо метою регулювання є досягнення розподільчої ефективності ре-
сурсів, варто законодавчо встановити для монополіста максимальну ціну, яка 
дорівнює граничним витратам.  

Суспільно оптимальна ціна, яка дозволяє досягти розподільчої ефекти-
вності є вимога рівності цін граничним витратам (Р = МС), може спричинити 
збитки для природної монополії, оскільки у природних монополій середні 
витрати є вищими від граничних. З позиції мікроекономічного аналізу міні-
мізацію втрат в ефективності забезпечує так зване ціноутворення за Рамсеєм.  

Франк Рамсей (1903-1930) опублікував свою стала знаменитою статтю 
у 1927 р. Суть його підходу до ціноутворення полягає в наступному: слід 
підвищити ціни порівняно з граничними витратами обернено пропорційно 
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еластичності попиту. Математично це правило можна записати в такому ви-
гляді: 

                                     
Ii

ii
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k
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−=
− )( ,                                      (1) 

де Рі – ціна і-го товару; МСі – граничні витрати і-го товару; Еі – еласти-
чність попиту на і-й товар за його ціною; k – константа (підбирається в такий 
спосіб, щоб виконувалася норма беззбитковості) [4, с. 153]. 

Гальперін В.М., Ігнатьєв С.М. та Моргунов В.І. це правило сформулювали 
інакше, якщо нам відомі оптимальні обсяги випуску всіх товарів та послуг при-
родної монополії, тобто обсяги, що задовольняють попит за заданими цінами, що 
рівні граничним витратам, то ці обсяги є точкою відліку. Правило формулюється 
так: скорочуйте обсяги випуску всіх товарів та послуг в однаковій пропорції до-
ти, поки загальна виручка не зрівняється з загальними витратами [6]. 

Правило Рамсея можна розглядати як теоретичне обґрунтування для 
встановлення цін відповідно з цінністю послуги. За кордоном давно відома 
практика встановлення тарифів на перевезення залізницею вантажів відпові-
дно до цього принципу ціноутворення. 

Вегнер В.В. зазначив, що державне регулювання цін на продукцію приро-
дної монополії в Україні в принципі недосконале та неефективне [6]. А тому по-
требує вдосконалення з врахуванням досягнень теоретичної економічної науки. 

Висновки. Існування природних монополій пояснюється тим, що через 
значну капіталоємність їх суб’єктів виграш від наявності конкуренції на цих 
ринках не покриває значних витрат суспільства на її запровадження і підтри-
мання. Більшість чисто монопольних галузей є природними монополіями і 
підлягають регулюванню, яке ставить за мету встановлення справедливих 
цін, стимулювання ефективності діяльності в галузі та захист інтересів спо-
живачів товарів і послуг з врахуванням надбань теоретичної економіки.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИКИ  
ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 

Рудич А.І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  
економічної теорії та економічних досліджень 

Актуальність проблеми. Державні фінанси – це складова частина фі-
нансової системи, через яку здійснюється державний вплив на соціально-
економічний розвиток країни. Повна, надійна і своєчасна статистична інфор-
мація про державні фінанси є основою для прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень та розробки стратегічних планів, бюджетів на національно-
му, регіональному та місцевому рівнях. Актуальність цієї інформації особли-
во зростає в умовах економічної кризи та невизначеності. 

Матеріали і методи дослідження. Система статистики державних фі-
нансів має забезпечувати комплексну інформацію для аналізу й оцінки фіс-
кальної політики держави, а також про результати діяльності державного се-
ктору та сектору державного управління. 

В Україні сьогодні здійснюються перші кроки на шляху до створення 
дієвої статистики державних фінансів (СДФ), яка б відповідала міжнародним 
нормам і стандартам. Важливим кроком у цьому напрямку є затвердження 
Методичних рекомендацій з оцінювання ефективності управління державни-
ми фінансами, з метою здійснення контролю за виконанням функцій з управ-
ління об’єктами державної власності [1]. 

Результати дослідження. Досліджуючи сучасний стан СДФ, за даними 
Державного комітету статистики, визначають такі групи показників, що опи-
сують: 

1) операції центральних органів державного управління; 
2) державний та гарантований державою зовнішній борг; 
3) стан та тенденції депозитних корпорацій; 
4) стан та тенденції центрального банку; 
5) процентні ставки рефінансування банків НБУ; 
6) платіжний баланс України; 
7) міжнародні резерви; 
8) валовий зовнішній борг України [2]. 
СДФ України повинна відповідати сучасним вимогам і надавати дер-

жавним органам повну інформацію про стан і діяльність того сектору еконо-
міки, який повністю їм підпорядкований. СДФ – це ефективний інструмент 
регулювання соціально-економічних процесів як усередині країни, так і за її 
межами для закріплення національних позицій на міжнародному рівні. У сві-
товій практиці однією із характеристик економічної безпеки країни є оцінка 
співвідношення профіциту або дефіциту державного бюджету до обсягу 
ВВП. Якщо цей показник перевищує ± 3 %, то рівень економічної безпеки 
країни вважається нормальним. Оптимальним значенням цього індикатора 
економічної безпеки країни вважається нульове [3]. 
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Дослідивши показники відношення дефіциту бюджету секторів загаль-
ного та центрального державного управління до ВВП демонструють прибли-
зно однакові тенденції, які свідчать про те, що для розв’язання проблеми ви-
ходу з загрозливого становища економічної безпеки держави необхідне не-
гайне втручання уряду країни. 

Сучасні аналітики для визначення належності України до певної групи 
за класифікаційною ознакою «рівень заборгованості» використовують показ-
ники відношення зовнішньої заборгованості до ВВП та експорту. Своєчасне 
отримання інформації щодо державного та гарантованого державою зовніш-
нього боргу дає можливість об’єктивно оцінити належність України до пев-
ної групи країн за різними міжнародними класифікаціями. За період 2005–
2010 р. значення показника зовнішньої заборгованості до ВВП (25,0%) де-
монструє економічно безпечний розмір державного боргу. Україна має низь-
кий рівень заборгованості, оскільки критичний рівень не повинен перевищу-
вати 48,0% за класифікацією Світового банку.  

Для поліпшення управління обслуговування зовнішнього боргу, його 
скорочення, а отже, і зменшення негативного впливу на бюджетний дефіцит 
необхідний державний контроль за показниками боргової залежності, що пе-
редбачає зіставлення обсягу заборгованості та платежів за нею із величиною 
ВВП і розміром експорту. Тобто, існує негайна потреба у здійсненні моніто-
рингу СДФ, зокрема показників, що описують валовий зовнішній борг Укра-
їни [2]. 

Висновки. Отже, основними недоліками чинної СДФ України є обме-
женість організаційно-правової бази для виробництва цієї статистики, а та-
кож неповне статистичне охоплення сектору державного управління, до яко-
го не включаються деякі державні корпорації, що не надають товари і послу-
ги за економічно значущими цінами. Ці недоліки зумовлені відсутністю на-
явних та доступних джерел інформації. Вирішення зазначених питань значно 
покращить якість СДФ України. Тому перспективною є розробка та впрова-
дження системи моніторингу СДФ з використанням кількісних та якісних 
досліджень, які доцільно проводити на базі додаткового модуля оцінювання 
кон’юнктури державних фінансів за інформацією, отриманою із статистич-
них обстежень підприємств та установ України. 
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ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ БОРЖНИКА – ЮРИДИЧНОЇ 
ОСОБИ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА  
ІНФОРМАЦІЄЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2013 Р. 

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної теорії та економічних досліджень 

Актуальність проблеми. Одним із найважливіших елементів аналізу 
кредитоспроможності є оцінювання комерційним банком фінансового стану 
боржника, за результатами якого визначається його кредитний клас. 

З метою забезпечення надійності та стабільності банківської системи, 
захисту інтересів вкладників і кредиторів банків Правлінням Національного 
банку України затверджено «Положення про порядок формування та викори-
стання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за ак-
тивними банківськими операціями» [2]. Це Положення розроблено на підста-
ві Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний 
банк України», нормативно-правових актів Національного банку України, з 
урахуванням основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, 
рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду. 

Матеріали і методи дослідження. Інформаційним джерелом для роз-
рахунку показників оцінювання фінансового стану боржника є фінансова зві-
тність: для великого або середнього підприємства – форма № 1 «Баланс (Звіт 
про фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)» [1]; для малого підприємства – форма     № 1-м або № 1-мс 
«Баланс», форма № 2-м або № 2-мс «Звіт про фінансові результати». Мето-
дичною основою дослідження є розрахунок фінансових коефіцієнтів і вико-
ристання методики багатофакторного дискримінантного аналізу. 

Результати досліджень. Відповідно до «Положення про порядок фор-
мування та використання банками України резервів для відшкодування мож-
ливих втрат за активними банківськими операціями» [2] банк здійснює оці-
нювання фінансового стану юридичної особи (крім банку), якій надано кре-
дит, шляхом розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржни-
ка – юридичної особи.  

Банк розраховує інтегральний показник із застосуванням багатофакто-
рної дискримінантної моделі за такою формулою: 

               Z = a1×K1 + a2×K2 + a3×K3 + a4×K4 + a5×K5 + … + an×Kn – a0,       (1)  
де Z – інтегральний показник; 
К1, К2, …, Кn – фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі да-

них фінансової звітності боржника – юридичної особи для великого або се-
реднього підприємства. Для малого підприємства замість зазначених зазна-
чених коефіцієнтів застосовуються коефіцієнти МК1, МК2, …, МКn; 

а1, а2, …, аn – параметри, що визначаються з урахуванням вагомості та 
розрядності фінансових коефіцієнтів і щороку актуалізуються Національним 
банком України на підставі даних фінансової звітності боржників – юридич-
них осіб.  
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Таблиця 1 
Фінансові коефіцієнти для розрахунку інтегрального показника фінан-

сового стану боржника – юридичної особи в галузі  
сільського господарства 

Фінансовий  
коефіцієнт 

Формула  
розрахунку 

Алгоритм розрахунку 
для великого  

або середнього під-
приємства (рядки) 

Алгоритм 
розрахунку для  
малого підприєм-

ства (рядки) 
 

1 2 3 4 
МК1 – коефіцієнт 
покриття (ліквід-
ність третього 
 ступеня) 

Оборотні активи 
Поточні зо-
бов’язання і  
забезпечення 

– 
Ф. № 1-м (1-мс): 

260, гр.4 
620, гр.4 

МК2 – проміжний 
коефіцієнт  
покриття 

Монетарні  
оборотні активи 
Поточні зо-
бов’язання 

і забезпечення 

– 

Ф. № 1-м: 
(160+220+ 

+230+240), гр.4 
620, гр.4 

або Ф. № 1-мс: 
(210+230+ 
+240), гр.4 
620, гр.4 

К3, МК3 – коефі-
цієнт фінансової 
незалежності 

Власний капітал 
Валюта балансу 

(пасив) 

Ф. № 1: 
1495, гр.4 
1900, гр.4 

Ф. № 1-м (1-мс): 
380, гр.4 
640, гр.4 

К4 – коефіцієнт по-
криття необо-
ротних активів вла-
сним капіталом 

Власний 
капітал 

Необоротні  
активи 

Ф. № 1: 
1495, гр.4 
1095, гр.4 

– 

К5 – коефіцієнт рен-
табельності власно-
го капіталу 

Чистий при- 
буток (збиток) 
Інвестований 
власний  
капітал 

Ф. № 2: (2350– 
–2355), гр.3 
Ф. № 1: 

((1400+1405+1410–  
–1425–1430), гр.3+ 

+(1400+1405+ 
+1410–1425– 

–1430), гр.4) ÷2 

– 

К6 – коефіцієнт рен-
табельності прода-
жу за фінансовим 
результатом від 
операційної діяль-
ності 

Фінансовий ре-
зультат від опера-
ційної діяльності 
Чиста виручка 
від реалізації 

Ф. № 2: (2190– 
–2195), гр.3 
Ф. № 2: 

2000, гр.3 

– 

К7 – коефіцієнт  
рентабельності  
продажу за  
фінансовим  
результатом до  
оподаткування 

Фінансовий ре-
зультат до оподат-
кування, фінансові 
витрати та нараху-
вання амортизації 
Чиста виручка від 
реалізації + інші 
операційні доходи 

Ф. № 2: (2290– 
–2295+2250+ 
+2515), гр.3 
Ф. № 2: 

(2000+2120), гр.3 

– 
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1 2 3 4 
МК7 – коефіцієнт 
рентабельності про-
дажу за фінансовим 
результатом до опо-
даткування 

Фінансовий ре-
зультат до 

оподаткування 
Разом чисті  
доходи 

– 

Ф. № 2-м (2-мс): 
(070–120), гр.3 
Ф. № 2-м (2-мс): 

070, гр.3 

К8, МК8 – коефі-цієнт 
рентабель-ності ак-
тивів за чистим при-
бутком 

Чистий прибуток 
(збиток) 

Валюта балансу 
(актив) 

Ф. № 2: (2350– 
–2355), гр.3 
Ф. № 1: 

(1300, гр.3+ 
+1300, гр.4) ÷2 

Ф. № 2-м (2-мс):  
150, гр.3 

Ф. № 1-м (2-мс): 
(280, гр.3+280, 

гр.4)÷2 

К9, МК9 – коефі-
цієнт оборотності 
оборотних активів 

Чиста виручка 
від реалізації 
Оборотні  
активи 

Ф. № 2: 2000, гр.3 
Ф. № 1: 

(1195, гр.3+ 
+1195, гр.4) ÷2 

Ф. № 2-м (2-мс): 
 030, гр.3 

Ф. № 1-м (2-мс): 
(260, гр.3+260, 

гр.4)÷2 
 

Банк розраховує інтегральний показник, виходячи з належності підпри-
ємства відповідно до законодавства України до великого, середнього або ма-
лого та виду його економічної діяльності. У галузі сільського господарства 
використовуються такі моделі розрахунку інтегрального показника фінансо-
вого стану боржника – юридичної особи: 

а) для великого або середнього підприємства:  
Z=1,3×К3+0,03×К4+0,001×К5+0,61×К6+0,75×К7+2,5×К8+0,04×К9–0,2;     (2) 

б) для малого підприємства: 
 Z=0,02×МК1+0,02×МК2+1,5×МК3+0,6×МК7+2,6×МК8+0,008×МК9–1,1.(3) 

Далі визначаються фінансові коефіцієнти (табл. 1) на підставі даних 
фінансової звітності за останній звітний період та даних звітності останнього 
звітного року. 

З метою уникнення надмірного впливу фінансових коефіцієнтів на ін-
тегральний показник фінансового стану береться до розрахунку їх максима-
льне значення не більше 100. 

Таблиця 2 
Визначення класу боржника – юридичної особи для підприємств  

галузі сільського господарства 
Класи (за значенням інтегрального показника) Величина підприємства клас 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 

Велике або середнє  
підприємство 

Більше ніж 
+1,25 

Від +1,25 
до +0,81 

Від +0,80 
до +0,60 

Від +0,59 
до +0,35 

Від +0,34 
до +0,05 

Мале підприємство Більше ніж 
+1,00 

Від +1,00 
до +0,50 

Від +0,49 
до +0,28 

Від +0,27 
до –0,10 

Від –0,11 
до –0,45 

Класи (за значенням інтегрального показника) Величина підприємства клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 
Велике або середнє підпри-
ємство 

Від +0,04  
до –0,25 

Від –0,26  
до –0,70 

Від –0,71  
до –3,20 

Менше  
ніж –3,20 

Мале підприємство Від –0,46  
до –0,75 

Від –0,76  
до –1,26 

Від –0,27  
до –4,20 

Менше ніж –
4,20 
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Якщо під час розрахунку фінансового коефіцієнта знаменник формули 
дорівнює 0, то під час розрахунку інтегрального показника береться значення 
коефіцієнта, що дорівнює 1 (за винятком фінансових коефіцієнтів К5, К6, К7, 
МК7, за якими береться значення, що дорівнює 0). Якщо знаменник коефіціє-
нта К5 дорівнює 0 або має від’ємне значення, то для розрахунків береться 
значення коефіцієнта, що дорівнює 0. 

Клас боржника – юридичної особи визначається залежно від значення 
інтегрального показника з урахуванням величини підприємства (велике, се-
реднє або мале) (табл. 2). Найвищий клас боржника – 1, найнижчий – 9. 

Висновки. Отже, оцінювання кредитоспроможності – це важливий на-
прям комплексного фінансового аналізу, спрямований на оцінювання еконо-
мічного потенціалу боржника з позиції визначення ймовірності виконання 
ним кредитних зобов’язань. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ 

Чіп Л.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  
економічної теорії та економічних досліджень 

Актуальність проблеми. Проблеми забезпечення сприятливого інвес-
тиційного клімату в Україні залишаються питаннями стратегічної важливос-
ті, від реалізації яких залежать динаміка соціально-економічного розвитку та 
можливість модернізації на цій основі національної економіки. 

В Україні внутрішніх інвестиційних ресурсів недостатньо, щоб забез-
печити високу довгострокову економічну динаміку, тому роль інвестиційно-
го стимулятора часто виконують прямі іноземні інвестиції, які разом з тим, 
ще не стали суттєвим фактором економічного зростання країни. Останнім 
часом однією із тенденцій інвестиційного процесу в Україні стало значне 
уповільнення темпів залучення прямих іноземних інвестицій, причинами чо-
го є невизначеність правового поля, перспективи втратити свій власний біз-
нес, значний політичний ризик. Для України особливо важливим є вдоскона-
лення державної політики у сфері іноземного інвестування. 

Матеріали і методи дослідження. Метою даного дослідження є 
з’ясування найбільш суттєвих проблем, які перешкоджають ефективному залу-
ченню іноземних інвестицій в економіку країни. Процес залучення іноземних 
інвестицій в Україну здійснюється малими темпами, що не відповідає обсягу по-
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треб в них. Отже, з’ясування пріоритетних напрямків розвитку іноземного інвес-
тування також є суттєвим для подолання проблем залучення інвестицій в еконо-
міку країни. 

Результати дослідження. Обсяг надходжень іноземних інвестицій в Укра-
їні не відповідає нагальним проблемам потреб в них. Чистий приплив прямих 
іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,86 млрд доларів, що удвічі 
менше від показника 2012 року в 6,013 млрд доларів, про це йдеться в статистич-
них даних Держстату. Станом на 1 січня 2014 року обсяг прямих іноземних інве-
стицій, внесених в економіку України з початку інвестування становив 58,157 
млрд доларів. У четвертому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом  
чистий приплив інвестицій становив 1,592 млрд доларів, а кількість країн-
інвесторів знизилася на 2 країни  - до 136 країн. На кінець року основними інвес-
торами країни залишаються такі країн, як Кіпр – 19, 036 млрд доларів, РФ – 4, 
287 млрд доларів, Велика Британія - 2, 714 млрд доларів, Австрія – 3, 258 млрд 
доларів, Британські Віргінські острови – 2, 494 млрд доларів, Франція -1,826 
млрд доларів, Швейцарія – 1, 325 млрд доларів, Італія – 1, 268 млрд доларів. На ці 
країни припадає майже 83% від загального обсягу прямих інвестицій. Крім того, 
загальний обсяг прямих іноземних інвестицій направлених в українську промис-
ловість, становить 31% від їх загального обсягу, в установи фінансової і страхо-
вої діяльності - 26,4%, на підприємства торгівлі і ремонту автотранспорту - 13%, 
у ринок нерухомості - 7,5% , у наукову і технічну діяльність – 5,9%. Заборгова-
ність українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та 
іншими зобов’язаннями перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2014 
року становила 10,155 млрд доларів. [1] Основними цілями стимулювання інозе-
много інвестування є залучення і нарощування обсягів іноземних інвестицій та 
підвищення ефективності їх використання для зростання національного вироб-
ництва, сприяння підвищенню науково-технічного рівня виробництва на основі 
впровадження  нових наукомістких технічних засобів, ресурсозберігаючих, еко-
логічно чистих технологій. До цілей стимулювання інвестицій також належить 
сприяння збільшенню обсягу експорту конкурентоспроможної продукції вітчиз-
няних товаровиробників, зниженню до мінімуму залежності виробництва від ім-
портованих ресурсів створенню виробництв на базі місцевих ресурсів [3]. 

Висновки. Відповідно до зазначеного сприяти надходженню іноземно-
го інвестування має бути:  

- удосконалення нормативно-правової та організаційної бази, подо-
лання корупції;  

- стабілізація політичної ситуації в країні; 
- створення дієвої системи страхування іноземних інвестицій; 
- розвиток інформаційного забезпечення інвесторів за кордоном сто-

совно розміщення українських інвестиційних проектів та програм; 
- подолання нестабільності щодо вітчизняного податкового законодавства; 
- створення програми для налагодження ефективного співробітництва 

із стратегічними іноземними партнерами. [2] 



 157

Список використаних джерел 
1. Офіційний сайт державного комітету статистики України [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Пітель Н. Я. Проблеми формування інвестиційного клімату України / 

Н. Я. Пітель [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua 
/portal/ Soc_Gum/Biznes/2010_3/2010/03/100315. pd 

3. Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій в економі-
ку України / В. А. Худавердієва // Фінанси України. – 2010. - № 6. – C. 62-71. 
 

СПІВПРАЦЯ З МВФ: З ДОСВІДУ ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ 

Шупик І.І., к. політ.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії  
та економічних досліджень 

Відверто кажучи, МВФ занадто піклується  
про інтереси Уолл-стріт. 

Дж. Стігліц 
Актуальність проблеми обумовлена тим, що співпраця з МВФ має не 

лише виграшні моменти, але й певні втрати, підтвердженням чого є конкрет-
ні факти з життя країн, які скористалися рекомендаціями МВФ. 

Матеріали і методи досліджень: порівняльний, аналітичний. 
Результати досліджень. МВФ - спеціалізована установа ООН, яка надає 

коротко – і середньострокові кредити при дефіциті платіжного балансу держави, 
що супроводжується пакетом умов та рекомендацій, спрямованих на поліпшення 
ситуації. Останнім часом політика і рекомендації МВФ щодо країн, які розвива-
ються неодноразово піддавалися критиці, « суть якої полягає в тому, що вико-
нання рекомендацій і умов в кінцевому підсумку спрямовані не на підвищення 
самостійності, стабільності і розвиток національної економіки держави, а лише 
на прив'язування її до міжнародних фінансових потоків». [1] 

Прикладами трагічного досвіду реалізації антикризових програм МВФ, 
які не досягали бажаного результату можуть бути країни всіх континентів. 
Зокрема, мексиканська фінансова криза 1994 року; бразильська криза 1998 
року; аргентинський дефолт 2001 року ( до речі, у 2004 р. керівництво Фонду 
принесло свої вибачення за те, що його вимоги лише погіршило економічне 
становище країни). Це також Югославія та Сомалі, для яких  дотримання ре-
комендацій стало «тотальнім економічним крахом та розпадом держав». Так, 
Югославія стала першою країною « східного блоку», яка почала з 1980 року 
перебудовувати свою економіку за порадами МВФ і відмовилася від «соціа-
лістичних планів» вирівнювання економічного розвитку всіх регіонів країни, 
що залишило традиційно відстале Косово без великих державних дотацій і 
дало можливість ходжаїстській тоді Албанії використати незадоволення міс-
цевого населення «новою економічною політикою» для створення в Косово 
албанського сталіністського підпілля» [2, с.205]. В Сомалі змусили  привати-
зувати колодязі, що призвело до фактичного знищення фермерства, основним 
видом діяльності населення стало піратство, центральна влада зовсім не кон-
тролює ситуацію, а країна, що була експортером продовольства не виходить з 
стану голоду. Не менш трагічна доля спіткала Руанду, якій у 1989 році Фонд 



 158 

надав кредит лише при умові відмови від політики продовольчого самозабез-
печення та підтримки фермерських господарств, девальвації руандійського 
франка [2, с.205-206]. Все це скінчилося тривалою економічною кризою та 
громадянською війною в якій загинули мільйони людей. 

Причин, що призвели до подібної ситуації чимало: визначення політика 
МВФ розвиненими країнами; незнання спеціалістами, які дають поради, суті 
проблем; вимоги щодо швидкого проведення приватизації і лібералізації; залу-
чення іноземних інвестицій як одна з головних цілей при реалізації стабілізацій-
них програм; непрозорість при розробці програм і стратегій [3]; використання 
однакових антикризових інструментів у різних країнах без врахування особливо-
стей їх розвитку. 

Згідно з даними WikiLeaks, вимоги до України для отримання кредиту-
спасіння включають:  

1. Підвищення пенсійного віку на два роки для чоловіків, на три - для 
жінок; відміна дострокового виходу на пенсію тощо. 

2. Відмова від інституту спеціальних пенсій ( вченим, державним 
службовцям), обмеження пенсій працюючим пенсіонерам тощо. 

3. Підвищення ціни на газ для комунальних підприємств на 50%, у два 
рази для приватних споживачів, за електроенергію - на 40% тощо  

4. Скасування пільг і підвищення податків на транспорт на 50%. Від-
мова від підвищення прожиткового мінімуму. 

5. Приватизація усіх шахт. Скасування субсидій для шахт, пільг для 
підприємств ЖКГ, транспорту; державної підтримки безкоштовного харчу-
вання, підручників тощо.  

6. Обмеження практики спрощеного оподаткування. Скасування пільг 
по ПДВ у сільській місцевості тощо 

7. Скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського 
призначення; субсидій для виробників свинини і курятини. 

8. Скорочення міністерств до 14 тощо. 
9. Обмеження  заробітної плати державних осіб.  
10. Мінімальний період роботи для нарахування допомоги по безробіт-

тю шість місяців; оплата лікарняних з третього дня хвороби на рівні 70% від 
зарплати, але не нижче прожиткового мінімуму. [ 4] 

Висновки. Таким чином, реалізація вимог МВФ для отримання креди-
ту потребує особливої виваженості, адже недооцінка Україною наслідків та-
кого кроку, які обов’язково будуть неоднозначними, закладає суперсерйозні 
економічні, соціально-політичні ризики для її майбутнього.  

Список використаних джерел. 
1. http://wek.ru/ekonomika/82704-mvf-mirovoj-yekonomicheskij-krizis-

prodlitsya-eshhe-10-let.html 
2. Семенченко Н. Охота на правду / Н. Семенченко.- К. : «Саммит-

книга»,2010.-256с 
3. Султанов М. А. Анализ влияния рекомендаций МВФ на ситуацию в 

развивающихся странах в период экономических кризисов [Електронний ре-
сурс]: Режим доступу: http://www.jurnal.org/articles/2010/ekon64.html 

4. http://forum.meta.ua/topic/t/176047/0.html 
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Підсекція організація обліку та аудиту 
 
ВТРАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ВИДИ,  

ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ 

Ватуля І.Д., доцент 
Мироненко О.І., кандидат сільськогосподарських наук 

Актуальність проблеми. В сучасних умовах господарювання все час-
тіше маємо проблеми з ситуацією, коли вузьким місцем становиться не тіль-
ки виробництво, а й зберігання, переробка продукції та її збут споживачам. 

Матеріали і методи досліджень. Метою дослідження є обгрунтування 
теоретичних і методичних засад процесів виробництва продукції сільського 
господарства, зокрема рослинництва та внесення пропозиції щодо запобіган-
ня її втрат. Під час проведення досліджень застосовувалися статистичні, еко-
номічного аналізу, індуктивний та дедуктивний методи дослідження. 

Результати досліджень. Виробництво сільськогосподарської продукції 
пов'язано зі значними трудовими, фінансовими та матеріальними витратами. 
Отже, постійний контроль за кількістю, якістю, умовами зберігання, норма-
тивним використанням на виробництво матеріалів і сировини є першочерго-
вою задачею власника підприємства.  

Виробництво продукції рослинництва є провідним у діяльності сільсь-
когосподарських підприємств. Ця галузь дає товарну продукцію, а також фо-
рмує кормову базу для тваринництва. Динамічний розвиток сільськогоспо-
дарського виробництва залежить від взаємодії трьох сфер: 

1) галузі, що виробляють засоби виробництва для сільського господар-
ства (машинобудівна, хімічна та інші); 

2) власне сільськогосподарське виробництво; 
3) інфраструктура (транспорт, зв'язок, заготовки, зберігання, реалізація) 

і переробка (харчова та легка промисловість, виробничо-збутова сфера АПК). 
Втрати сільськогосподарської продукції можна класифікувати на дві гру-

пи. До першої групи відноситься продукція, збереження якої залежить від розви-
тку першої сфери: запобігання втрат від хвороб, бур'янів, шкідників, перевищен-
ня оптимальних термінів і якості збирання врожаю та інше. Це є втрати від недо-
виробництва. В другу групу входить сільськогосподарська продукція, втрачена 
при зберіганні, транспортуванні, переробці, реалізації. Це є прямі втрати.  

Ми зосередили увагу на дослідження причини втрат, які мають місце без-
посередньо в сільськогосподарському виробництві та пов'язаних з ним галузях.  

Уникнути втрат першої групи можна лише при повному матеріально-
технічному забезпеченні та високій організації технологічного процесу виро-
бництва за наявності ефективного внутрішньогосподарського контролю. За 
даними профільного міністерства кожні чотири із п'яти наших комбайнів і 
тракторів вимагають термінової заміни - вони давно вичерпали світ ресурс. 
Постає питання, а на чому ми збираємо врожай: 
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- застаріла техніка вітчизняного виробництва (1960 - 1980 рр. випуску) - 
78%; 

- нова та бувша у використанні техніка імпортного виробництва - 20%; 
- нова техніка вітчизняного виробництва - 2%.  
А в результаті маємо втрати під час збирання врожаю і збитки для се-

лян [3]. За підрахунками відомства із-за використання застарілої техніки 
Україна щорічно втрачає зерна на 8-9 млрд. грн. Плани на випуск сучасної 
техніки для села є, але як вони будуть реалізовані потрібно чекати [3]. 

 Серед діючих суб'єктів господарювання в Полтавській області 70,2% 
становлять фермерські господарства, які практично не мають ні складських 
приміщень, ні комплексу машин для доведення продукції до товарного виду. 
Очистка, сушка, зберігання проводиться десь на стороні, а це все приводить 
до втрат другої групи.  

При наявності у фермерському господарстві тваринництва зберігання і 
підготовка кормів для годівлі є неефективною. Нераціональне використання 
кормів негативно впливає на продуктивність тварин і собівартість продукції [1].  

Товарна продукція рослинництва продається за різними каналами. При 
цьому маємо втрати від раніше облікованої продукції. Сільськогосподарські 
підприємства до цього часу самостійно не визначають і не облікують якість 
продукції на стадії первинного оприходування і при продажу. Якість визна-
чає покупець - хлібоприймальні, переробні підприємства, зернові трейдери. 
Вони визначають якість: клас чи сорт, що відповідно впливає на ціну. 

Висновки. Актуальність боротьби з втратами виробленої продукції та 
виробничих запасів очевидна. Причини, що породжують втрати різноманітні. 
Їх ліквідація пов'язана з розвитком ряду галузей і технологічних процесів, що 
мають контакт із сільським господарством. Отже, це проблема не тільки су-
б'єкта господарювання, а і держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ПОДАТКОВИХ  
ЗВІТІВ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

Дугар Т.Є., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. На будь-якому етапі розвитку економіки 
платники податків залишаються дієвою силою, що регулюють постійне над-
ходження грошових коштів в бюджет країни. В ході постійного податкового 
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тиску та переформуванні роботи відповідних контролюючих органів в Украї-
ні виникла проблема в об’єктивній оцінці даних звітності. 

Міністерство доходів і зборів України затвердило Формат (стандарт) 
електронного документа звітності суб'єктів господарювання, який призначе-
ний для формування та передачі звітності в електронному вигляді суб'єктами 
господарювання [1].   

Кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише 
щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо. До-
кументи можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом. 

Пакет звітних документів - певний перелік документів одного типу чи 
різних типів, що подаються суб'єктом господарювання в одному звітному пе-
ріоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні дода-
тки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які назива-
ються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності. 

Матеріали і методи досліджень. Формування електронної бази платників 
податку складна, постійно потребує удосконалення. Система, яка регулюється 
економічними, фінансовими та державними методами впливу на податкову полі-
тику країни. В основу інтерфейсу електронної звітності покладені принципи ро-
боти звичного текстового редактора. Всі режими розподілено на чотири основні 
групи:  

- Основна робота з документом; 
- Контроль заповнення документу;  
- Робота з нормативно-довідковою інформацією;  
- Сервісні функції. 
Результати досліджень. Міністерством доходів і зборів України впро-

ваджено нову послугу для платників податків, яка дозволить уникнути поми-
лок при формуванні податкової звітності. Специфіка роботи сервісу полягає 
у своєчасному виявленні наявних помилок у наданій звітності та можливості 
їх виправлення без застосування фінансових санкцій. 

Для надання можливості формування звітності до Пенсійного Фонду Укра-
їни, Державної служби статистики України та безпосередньо до Міністерства 
доходів і зборів України, а також накладання електронного цифрового підпису та 
шифрування електронних документів, Міністерством доходів і зборів України 
впроваджено в дослідну експлуатацію доопрацьоване програмне забезпечення 
«Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання 
звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» [2]. 

В даному програмному забезпеченні реалізовано: 
- формування звітності до Державної служби статистики України; 
- формування звітності безпосередньо до Міністерства доходів та  збо-

рів України; 
- формування звітності з Єдиного соціального внеску до Пенсійного 

Фонду України; 
- формування «Договору про визнання електронних документів» в еле-

ктронному вигляді. 
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- накладання електронного цифрового підпису та шифрування електро-
нних документів. 

Існує два основні типи перевірки електронного документа: 
1. Камеральна перевірка. Даний тип перевірки проводиться згідно 

правил заповнення даної форми та правил арифметичного контролю. Викли-
кається з пункту меню «Контроль» – «Камеральна перевірка» або натискан-
ням кнопки . 

Якщо звітність заповнена з помилками, з’явиться повідомлення з пере-
ліком цих помилок та помилкове поле набуде червоного кольору. 

2. Перевірка структури (згідно  схеми даних, що міститься у відповід-
ному файлі xsd). Викликається з пункту меню «Контроль» – «Перевірка 
структури» або натисканням кнопки .  

Помилки з’являються у разі незаповнення обов’язкового поля в документі 
(наприклад, невизначено тип документу: звітний, новий звітний) або значення 
поля не відповідає його типу (наприклад, в числовому полі введено літери). 

Висновки. Для подання податкових декларацій в електронній формі у 
режимі реального часу (on-line) платнику податків необхідно: 

1) отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видаєть-
ся Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового 
департаменту Міністерства доходів і зборів України; 

2) завантажити із сайту Акредитованого центру сертифікації ключів 
програмне забезпечення «Програмний комплекс користувача».  

Встановити програмне забезпечення на персональному комп'ютері та 
виконати необхідні налаштування допоможе інструкція користувача. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОМУ КООПЕРАТИВІ 

М’яка С.І., асистент кафедри організації обліку та аудиту 

Актуальність теми. Кооперування сільськогосподарських товарови-
робників, що мають спільні економічні інтереси у здійснені господарської 
діяльності є логічною стадією подальшого розвитку економічних реформ. 
Оскільки, відповідно до Закону України «Про кооперацію» кооператив це 
юридична особа, утворена фізичними або юридичними особами, які доброві-
льно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та 
іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та ін-
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ших потреб на засадах самоврядування [1] то ведення бухгалтерського обліку 
операцій та процесів у кооперативах є невід’ємним елементом господарської 
діяльності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» № 996 –ХІV від 16.07.1999 р.  

Матеріали і методи досліджень. Успішність діяльності та ділова ак-
тивність будь-яких форм господарювання в значній мірі залежить від рівня 
інформаційної забезпеченості. Основою якого є бухгалтерський облік. Облік 
в сільськогосподарському кооперативі повинен сприяти створення такої сис-
теми отримання інформації, яка забезпечувала б реальне управління коопе-
ративом та примноження доходу його членів. 

В основу дослідження покладено методи наукового пізнання. Застосу-
вання діалектичного методу забезпечило дослідження об’єкту у взаємодії те-
орії і практики, що дало змогу узагальнити і систематизувати методологічні 
аспекти організації обліку у сільськогосподарському кооперативі. 

Результати досліджень. Для забезпечення ведення обліку підприємст-
во самостійно обирає форми його організації. Найпоширенішим варіантом є 
введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтер-
ської служби на чолі з головним бухгалтером. Кооператив може скористати-
ся послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як під-
приємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридич-
ної особи, або на договірних засадах забезпечити ведення обліку централізо-
ваною бухгалтерією чи аудиторською фірмою. Врешті облік може вести без-
посередньо керівник кооперативу.  

Основними етапами організації ведення обліку у кооперативі є: 
- визначення облікової політики;  
- вибір форми бухгалтерського обліку;  
- розробка системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку, звітності і контролю господарських операцій; 
- визначання права працівників на підписання бухгалтерських документів;  
- затвердження правил документообороту і технологію обробки обліко-

вої інформації, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку. 
Обираючи форму бухгалтерського обліку кооперативу доцільно врахо-

вувати кількість працюючих та річних дохід. Кооперативи, що відповідають 
критеріям суб’єкта мікропідприємництва та малого підприємництва, що ви-
значені Господарським кодексом України № 436-ІV від 16.01.2003 р., можуть 
обрати спрощену систему обліку та оподаткування.  

На законодавчому рівні спрощена форма обліку представлена: 
- Методичним рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгал-

терського обліку малими підприємствами № 422 від 25.06 2003 р. 
- Методичними рекомендації із застосування регістрів бухгалтерсь-

кого обліку малими підприємствами № 720 від 15.06.2011 р.  
Методичні рекомендації № 422 спрямовані на систематизацію в регіст-

рах бухгалтерського обліку інформації про господарські операції за методом 
подвійного запису. Узагальнення інформації про діяльність кооперативу мо-
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же здійснюватися за простою чи спрощеною формою обліку [2]. 
Кооперативи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 

статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу України, та не зареєстровані плат-
никами податку на додану вартість можуть вести облік відповідно до Мето-
дичних рекомендацій № 720. Вони визначають систему регістрів, порядок і 
спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них без застосування подвій-
ного запису [3]. 

Слід зазначити, що за умови відображення інформації згідно до вимог 
Методичних рекомендацій № 422 та № 720 підприємство зобов’язане вико-
ристовувати спрощений план рахунків №186 та складати і подавати звітність 
відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

Документування господарських операцій, складання і зберігання пер-
винних документів і регістрів бухгалтерського обліку та виправлення в них 
помилок малі підприємства здійснюють відповідно до Положення про доку-
ментальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. 

Висновки. Таким чином, в процесі організації  та ведення обліку в 
сільськогосподарському кооперативі слід враховувати кількість працюючих, 
річних дохід та систему оподаткування. Ми рекомендуємо при виборі форми 
обліку віддавати перевагу спрощеній системі та орієнтуватися на сплату фік-
сованого сільськогосподарського чи єдиного податку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

Нездойминога О. Є., кандидат економічних наук, старший викладач  
кафедри організації обліку та аудиту 

Актуальність проблеми. Сучасний розвиток економіки країни в знач-
ній мірі залежить від ефективності функціонування банківської системи. 
Станом на 1.02.2014 року в Україні функціонує 181 банк, який має банківсь-
ку ліцензію. Кожен з таких банків надає широкий спектр банківських послуг, 
які потребують правильного, своєчасного, повного відображення в обліку. 

Вивченням цього питання займалися такі вітчизняні вчені:  
Волкова І. А., Герасимочив А. М., Калініна О. Ю., Кіндрацька Л. М., Коренє-
ва О. Г., Савченко Т. Г. та інші.  
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Матеріали і методи досліджень. Для дослідження особливостей облі-
ку кредитних операцій банків нами були використані нормативно-
законодавчі документи та статистичні матеріали Національного банку Украї-
ни, а також наукові праці вітчизняних вчених із визначеного питання дослі-
дження. Основними методами досліджень нами були використані статистич-
ний, абстрактно-логічний та економіко-математичний.  

Результати досліджень. Кредитна операція – це активна банківська 
операція, пов’язана з наданням позики або наданням зобов’язання (гарантії, 
поручительства, авалю), яке, в разі його виконання, призведе до фактичного 
передання коштів на кредитній основі. 

Особливістю обліку кредитних операцій є те, що для їх відображення в 
бухгалтерському обліку використовуються не тільки рахунки класу 1 «Каз-
начейські та міжбанківські операції» та класу 2 «Операції з клієнтами», а й 
рахунки класу 9 «Позабалансові рахунки» [3]. 

За рахунками першого класу обліковуються надані міжбанківські кредити. 
За рахунками другого класу обліковуються кредити, надані клієнтам у 

розрізі таких контрагентів: суб’єктів господарської діяльності; органів зага-
льного державного управління; фізичних осіб. 

У складі позабалансових рахунків передбачені рахунки для обліку за 
балансових зобов’язань банку кредитного характеру. Вони згруповані у на-
ступні рахунки дев’ятого класу:  

- гарантії поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам; 
- гарантії, надані клієнтам; 
- сумнівні гарантії та поручительства; 
- зобов’язання з кредитування, які надані банкам; 
- зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам. 
Важливим питанням при відображенні кредитних операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку банків України є правильне оцінювання кредитів. З 
цього приводу можна зазначити, що надані кредити первісно оцінюються та 
відбиваються в балансі за первісною вартістю (номіналом або у розрізі дис-
контної суми). Після дати видачі кредитні активи на наступні дати балансу 
оцінюються у балансі шляхом використання двох методів, зокрема: 

- за теперішньою вартістю; 
- з урахуванням зменшення їх корисності. 
Алгоритм визначення балансової вартості кредитних активі має такий 

вигляд: 
КА = СЗ – НД – Р + НВ,     (1)  

де  КА – кредитний актив; 
     СЗ – сума заборгованості за наданим кредитом; 
     НД – неамортизований дисконт за наданим кредитом; 
     Р – резерви під заборгованість за наданим кредитом; 
     НВ – нараховані, але не сплачені відсотки за наданим кредитом. 
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За даними НБУ на 01.01.2014 року загальна сума кредитів наданих ба-
нками становила 911,4 млн. грн, що на 119,2 млн. грн, або 15 % більше в по-
рівнянні з показниками на 01.01.2009 року [2]. 

Бухгалтерські проведення за кредитною операцією стосуються: обліку 
номіналу кредиту та зміни основної суми боргу; обліку процентних та комі-
сійних доходів. 

Облік номіналу кредиту залежить від методу виплати процентів: 
- за період; 
- на період. 
У разі застосування методу «за період», проценти можуть виплачува-

тися періодично або в кінці терміну, визначеного кредитною угодою, а номі-
нальна сума кредиту і сума, що перераховується на поточний рахунок клієнта 
(або кореспондентський рахунок банку), збігаються. 

При укладенні угоди виконується бухгалтерське проведення за позаба-
лансом на суму, зазначену в кредитній угоді: 

- Д-т 9129 Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам 
- К-т 9900 Контррахунок. 
При перерахуванні коштів одержувачу кредиту: 
- Д-т Кредитний рахунок клієнта; 
- К-т Поточний рахунок клієнта. 
Одночасно проводиться зворотний запис за позабалансовим обліком: 
- Д-т 9900; 
- К-т 9129. 
Обумовлені кредитною угодою комісійні винагороди списуються бан-

ком самостійно меморіальним ордером з поточного рахунку позичальника, 
що відображується проведенням: 

Д-т Поточний рахунок позичальника; 
К-т Комісійні доходи (рахунки класу 6). 
Питання про утримання банками суми комісійної винагороди відразу із 

суми кредиту остаточно не вирішено. У бухгалтерському обліку зміст даної 
операції відображатиметься так: 

- Д-т Кредитний рахунок позичальника; 
- К-т Поточний рахунок позичальника; 
- К-т Комісійні доходи. 
При застосуванні методу «на період» проценти можуть сплачуватись по-

вністю або частково в момент видачі кредиту, тобто авансом. Оскільки сума, що 
перераховується на поточний рахунок позичальника, буде зменшена на суму 
процентів, сплачених на період, у фінансовому обліку окремо обліковується сума 
номіналу кредиту та сума процентів, що сплачена авансом. Протягом дії кредит-
ної угоди сума авансових процентів має бути замортизована [1]. 

Протягом терміну дії кредитної угоди основна сума номіналу кредиту зме-
ншується на суми, що сплачуються позичальником у погашення заборгованості. 

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахун-
ки «Нарахованих доходів»: 
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- Д-т Нараховані доходи 
- К-т Процентні доходи. 
Використання рахунку «Нараховані доходи» дозволяє банку контро-

лювати правильність та своєчасність отримання своїх доходів.  
Комісійні доходи за кредитними операціями банки отримують у мо-

мент надання кредиту як доходи від кредитного обслуговування клієнта. 
Розмір таких доходів визначається за згодою банку і позичальника і є фіксо-
ваною величиною, яка зазначається в кредитному договорі. 

Важливим питанням при здійсненні банками кредитних операцій є за-
хист інтересів кредиторів, що передбачає формування спеціальних резервів 
для покриття можливих утрат за активами (наданими кредитами). 

Висновки. Таким чином, незважаючи на те, що рівень кредитування 
комерційними банками в Україні зростає, в сучасних економічно нестабіль-
них умовах існує загроза збільшення частки заборгованості за наданими кре-
дитами. Тому керівництво банків повинно особливу увагу приділяти ефекти-
вному внутрібанківському моніторингу та дотримуватись загальних принци-
пів бухгалтерського обліку та удосконалення методики обліку в цілому у 
відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Список використаних джерел 
1. Банківські операції : [підручник] / А. М. Мороз, М. І. Савлук,  

М. Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. - 384 с. 
2. Oсновнi показники діяльності банків України  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/ 
publish/article?art_id=36807 

3. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського об-
ліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і викорис-
тання резервів під кредитні ризики в банках України» № 481 від 27.12.2007 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0048-08 

 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ  

БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ 

Романченко Ю. О., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри організації обліку та аудиту 

Актуальність проблеми. З 7 жовтня 2012 р., при міських радах (їх 
виконавчих органах) у всіх містах обласного значення та районних центрах 
областей до 1 січня 2014 р. створювались Центри надання адміністративних 
послуг. Так, відповідно до рішення тридцять перше сесії Полтавської міської 
ради шостого скликання від 17.05.2013 р. «Про затвердження Положення про 
центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради, його 
Регламенту та визначення переліку адміністративних послуг, що будуть 
надаватись через центр надання адміністративних послуг Полтавської міської 
ради», що було опубліковане  в газеті «Полтавський вісник» № 38 (1262) від 
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20.09.2013 р. створено Центр надання адміністративних послуг м. Полтави (у 
корпусі Полтавської міської ради по вул. Жовтневій, 36, де знаходиться 
Єдиний дозвільний центр Полтавської міської ради). Наявність значної 
кількості нормативно-правових актів не свідчить про досконалий стан 
вітчизняного законодавства про адміністративні послуги.  

В оновленому Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ № 611 від 26.06.2013 р. [5] з’явився нововведений 9 клас 
«Адміністративні послуги», що викликає багато питань у практиків 
бюджетних бухгалтерій.  

Матеріали і методи досліджень. Дослідження системи 
адміністративних послуг в Україні започаткували представники науки 
адміністративного права, а саме: В. Б. Авер’янов, І. Б. Коліушко та інші. 
Облікові аспекти адміністративних послуг в Україні майже не досліджені у 
зв’язку з нещодавнім їх введенням в облікову практику бюджетних установ. 

Результати досліджень. Відповідно до Закону України «Про 
адміністративні послуги» № 5203-VI від 06.09.2012 р. (із змінами) [3] 
адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або 
юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або 
обов’язків такої особи згідно із чинним законодавством  

Питання надання адміністративних послуг регулюється досить широким 
колом нормативно-правових актів, а саме: Законами України «Про соціальні  
послуги» від 19.07.2003 р. № 160, «Про громадянство» від 18.01.2001 р. № 2235, 
«Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р., «Про імміграцію» від 7.06.2001 р. 
№ 2491, «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 
23.03.1996 р. № 98, «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р., «Про ліцензування 
деяких видів господарської діяльності» від 1.06.2000 р. № 1775; .Постановами 
Кабінету Міністрів України «Про порядок справляння і розміри збору за 
реєстрацію об’єднань громадян» від 26.02.1993 р., «Про порядок виконання 
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними 
органами земельних ресурсів» від 1.11.2000 р. № 1619 та ін.  

Суб’єктами надання адміністративних послуг є бюджетні установи, а 
саме: органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого 
самоврядування, уповноважені відповідно до Закону України «Про 
адміністративні послуги» надавати адміністративні послуги.  

Належність послуг до адміністративних визначається за такими 
критеріями:  

- повноваження адміністративного органу  щодо  надання  певного 
виду послуг визначається законом; 

- послуги надаються  адміністративними  органами  шляхом реалізації 
владних повноважень; 

- послуги надаються за зверненням фізичних та юридичних осіб; 
- результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має 

індивідуальний  характер (видачу, переоформлення та анулювання ліцензій; 
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видачу дублікатів та копій ліцензій; видачу посвідчень, сертифікатів, 
кваліфікаційних сертифікатів, свідоцтв, патентів, дозволів, технічних експертиз, 
витягів з технічної документації, паспортів; надання довідок, висновків тощо); 

- надання послуг пов'язане із забезпеченням створення умов  для реалізації 
фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів [2]. 

Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення 
громадян здійснюється на безоплатній основі. При наданні адміністративних 
послуг у випадках, передбачених Законом України «Про адміністративні 
послуги», справляється плата (адміністративний збір). 

Розмір плати за надання адміністративної послуги 
(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються 
законодавством з урахуванням її соціального та економічного значення. 
Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) 
зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету [3]. 

Уряд України вимагає, аби бюджетні установи відображали операції з 
надання адміністративних послуг у бухгалтерському обліку та розкривали 
відповідну інформацію в розрізі видів адміністративних послуг у порядку, 
визначеному Міністерством фінансів. Про це йдеться в нещодавно прийнятій 
постанові Кабінету міністрів України «Деякі питання ведення обліку доходів, які 
надходять як плата за надання адміністративних послуг» від 07.08.2013 р. № 600. 

Для узагальнення інформації про розрахунки та зобов’язання за 
адміністративними послугами, що надаються бюджетними установами 
відповідно до законодавства, плата за які зараховується до бюджету, передбачено 
окремий клас рахунків  9 «Адміністративні послуги». 

Так, відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку бюджетних установ (додаток 1 Плану рахунків бухгалтерського обліку 
бюджетних установ) для обліку адміністративних послуг передбачено: 

- рахунок 91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами», на 
якому узагальнюється інформація про розрахунки замовників за 
адміністративними послугами, що надаються установою відповідно до 
законодавства, плата за які зараховується до бюджету. Рахунок має субрахунок 
911 «Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг». Аналітичний 
облік ведеться за видами адміністративних послуг; 

- рахунок 92 «Зобов’язання замовників за адміністративними послугами», 
де обліковуються зобов’язання замовників адміністративних послуг перед 
бюджетом за замовленими в установи адміністративними послугами. Рахунок 
має субрахунок 921 «Зобов’язання замовників перед бюджетом за 
адміністративними послугами» [5]. 

Нарахування замовникам зобов’язань за надання адміністративних послуг 
(на підставі відповідних первинних документів, розпоряджень та дозволів 
керівника установи) буде відображатися за дебетом рахунку 911 та кредитом 921. 
Погашення замовниками зобов’язань перед бюджетом за отримані адмі-
ністративні послуги відображатимуться за дебетом рахунку 921 та кредитом 911. 
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Висновки. Результати реформування облікової практики бюджетних 
установ  шляхом впровадження рахунків, призначених для обліку надання 
адміністративних послуг, вимагають подальших наукових досліджень та 
практичної апробації органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Одним із напрямів аналізу фінансового стану 
підприємства є оцінка стану розрахунків із дебіторами та кредиторами. В 
умовах інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підпри-
ємство реально одержує тільки частину вартості реалізованої продукції. З 
введенням в дію НП(С)БО1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] ви-
никла необхідність в уточненні методики комплексного оцінювання дебітор-
ської заборгованості. 

Матеріали і методи досліджень. Питанням аналізу та управління дебі-
торською заборгованістю приділяли увагу в своїх працях такі вчені, як: Ф. Бу-
тинець, К. Ізмайлова, Л. Лахтіонова, О. Павловська, А. Поддєрьогін, Г. Савиць-
ка, М. Чумаченко, Ю. Цал-Цалко та інші. Джерелами інформації для комплекс-
ного оцінювання дебіторської заборгованості слугують: фінансова звітність 
(форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансо-
ві результати (Звіт про сукупний дохід)», форма № 5 «Примітки до річної фі-
нансової звітності»); реєстри синтетичного та аналітичного обліку розрахунків, 
первинні документи з обліку розрахунків. Комплексне оцінювання дебіторської 
заборгованості проводиться з використанням економіко-статистичних методів 
дослідження та способів детермінованого факторного аналізу. 
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Результати досліджень. Методологічні засади формування у бухгалтерсь-
кому обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансо-
вій звітності визначені П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [2]. Дебіторська 
заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Та-
ким чином, дебіторську заборгованість розглядають як вилучені на певний пері-
од із господарської діяльності підприємства оборотні кошти, або як безпроцентну 
позику покупцям чи замовникам, у яку підприємство здійснює інвестування обо-
ротного капіталу.  

У ринкових умовах доцільно проводити аналіз дебіторської заборгова-
ності за двома напрямами: визначення рівня платоспроможності контрагента 
(покупця); аналіз рівня платоспроможності безпосередньо на підприємстві з 
метою визначення його можливостей щодо надання комерційних позик по-
купцю. Етапи аналізу дебіторської заборгованості: оцінка структури та дина-
міки дебіторської заборгованості за видами; аналіз структури дебіторської 
заборгованості за строками непогашення; комплексне оцінювання за систе-
мою відносних показників; розрахунок впливу чинників на зміну тривалості 
одного обороту дебіторської заборгованості; порівняльний аналіз дебіторсь-
кої та кредиторської заборгованості; підготовка проекту управлінських рі-
шень щодо удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю. 
Одним із важливих етапів аналізу дебіторської заборгованості є її комплексне 
оцінювання. У зв’язку з введенням у дію НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» [1] показники комплексного оцінювання дебіторської за-
боргованості пропонується розраховувати за такою методикою (табл. 1):  

Таблиця 1 
Показники комплексного оцінювання дебіторської заборгованості 

Показник Порядок розрахунку за даними 
форм № 1,2 (рядки) 

Коефіцієнт обертання дебіторської забор-
гованості 

Ф. № 2: 2000 
Ф. № 1: (1040, сума із 1125 по 11551, гр.3+ 

+ 1040, сума із 1125 по 11551, гр.4)÷2 
Тривалість одного обороту (середній пері-
од повернення) дебіторської заборгованос-
ті, днів 

360 ÷ п.1 

Частка дебіторської заборгованості в май-
ні, % 

Ф. № 1: (1040, сума із 1125 по 11551)×100 
Ф. № 1: 1300 

Частка поточної дебіторської заборгова-
ності в оборотних активах, % 

Ф. № 1: (сума із 1125 по 11551)×100 
Ф. № 1: 1195 

Коефіцієнт співвідношення поточної дебі-
торської та поточної кредиторської забор-
гованості 

Ф. № 1: сума із 1125 по 11551 
Ф. № 1: сума із 1610 по 16502 

Відношення дебіторської заборгованості 
до чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), % 

Ф. № 1: ((1040, сума із 1125 по 11551, гр.3 
+ 1040, сума із 1125 по 11551,гр.4)÷2)×100 

Ф. № 2: 2000 
 

1. Без урахування ряд. 1136.  
2. Без урахування ряд. 1621. Включаючи додаткові статті: ряд. 1635, 1640, 1645, 1650 (до-

даток 3 до НП(С)БО 1). 
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Узагальнюючим показником дебіторської заборгованості є її оборотність. 
Вона характеризується двома показниками: кількістю оборотів та швидкістю об-
роту в днях. З метою більш поглибленого аналізу дебіторської заборгованості 
доцільним є визначення впливу чинників, які впливають на тривалість одного 
обороту в днях за допомогою способу ланцюгових підстановок. Модель фактор-
ного аналізу тривалості одного обороту дебіторської заборгованості: 

                                      Т = 360 ÷ Коб = 360 х ДЗ ÷ ЧД,                            (1) 
де Т – тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів; 
     Коб – коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості; 
ДЗ – середньорічна величина дебіторської заборгованості, тис. грн; 
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 
Умовне значення результативного показника, днів: 
                                                  ТУМ = 360 × ДЗ1 ÷ ЧД0 .                            (2) 
Загальна зміна (+,-) тривалості одного обороту дебіторської заборгова-

ності, днів: 
                                                      ∆Т =  Т1 – Т0 ;                                        (3) 
у тому числі за рахунок факторів: 
1) середньорічної величини дебіторської заборгованості заборгованості: 
                                                  ∆ТДЗ =  ТУМ – Т0 ;                                      (4) 
2) чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 
                                                ∆ТЧД  =  Т1 – ТУМ.                                        (5) 
На завершальному етапі аналізу дебіторської заборгованості необхідно 

розробити ситему заходів щодо управління дебіторською заборгованістю. 
Адже з метою утримання існуючих покупців та залучення нових підприємст-
во реалізує продукцію в кредит задля підтримки встановленого обсягу реалі-
зації продукції та освоєння нових ринків збуту. Але, поряд із цим, процес 
кредитування клієнтів супроводжується ризиком скорочення прибутку в ре-
зультаті неефективної кредитної політики та ризиком неповернення коштів. 
А це може призвести до перетворення поточної дебіторської заборгованості в 
безнадійну. Кредитна політика підприємства повинна бути спрямована на 
вирішення таких витань, як терміни і обсяги надання кредиту та розміри 
знижок. На формування кредитної політики підприємства впливають такі фа-
ктори: купівельна спроможність споживачів продукції; рівень кредитоспро-
можності дебітора; стабільність фінансового ринку; кон’юнктура товарного 
ринку; конкурентоспроможність продукції; рівень платоспроможності під-
приємства щодо інвестування коштів у поточну дебіторську заборгованість. 
До напрямів прискорення погашення дебіторської заборгованості можна від-
нести: своєчасне оформлення розрахункових документів та контроль за ста-
ном розрахунків; проведення аналізу фінансового стану покупців; збільшен-
ня кількості споживачів із метою зменшення ризику несплати одним із них; 
здійснення контролю за співвідношення дебіторської та кредиторської забор-
гованості (значне перевищення дебіторської заборгованості робить необхід-
ним залучення додаткових джерел фінансування); надання знижок покупцям 
за скорочення строків оплати рахунків та ін. 
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Висновки. Таким чином, комплексне оцінювання дебіторської заборго-
ваності є одним із важливих складових аналізу фінансового стану, що дасть 
змогу визначити оптимальні розміри дебіторської заборгованості для підприєм-
ства, які не будуть перешкоджати його фінансово-господарській діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ –
 ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

Ходаківська Л. О., кандидат економічних наук, доцент кафедри  
організації обліку та аудиту 

Актуальність проблеми. Комп’ютеризація є однією з найважливіших 
стадій інноваційних технологій. Комп’ютерна обробка даних забезпечує авто-
матизоване збирання і обробку інформації, необхідної для оптимізації управ-
ління в різних сферах діяльності. Вдосконалення аудиторської роботи відповід-
но до вимог ринку певним чином залежить від комп’ютеризації облікових та 
аналітичних систем, автоматизованого видавання документів та їх збереження. 
Найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми є чітка, своєчасна і досто-
вірна методика перевірки кожного об’єкта бухгалтерського обліку. 

Матеріали і методи досліджень. Вивченню ефективності 
комп’ютеризації аудиторських перевірок присвячені праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних учених і фахівців, зокрема, таких як С. В. Івахненкова, С. П. Су-
ворова, Н. В. Парушіна, Є. В. Галкіна, Л. О. Терещенко, Б. В. Кудрицького, 
Г. В. Федорової та інших. Проте, питання визначення теоретико-методичних 
підходів, які б застосовували аудитори під час комп’ютеризації своєї роботи та 
формулювання основних вимог щодо автоматизації аудиту на основі вітчизня-
них та міжнародних стандартів, все ще залишаються відкритими. 

Результати досліджень. Впровадження і використання комп’ютерних 
технологій дає змогу до розвитку і створення автоматизованих аудиторських 
програм, що реально повинні допомагати аудитору в його роботі. При ство-
ренні даних програм розроблювачі натикаються на ряд проблем. Основною 
проблемою використання аудиторської програми для аудитора є те, що на 
перевіряючих підприємствах використовується програмне забезпечення різ-
них розроблювачів. Даний фактор не дає реальної можливості в повному об-
сязі використовувати комп’ютерні аудиторські процедури. Крім того, немає 
єдиних методологічних вимог, пропонованих до інформаційних баз даних, а 
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саме до основних полів вихідних інформаційних файлів. Це значно усклад-
нює проведення автоматизованої аудиторської перевірки. 

Для проведення аудиту в комп’ютерному середовищі аудитор зо-
бов’язаний мати додаткові знання в галузі систем обробки економічної інфо-
рмації та мати практичний досвід роботи з різними системами бухгалтерсь-
кого обліку та спеціальними інформаційними системами аудиту [1]. 

Основним елементом управлінських інформаційних систем сьогодні 
стає підсистема обліку, яка здатна частково або повністю автоматизувати об-
лікові процедури, забезпечити оперативний збір, накопичення, обробку, збе-
реження та узагальнення облікової інформації. 

Комп’ютерні інформаційні системи (КІС) – це середовище комп’ютерних 
інформаційних систем, наявне за умов застосування комп’ютера будь-якого типу 
або розміру в процесі оброблення суб’єктом господарювання фінансової інфор-
мації, значущої для аудиторської перевірки, незалежно від того, використовуєть-
ся цей комп’ютер суб’єктом господарювання чи третьою стороною [1]. 

Комп’ютеризовані методи аудиту – це прикладні програми аудиторсь-
ких процедур з використанням комп’ютера як засобу аудиту [2]. 

Переваги застосування комп’ютерної техніки при проведенні аудиту 
можна згрупувати за такими категоріями: 

– зменшення обсягу даних, що оброблюються вручну; 
– економія часу на виконання одноманітних прийомів порівняння фак-

тичних даних з обліковими; 
– зменшення ризику появи арифметичних помилок, порушень при ві-

дображенні даних в облікових регістрах; 
– перевірка тотожності чи взаємної ув’язки показників різних форм зві-

тності в автоматичному порядку; 
– компактне зберігання і багаторазове використання даних бухгалтер-

ського обліку. 
Використання системи КІС в аудиті складається з: 
– пакетів прикладних програм загального і проблемного орієнтованого 

призначення; 
– програм автоматизації управління аудитом. 
Найпоширеніші програми серед провідних зарубіжних аудиторських 

фірм: «Vector 6», «My Client», «Audit Sistem/2». 
У сучасних умовах в Україні застосовують деякі російські комп’ютерні 

програми: «IT Audit: Аудитор», «Abacus Professional», «Экспресс-Аудит: ПРОФ». 
Основними модулями цих програм є: «Облік клієнтів», «Зайнятість працівників», 
«Аудиторські процедури», «Потенційні порушення», «Розрахунок рівня суттєво-
сті», «Робочі документи аудитора», «План аудиту», «Програма аудиту» й інші. 

Визначаючи сутність та зміни традиційної методики й організації під 
час проведення аудиту в комп’ютерній інформаційній системі, слід розуміти, 
що впровадження сучасних інформаційних технологій спричиняє докорінні 
зміни в процедурах збору та обробки облікової інформації, організації обліку 
загалом. Аналіз причин, які можуть призвести до викривлень на рівні фінан-
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сової звітності, призводить до висновку, що в середовищі автоматизованої 
інформаційної системи підприємства, яке функціонує належним чином, кіль-
кість причин, що можуть призвести до появи викривлень у звітності, змен-
шується порівняно із ручною технологією обробки облікової інформації [3]. 

Разом з тим, аналіз досвіду перевірок аудиторських фірм свідчить, що 
нерідко після впровадження автоматизованої інформаційної системи (АІС) 
відбувається певне погіршення стану обліку. Це пов’язано з дією комплексу 
чинників, які супроводжують процес переходу від застосування традиційних 
до новітніх інформаційних технологій. Часто із створенням комп’ютерних 
інформаційних систем підприємства відмовляються від належного паперово-
го документального оформлення операцій, не роздруковують первинні доку-
менти та облікові регістри, внаслідок чого зменшується обсяг контрольних 
процедур, що погіршує якість фінансової інформації [3]. 

Таким чином, впровадження новітніх інформаційних технологій в облік 
та управління, з одного боку, підвищує оперативність підготовки фінансової 
інформації, а з другого, ускладнює інформаційну систему підприємства, що ви-
магає відповідної зміни методики та організації аудиторської перевірки. 

Дослідження аудитором організаційного забезпечення передбачає: 
– вивчення та аналіз затверджених на підприємстві нормативно-правових 

документів, які визначають політику безпеки, порядок взаємодії користувачів з 
КІС клієнта з метою оцінки ефективності політики адміністрації підприємства 
щодо організації та підтримання належного його функціонування; 

– вивчення методичних та інструктивних документів з метою оцінки ефек-
тивності організаційної структури інформаційного центру чи іншого підрозділу, 
відповідність його структури складності КІС та здатність такого підрозділу за-
безпечувати безперебійне та надійне функціонування КІС клієнта; 

– тестування та бесіди із працівниками з метою визначення обґрунто-
ваності та достатності кваліфікаційних вимог, які висуваються до системних 
адміністраторів, операторів та інших користувачів КІС і відповідності квалі-
фікації персоналу визначеним вимогам; 

– дослідження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів з 
метою визначення відповідності розподілу функціональних обов’язків між 
працівниками окремих структурних підрозділів та відповідальними особами, 
на яких покладається забезпечення належного рівня захисту комп’ютерного 
інформаційного середовища; 

– дослідження структури підрозділу внутрішнього контролю підприєм-
ства з метою визначення його здатності належним чином контролювати без-
пеку та надійність функціонування КІС клієнта; 

– бесіди із користувачами КІС клієнта, огляд робочих місць та наявного 
програмного забезпечення, щоб оцінити ефективність адміністрування та са-
нкціонування доступу до КІС через визначення паролів та рівнів доступу для 
користувачів, своєчасність їх зміни для звільнених працівників; 

– спілкування із користувачами щодо ступеня забезпечення працівни-
ків інструкціями для роботи з програмним забезпеченням, регулярність захо-
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дів з підготовки та перепідготовки персоналу. 
Програмне забезпечення являє собою сукупність системного та спеціа-

льних програмних рішень, засобів, необхідних для функціонування та вирі-
шення прикладних задач і досягнення мети функціонування КІС [3]. 

Основну увагу в процесі дослідження аудитором технічного забезпе-
чення має бути приділено: 

– оцінці відповідності параметрів встановленого технічного забезпе-
чення параметрам, необхідним для його належного функціонування; 

– відповідності технічних засобів завданням, що вирішуються в межах 
КІС клієнта; 

– своєчасності та повноті задоволення потреб користувачів КІС у замі-
ні, ремонті, модернізації наявних технічних засобів та їх підтримці в праце-
здатному стані; наявності технічних засобів, необхідних для підтримки нале-
жного безперебійного функціонування КІС. 

Оцінюючи відповідність інформаційного забезпечення КІС, аудитор, 
зокрема, має зібрати переконливі докази, що: 

– існуючий на підприємстві порядок зберігання машинної інформацій-
ної бази виключає можливості несанкціонованого доступу до даних, їх зміни 
чи доповнення сторонніми особами; 

– формування резервних копій машинної інформаційної бази 
КІС здійснюється з необхідною регулярністю, але не рідше кінця кожного звіт-
ного періоду; 

– заходи контролю забезпечують своєчасність та повноту формування па-
перових носіїв інформації: первинних документів, реєстрів обліку, звітних форм; 

– існуюча на підприємстві система класифікації та кодування облікової 
інформації відповідає вимогам програмного забезпечення та можливостям 
обробки в середовищі КІС клієнта. 

Висновки. Запропонований підхід щодо організації перевірки в КІС 
дає змогу аудитору дійти висновку стосовно надійності середовища внутріш-
нього контролю, правильно визначити тактику перевірки та організувати збір 
аудиторських доказів, необхідних для формування висновку. Якщо ж така 
організація буде будуватися на чіткому дотриманні перелічених принципів, 
то, незважаючи на деякі складнощі, які виникатимуть при застосуванні 
комп’ютерних інформаційних систем, результат роботи аудитора буде не 
лише технічно, але й методично достовірним. 
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ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА – ПРАВИЛА ВІДОБРАЖЕННЯ  

У ЗВІТНОСТІ 

Гирява О.Я., асистент кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Запаси підприємства, є найбільш важливою і 
значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у 
складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних 
сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підпри-
ємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Матеріальні 
запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути пере-
творені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. 

Матеріальні запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які і 
підлягають подальшій переробці на підприємстві. В процесі виробництва ви-
робничі запаси використовуються неоднаково. Деякі з них повністю спожи-
ваються у технологічному процесі (сировина і матеріали), інші - змінюють 
тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті - входять до 
складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), четверті - ли-
ше сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх маси або хімі-
чного складу (МШП). 

До складу запасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими 
підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх знаходження. 
Предмети, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб і знаходяться 
на території, що належить підприємству не є запасами підприємства. 

Матеріали та методи дослідження. Методологічні засади формування 
інформації про запаси у бухгалтерському обліку та розкриття її у фінансовій 
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 
затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10. 1999 р. 
[3]. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, 
організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незале-
жно від форм власності (крім бюджетних установ). Запаси зараховуються на 
баланс підприємства за первісною вартістю (собівартістю), яка визначається 
залежно від шляхів надходження запасів. Запаси відображаються в бухгал-
терському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю 
або чистою вартістю реалізації. Вони відображаються за чистою вартістю ре-
алізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, 
або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. 

Результати дослідження. У фінансовій звітності підприємства запаси 
відображаються у Балансі (Звіті про фінансовий стан підприємства) та у 
Примітках до річної фінансової звітності. 

У статті «Запаси» відображається загальна вартість активів, які визна-
ються запасами згідно з П(С)БО 9 «Запаси», зокрема, які утримуються для 
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебува-



 178 

ють у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробни-
цтва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконан-
ня робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

У разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена у 
додаткових статтях інформація про вартість виробничих запасів, незаверше-
ного виробництва, готової продукції та товарів. До підсумку балансу включа-
ється загальна вартість запасів, інформація про вартість окремих складових 
запасів наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми [1]. 

У додатковій статті «Виробничі запаси» відображається вартість запа-
сів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допо-
міжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих ви-
робів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, 
призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. 

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про: 
- методи оцінки запасів; 
- балансову  вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп; 
- балансову вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалі-

зації; 
- балансову вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу; 
- суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка 

запасів [1]. 
Висновки. При складанні фінансової звітності важливу роль відігра-

ють методи, які використовуються на підприємстві при вибутті запасів. Вибір 
методу оцінки запасів має значний вплив на суму оподатковуваного прибут-
ку. Використання різних методів приводить до різного розміру балансового 
прибутку. В умовах зростання цін перевага надається методу ЛІФО, оскільки 
цей метод забезпечує більшу суму собівартості реалізованої продукції і до-
зволяє фактично відстрочити сплату податків [2]. 
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 
У ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

Грибовська Ю.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

Актуальність проблеми. Формування професійної компетентності 
студентів спеціальності «Облік і аудит» передбачає пошук нових підходів до 
організації навчального процесу та забезпечення високого рівня викладання 
дисциплін економічного спрямування, що гарантує оптимальний розвиток 
професійних якостей як студентів, так і викладачів. Одним із напрямків про-
фесійного зростання студентів та викладачів академії є створення на базі ка-
федр навчальних лабораторій. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню напрямків вдоскона-
лення педагогічної підготовки й професійного зростання студентів і виклада-
чів вищих навчальних закладів значну увагу приділяють  провідні  учені та 
педагоги як: О. М. Алексюк, Г. О. Балл, Л. В.  Байбородова, В. П. Беспалько, 
І. Д. Бех, В. І. Бондар, В. Г. Галузин-ський, А. О. Деркач, М. Б. Євтух,  
І. А. Зязюн, B. А. Козаков, Н. В. Кузь- міна, В. І. Лозова, Н. М. Лосєва,  
А. В. Хуторський та інші. 

Мета дослідження – визначити місце навчальної лабораторії, яка ство-
рена на базі кафедри навчального закладу, принципів її роботи і функцій у 
методичному забезпеченні професійного зростання викладачів та студентів. 

Результати дослідження. Учені розглядають професійне зростання ви-
кладача як постійне вдосконалення системи знань, умінь, навичок, способів 
професійно-педагогічної діяльності, особистісних якостей. Підготовку сучасно-
го викладача вони розуміють не тільки як опанування конкретних форм, мето-
дів, методичних прийомів і засобів навчання, а і як зосередження уваги на педа-
гогічному задумі, меті заняття, виборі ефективних способів поєднання теорети-
чного та практичного матеріалу під час проведення занять [1; 3]. 

Сучасне методичне забезпечення має враховувати різні варіанти змісту, 
форм і методів педагогічної діяльності, що забезпечують досягнення постав-
леної мети навчання й виховання конкретного студента або групи студентів 
[6]. Учені зазначають, що цілісний педагогічний процес, розглянутий у дина-
міці як соціально-педагогічне явище, передбачає зміну не тільки тих, хто на-
вчається, але й тих, хто навчає (тобто зміну в професійному зростанні) [4].  

У Полтавській державній аграрній академії на кафедрі бухгалтерського 
обліку працює навчальна лабораторія, завдання якої полягає в забезпеченні 
викладача закладу сучасними методами й засобами організації ефективної 
педагогічної та практичної діяльності. Управлінська функція навчальної ла-
бораторії полягає в координації всіх заходів методичного напрямку та в роз-
робленні методів і форм індивідуального залучення викладачів і студентів до 
вдосконалення професійної діяльності. 

Метою роботи лабораторії є індивідуально-орієнтований підхід до ко-
жного студента при проведенні лабораторних та практичних занять, вироб-
ничих практик, складанні державних іспитів, а також підвищення професій-
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ного рівня педагогів і студентів за рахунок використання новітніх техноло-
гій: інформаційно-комунікаційних, WEB-технологій, проектних, дослідниць-
ких, проблемних методів навчання, що стимулює розкриття внутрішніх резе-
рвів кожного викладача й студента. 

Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури дає підстави 
стверджувати, що індивідуально-орієнтований підхід до підвищення профе-
сійного зростання викладачів та студентів можна здійснити, додержуючись 
принципів: 

1)  ініціативи самостійної пізнавальної діяльності суб’єкта навчання й 
самонавчання. Він передбачає вмотивованість суб’єкта до самонавчання. І 
саме навчальна лабораторія може стати тим місцем, де створюється група для 
обговорення питання, формуються комплекти матеріалів, що допомагають 
одержати нову інформацію, перевірити й закріпити свої знання, набути прак-
тичні навички й підтримати мотивацію навчання [2]; 

2)  використання новітніх технологій, що забезпечує оперативне отри-
мання необхідної інформації та її використання під час проведення лаборато-
рних і практичних занять, навчальної практики. Студенти та викладачі мають 
доступ до глобалізованої інформації, яка швидко накопичується і міститься у 
мережі «Інтернет»; 

3) поєднання індивідуальних і групових форм занять, тобто кожен ви-
кладач чи студент, обираючи форму вивчення дисципліни, може об’єднатися 
з іншими студентами для  вивчення теорії і практики;  

4)  активної взаємодії суб’єктів навчального процесу за рахунок ство-
рення дискусійних та проблемних груп тощо; 

5) безперервності й наступності в методичному забезпеченні навчаль-
ного процесу, що передбачає врахування рівня професійної підготовки ви-
кладачів за рахунок підвищення кваліфікації, стажування, участі у семінарах, 
конференціях та  круглих столах. 

Функція реалізації перелічених принципів індивідуально-орієнтованого 
підхіду щодо підвищення професійного зростання викладачів і студентів та ме-
тодичного супроводу навчального процесу на кафедрі бухгалтерського обліку 
покладена на навчальну лабораторію. Її основним завданням є створення умов 
для постійного вдосконалення форм і методів навчального процесу, забезпечення 
його методичним матеріалом відповідно до сучасних досягнень науки і практики, 
стимулювання інноваційної діяльності викладачів і студентів. 

Головними критеріями оцінювання роботи навчальної лабораторії сто-
совно забезпечення професійного зростання викладачів і студентів є: 

- програма розвитку лабораторії на 3-5 років (візуалізована засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій); 

- система впровадження нових педагогічних технологій у навчальний 
процес [5]; 

- різноманітні матеріали з узагальнення передового педагогічного та 
практичного досвіду; 
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- методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу 
викладача і студента; 

- авторські посібники (зокрема електронні) для роботи в аудиторії та 
для самостійної роботи; 

- каталог бібліотеки, з виокремленням літератури з дисциплін, що чи-
таються викладачами кафедри бухгалтерського обліку. 

Висновки. Отже, навчальна лабораторія кафедри бухгалтерського об-
ліку відіграє важливу роль у навчальному процесі Полтавської державної аг-
рарної академії, координує і забезпечує професійне зростання викладачів та 
студентів факультету за рахунок: 

1. Упровадження результатів наукових досліджень у практику: 
- аналіз наукової й методичної літератури, знаходження рекомендацій 

до розв’язання проблем, що виникають у обліково-аналітичній діяльності 
підприємств; 

- деталізація наукових і методичних рекомендацій з розв’язання облі-
ково-аналітичних проблем з метою полегшення впровадження  вирішених 
завдань в практичну діяльність підприємств; 

- оцінка ефективності застосування рекомендацій. 
2. Надання поточної методичної допомоги, що передбачає: 
- забезпечення необхідною інформацією за рахунок надання методич-

них рекомендацій і консультацій щодо вирішення поставлених завдань; 
- аналіз конкретних труднощів викладача або студента й підбір методи-

чних матеріалів, які допоможуть їх подолати; 
- роз'яснення окремих проблемних питань, які виникають під час про-

ведення лабораторних і практичних занять та навчальної практики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВІТУВАННЯ ЗА ЕДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ  
ВНЕСКОМ 

Єрмолаєва М.В., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Згідно Конституції України  громадяни мають 
право на соціальний захист держави у вигляді надання матеріальної допомоги у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, народженням, похованням, інвалі-
дністю та настанням пенсійного віку. Існуюча система соціального страхування в 
Україні побудована за солідарним принципом – формування коштів відповідних 
фондів здійснюється за рахунок внесків працездатних громадян та роботодавців, 
а використовуються кошти особами, які втратили працездатність та потребують 
соціальної допомоги держави. Формування доходної частини соціальних фондів 
здійснюється шляхом справляння Єдиного соціального внесу. 

Саме на бухгалтерську службу підприємств, установ та організацій по-
кладено обов’язки по визначенню бази нарахування внеску, правильності його 
нарахування та своєчасній сплаті коштів в бюджет. Зміни, що відбулися остан-
нім часом стосовно суб’єкта адміністрування коштів Єдиного соціального внес-
ку викликали низку питань, пов’язаних із поданням звітності за ЄСВ. 

Матеріали і методи досліджень. В пропонованій науковій роботі про-
аналізована звітність, що подається за ЄСВ та досліджено зміни, що внесені 
до форми звітності та порядку її подання до контролюючих органів. 

Результати досліджень. Розмір єдиного внеску регулюється ст.8 Зако-
ну України  № 2464 -  для юридичних, фізичних осіб-підприємців, фізичних 
осіб та інших, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового 
договору - встановлюється відповідно до класів професійного ризику вироб-
ництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх 
економічної діяльності; для фізичних осіб-підприємців (в тому числі тих, ко-
трі обрали спрощену систему оподаткування), які не використовують працю 
найманих працівників - 34,7% від мінімальної заробітної плати, встановлений 
законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).[1] 

Форми та строки подання звітності  за ЄСВ передбачено розділом ІІІ 
Наказу № 454. Для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних 
осіб та інших, які використовують працю найманих працівників на умовах 
трудового договору - щомісячно протягом 20 календарних днів, що настають 
за останнім днем звітного місяця, тобто до 20 січня включно;  фізичні особи-
підприємці (в тому числі ти, котрі обрали спрощену систему оподаткування),  
та які не використовують працю найманих працівників - подають звіт самі за 
себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. 

Загальні правила формування та подання звіту регулюються розділом ІІ 
Наказу № 454. Звіт   подається до органів доходів і зборів за основним місцем 
обліку платника єдиного внеску  в один із таких способів: 
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови 
щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визна-
ченому законодавством; 
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- на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скрі-
плених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електро-
нних носіях інформації; 
- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не 
більше п'яти. Звіт, надісланий поштою, не вважається поданим.[2] 

При складанні звіту за ЄСВ останнім часом виникають непорозуміння 
щодо заповнення окремих його таблиць та відображення  персоніфікованих 
даних. Крім того виникають питання у яких випадках допускається відобра-
ження від’ємних сум у таблиці 6 форми Д4 звітності з ЄСВ «Відомості про 
нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам». 

 Аналізуючи п. 4.9  Порядку  № 454 , можна зробити висновок про те, 
що це можливо в разі відображення: 
- перерахунку заробітку, пов’язаного з уточненням кількості відпрацьованого 
часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та відпусткою по вагітності й 
пологах, оплата за які нарахована в попередніх періодах; 
- сторнування сум відпускних і допомоги з тимчасової непрацездатності й 
допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах. 

Висновки. При заповненні звітності за ЄСВ виникає ще багато запи-
тань, які стосуються правильного розуміння змісту звітних форм та  тракту-
вання інструктивних матеріалів Міністерство доходів і зборів України. 
Спрощення звітних форм допоможе бухгалтерській службі вчасно і без по-
милок сформувати інформацію про розрахунки за ЄСВ  та подати її у конт-
ролюючи органи. 

Список використаних джерел: 
1. Закон України  від 08.07.10. № 2464 "Про збір та облік єдиного вне-

ску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Електронний-
ресурс.Доступ:http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/9617. 

2. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 454 
"Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування". Електронний ре-
сурс.Доступ:http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8500. 

 
ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ: НОВАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

Лега О.В., кандидат економічних наук,  
доцент кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Витрати в господарській діяльності підпри-
ємства посідають одне з головних проблемних питань теоретичного і практи-
чного характеру. Без організованого бухгалтерського обліку витрат немож-
лива діяльність суб’єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному 
законодавству України. Тому питання обліку та стандартизації одного з най-
головніших показників роботи підприємства – витрат – потребує широкого 
розгляду. 
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Матеріали на методи дослідження. Методологічною та теоретичною 
основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання соціально-
економічних явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії, 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо обліку витрат підпри-
ємства. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні 
акти України з питань обліку витрат підприємства.  

Результати досліджень. У побудові системи обліку витрат ми орієнту-
ємось на визначення поняття «витрати» у національному стандарті. Націона-
льне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» (п.3) та Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 
16 «Витрати» (п. 6) визначають витрати як зменшення економічних вигод у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до змен-
шення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за раху-
нок його вилучення або розподілу власниками). 

Основні новації обліку та відображення витрат у фінансовій звітності сто-
суються Наказу Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року 
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фі-
нансів України з бухгалтерського обліку», Національного (.стандарту) бухгал-
терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Методичних реко-
мендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом 
Міністерства фінансів України №433 від 28. 03. 2013 р. 

Наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року 
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 
фінансів України з бухгалтерського обліку» внесено зміни, перш за все, у ви-
ди діяльності підприємств, які стосуються вилучення категорії «надзвичайна 
діяльність», як у П(С)БО 16, так і Інструкції № 291. Отже:  

1. Рахунок 99 «Надзвичайні витрати» виключено.  
2. На рахунку 97 «Інші витрати» ведеться облік витрат, що виникають в 

процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом 
або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. При цьому, на субра-
хунку 977 «Інші витрати діяльності» відображаються інші витрати діяльнос-
ті, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 «Інші ви-
трати» (а отже, і сума витрат, що виникли внаслідок надзвичайних подій).  

3. Рахунок 79 «Фінансові результати» призначено для обліку й узагаль-
нення інформації про фінансові результати діяльності підприємства. Рахунок 
794 «Результат надзвичайних подій» виключено. На субрахунку 793 «Резуль-
тат від іншої діяльності» визначається прибуток (збиток) від іншої діяльності 
підприємства.  

4. Основною формою фінансової звітності для відображення доходів 
підприємства є Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Фо-
рмування інформації у Звіті про фінансові результати регулюється Методич-
ними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвер-
дженими Наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28. 03. 2013 р. 
Характеристика рядків для відображення інформації про витрати підприємс-
тва представлено у табл. 1.  
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Таблиця 1 
Порядок відображення інформації про витрати у розділі І «Фінансові  
результати» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

Стаття Код Джерело 

Собівартість реалізо-
ваної продукції (то-
варів, робіт, послуг) 

2050 

Дебетовий оборот субрахунків: 901 «Собівартість реалі-
зованої готової продукції», 902 «Собівартість реалізова-
них товарів», 903 «Собівартість реалізованих товарів і 
послуг», 604 «Страхові виплати» 

Адміністративні ви-
трати 2130 Оборот за Кт 92 «Адміністративні витрати» у кореспон-

денції із Дт 791 

Витрати на збут 2150 Обороти за Кт 93 «Витрати на збут» у кореспонденції із 
Дт 791 

Інші операційні ви-
трати 2180 Обороти за Кт 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

у кореспонденції із Дт 791 

Фінансові витрати 2250 Оборот за Кт 95 «Фінансові витрати» у кореспонденції з 
Дт 792 

Витрати від участі в 
капіталі 2255 Оборот за Кт 96 «Витрати від участі в капіталі» у корес-

понденції з Дт 792 

Інші витрати 2270 Оборот за Кт 97 «Інші витрати» у кореспонденції з 
Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 

Витрати (доход) із 
податку на прибуток 2300 

Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» - 
витрати з податку на прибуток, Кт 981 – доходи з подат-
ку на прибуток 

 
Висновки. Система обліку витрат є необхідною та важливою частиною 

функціонування сільськогосподарських підприємств. Викладені питання но-
вацій стосовно формування, обліку та відображення витрат у фінансовій зві-
тності є досить важливими, багато в чому їх вирішення вплине на зміцнення 
економічного стану сільськогосподарського підприємства. 

 
 

ВИРІШАЛЬНІ КРОКИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДО СТВОРЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Ліпський Р. В., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. У нинішнє десятиріччя до 2020 року євро-
пейська вища освіта має зробити вирішальний внесок у розвиток «Європи 
знань» як творчого та інноваційного процесу. Сучасна вища освіта стоїть пе-
ред важливим викликом: відкриваються нові можливості, обумовлені глоба-
лізацією і прискоренням науково-технічного розвитку з їх новими постачаль-
никами освіти, новими учасниками та формами навчання.  

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами для досліджень ви-
ступають декларації з питань європейської вищої освіти, конвенції та комю-
ніке Болонського процесу, нормативна та законодавча база України з питань 
вищої освіти. Для проведення дослідження застосовувались моніторинг, ана-
ліз, синтез та узагальнення дослідженого матеріалу. 
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Результати досліджень. Європа сьогодення стикається з наслідками 
глобальної фінансової та економічної кризи. Щоб забезпечити стійке еконо-
мічне відродження і розвиток, динамічна і гнучка європейська вища освіта 
спрямовує зусилля до інновацій, що ґрунтуються на інтеграції освіти і науко-
вих досліджень на всіх рівнях.  

Болонська декларація 1999 року поклала перспективу створення до 2010 
року конкурентоспроможного на міжнародному рівні та привабливого Європей-
ського простору вищої освіти, в якому вищі навчальні заклади, за підтримки ква-
ліфікованих викладачів і студентської спільноти, можуть здійснювати свої різ-
номанітні місії у суспільстві знань; в якому студенти, користуючись перевагою 
мобільності з безперешкодним і справедливим визнанням їхньої кваліфікації, 
можуть знайти відповідну траєкторію здобуття вищої освіти. 

Європейський простір вищої освіти – це не єдина система вищої освіти, а 
об’єднання 46 національних систем, що розвиваються відповідно до спільно по-
годжених принципів та сприяють узгодженню, сумісності, порівнянності та ви-
знанню різноманітних систем вищої освіти. Він не вимагає уніфікації змісту, 
технологій навчання і забезпечення якості у вищих навчальних закладах.  

Починаючи з 1999 року, 47 учасників Європейської культурної конвен-
ції, погодилися з цим баченням і зробили істотний крок у напрямку досяг-
нення запланованих цілей. В унікальній співпраці між державними устано-
вами, вищими навчальними закладами, студентами і викладачами, разом з 
роботодавцями, агенціями із забезпечення якості вищої освіти, міжнародни-
ми організаціями і європейськими установами, ми залучені до ряду реформ з 
метою побудови ЄПВО, який ґрунтується на довірі, співпраці і повазі до роз-
маїтості культур, мов і систем вищої освіти. Основні етапи розвитку Болон-
ського процесу наведено в таблиці 1. 

Україна приєдналася до Болонського процесу на Конференції міністрів 
європейських країн 19 травня 2005 року в Бергені. Це є незаперечним фактом 
міжнародного визнання вітчизняної системи вищої освіти.  

Запровадження основних положень Болонського процесу передбачає 
врахування національних підходів до організації навчання, змісту освіти, 
традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою. У багатьох керів-
них європейських документах щодо розвитку вищої освіти зазначається, що 
університети значною мірою повинні зберігати свої власні традиції, надбання 
та досвід. Особлива увага приділяється тому, щоб кожен університет поряд із 
урахуванням загальних рекомендацій та порад міністерств для всіх універси-
тетів формував своє власне освітнє середовище, культуру організації навчан-
ня, культуру викладачів і студентів, культуру оцінювання навчальних досяг-
нень студентів, культуру забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців 
та науково-педагогічних працівників. 

Розвиток та підтримка наукової спільноти відіграє ключову роль у фо-
рмуванні ЄПВО, у забезпеченні можливостей здобувати знання, навички та 
компетенції, сприяння кар’єрі учасників навчального процесу та їх життя, як 
громадян демократичних держав, а також їх особистісному зростанню. 
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Таблиця 1 
Етапи розвитку Болонського процесу 

1998 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2012 
Сорбон-
ська де-
кларація 

Болонська
деклара-

ція 

Празьке 
комюніке

Берлінсь-
ке  

комюніке

Берген-
ське ко-
мюніке

Лондон-
ське ко-
мюніке 

Льовенське
 комюніке 

Будапе-
штське 
комюніке

Бухарест-
ське ко-
мюніке 

Загаль-
на рам-
ка ква-
ліфіка-
цій 
 
Загаль-
на дво-
циклова 
система 
 
Мобі-
льність 
студен-
тів і 
викла-
дачів 

Легко-
зрозумілі 
і порів-
нянні 
ступені 
 
Система 
кредитів 
(ECTS) 
 
Мобіль-
ність 
науко-
вців 
 
Євро-
пейська 
коопера-
ція у 
забезпе-
ченні 
якості 
 
Євро-
пейський 
вимір 
вищої 
освіти 

Навчан-
ня впро-
довж 
життя 
 
Додано 
соціаль-
ний ви-
мір 
 
Залу-
чення 
вищих 
навча-
льних 
закладів 
і студен-
тів 
 
Просу-
вання 
Євро-
пейсько-
го прос-
тору 
вищої 
освіти 

Забезпе-
чення 
якості 
на ін-
ститу-
ційному, 
націона-
льному і 
Євро-
пейсь-
кому 
рівні 
 
Вклю-
чення 
доктор-
ського 
рівня як 
третього 
циклу 
 
Визнан-
ня сту-
пенів і 
періодів 
навчан-
ня 
(Дода-
ток до 
дипло-
ма) 
 
Євро-
пейська 
рамка 
кваліфі-
кацій 
 
Поси-
лення 
інтегра-
ції осві-
ти і нау-
кових 
дослі-
джень 

Поси-
лення 
соціаль-
ного 
виміру 
 
Станда-
рти і 
рекоме-
ндації із 
забезпе-
чення 
якості 
 
Націо-
нальна 
рамка 
кваліфі-
кацій 
 
Присво-
єння і 
визнан-
ня спі-
льних 
ступенів
 
Гнучкі 
траєкто-
рії на-
вчання у 
вищій 
освіті 

Створен-
ня Євро-
пейсько-
го реєст-
ру забез-
печення 
якості 
(EQAR) 
 
Стратегія 
покра-
щання 
глобаль-
ного ви-
міру Бо-
лонсько-
го проце-
су 
 
Рішення 
створити 
націона-
льні пла-
ни дій з 
ефектив-
ним мо-
ніторин-
гом соці-
ального 
виміру 
 

Соціаль-
ний вимір: 
рівний 
доступ і 
закінчення 
навчання 
 
Навчання 
впродовж 
життя 
 
Праце-
влашту-
вання 
 
Студенто-
центрова-
не на-
вчання і 
місія ви-
щої освіти 
 
Міжнаро-
дна 
відкри-
тість 
 
Мобіль-
ність 
 
Збільшен-
ня фінан-
сування на 
вищу осві-
ту 
 
Перший 
організа-
ційний 
Болонсь-
кий форум 

Офіцій-
но ого-
лошено 
про 
ство-
рення 
євро-
пейсько-
го прос-
тору 
вищої 
освіти 
 
Євро-
пейсь-
кий про-
стір ви-
щої 
освіти  
розши-
рено до 
47 країн 
 
Другий 
органі-
заційний 
Болон-
ський 
форум 

Пошук 
можли-
востей 
переходу 
до «ав-
томатич-
ного ви-
знання 
кваліфі-
кацій в 
рамках 
Болонсь-
кої сис-
теми» як 
довго-
тривало-
го за-
вдання 
 
Розши-
рення 
студент-
ської мо-
більності
 
Покра-
щення 
підготов-
ки випу-
скників 
до вимог 
ринку 
праці 
 
Третій 
організа-
ційний 
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Через безперервний розвиток, розширення і зміцнення Європейського 
простору вищої освіти та подальше посилення взаємодії з Європейським нау-
ково-дослідним простором, Європа буде в змозі успішно вирішувати завдан-
ня сьогодення та долати виклики наступного десятиліття. 

Висновки. Досягти успіху Європейська освіта, що зіштовхнулася з 
проблемами старіння населення, високою конкуренцією з боку освіти в США 
та розрізненості європейських освітніх спільнот, може за умови, максималь-
ної мобілізації талантів і здібностей всіх своїх громадян та спрямування їх 
зусиль на «навчання протягом життя» і розширення участі у вищій освіті. 
Здійснення «центрованого на студенті» (student-centered approach) підходу до 
навчання, що полягає в максимальній передачі ініціативи навчання самому 
студенту та мобільність допоможуть студентам сформувати компетенції, не-
обхідні їм на мінливому ринку праці та у сучасному суспільстві. 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січ. 2002 № 2984-III. – Ре-

жим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. 
2. Офіційний сайт Болонського процесу. – Режим доступу : 

http://www.ehea.info. 
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НОВАЦІЇ В ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Мокієнко Т.В., кандидат економічних наук,  
доцент кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Гармонізація міжнародних та національних 
стандартів обліку вимагає чіткого трактування нових статей, а також допов-
нення плану рахунків для їх обліку. Такі зміни вступили в силу з підписан-
ням наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку», де, крім іншого, запропоновані зміни до Плану рахунків. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами для досліджень слугу-
вали нормативні, законодавчі акти, з питань обліку власного капіталу, науко-
ва та спеціалізована література. Методологічною основою дослідження є си-
стемний підхід до розкриття економічної сутності власного капіталу. Вирі-
шення поставлених завдань досягнуто на основі застосування загальнонауко-
вих методів наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, порі-
вняння, вибіркового обстеження і групування, статистичних методів, методу 
комплексного підходу тощо. 

Результати досліджень. За національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», яке за-
тверджено Міністерством фінансів України 07.02.2013 р. № 73, власний капі-
тал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування 
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його зобов’язань [5]. Варто зазначити, що таке ж визначення власного капі-
талу наводилося і в П(С)БО 2 «Баланс», що втратив свою чинність з введен-
ням в дію НП(С)БО 1.  

Міжнародні стандарти не надають однозначного трактування власного 
капіталу. Деякі згадки щодо цього поняття містяться у МСФЗ № 1- про роз-
криття інформації у звітності, у МСФЗ № 39 наведена класифікація фінансо-
вих інструментів, що інтерпретуються як капітал й зобов’язання, (МСФЗ 10) 
– надає інформацію щодо дивідендів, викуплених акцій тощо [1]. 

Зміни стосуються складу субрахунків і правил ведення обліку на раху-
нках 40 і 41 з огляду на їх нове призначення.  

Згідно наказу та Інструкції до плану рахунків, за кредитом рахунку 40 
«Зареєстрований капітал» відображається збільшення зареєстрованого капі-
талу, за дебетом – його зменшення (вилучення). 

Рахунок 40 «Зареєстрований капітал» має такі субрахунки [2]:               
401 «Статутний капітал»; 402 «Пайовий капітал»; 403 «Інший зареєстрований 
капітал»; 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу».  

Крім того, в новому Плані рахунків змінено рахунок 41 «Капітал у доо-
цінках». Рахунок 41  «Капітал у дооцінках» призначено для обліку і узагаль-
нення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових 
інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів)  бухгал-
терського  обліку  відображаються у складі власного капіталу і розкривають-
ся у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на 
цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, 
зменшення їх корисності тощо. 

Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» має такі субрахунки [2]: 
411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»; 
412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів»; 
413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів»; 
414 «Інший капітал у дооцінках». 
Також зміни були внесені до Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого під-
приємництва, затвердженого наказом МФУ №186: у призначення рахунка 40 
«Власний капітал» додано слова «у дооцінках», що означає включення капі-
талу в дооцінках до сальдо рахунка 40. 

Висновки. Таким чином, удосконалення стандартизації обліку капіталу 
вимагає детального вивчення існуючих проблем на національному й міжна-
родному рівнях. Доцільним вбачається розробка окремого стандарту з обліку 
капіталу. Це сприятиме гармонізації обліку капіталу для країн, що мають на 
меті посилення інтеграції в міжнародний економічний простір. 
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зацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 
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К. : Знання, 2012. – 647с. 
 

ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ  
АУТСОРСИНГУ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ 

Остапенко Т. М., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Потреба зменшення витрат, в тому числі ви-
трат на утримання бухгалтерського штату з ведення управлінського обліку, 
спонукають сільськогосподарські підприємства здійснювати пошук нових 
організаційних форм ведення управлінського обліку. Серед варіантів – аут-
сорсинг, який за даними маркетологів використовується в 25 % українських 
підприємств.  

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами дослідження слугува-
ли нормативно-правові акти та наукові публікації вітчизняних науковців. 
При дослідженні аутсорсингу, як форми організації управлінського обліку, 
було застосовано метод аналізу і синтезу. 

Результати досліджень. Сторонами аутсорсингу, які вступають у вза-
ємовідносини за фактом надання/споживання аутсорсингових послуг висту-
пають: 1) замовник (фізична чи юридична особа, яка делегує частину своїх 
функцій  контрагенту – зовнішній незалежній стороні); 2) виконавець (аутсо-
рсер – зовнішня незалежна сторона – фізична чи юридична особа, яка на пла-
тній основі бере на себе зобов’язання щодо виконання покладених на неї фу-
нкцій, що передаються  замовником). 

Термінологія даної сфери обслуговування в України не має достатньо-
го законодавчого закріплення, що породжує ідентифікацію учасників аутсор-
сингу як провайдерів, зовнішніх спеціалізованих компаній, виконавців, по-
стачальників, контрагентів, аутсорсерів, підрядників, субпідрядників, опера-
торів (з позиції виконавця), а з позиції замовника – як аутсорсі, клієнтів, за-
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мовників. Аутсорсі та аутсорсер є англомовною термінологією, що активно 
вживається вітчизняними науковцями та в практиці аутсоргингу. 

Законодавче регулювання аутсорсингу відбувається у такий спосіб: 
1. По відношенню до особи-замовника діють обмеження (встановлені 

Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI 
(набрав чинності з 1 січня 2013 р.).  

2. По відношенню до особа-виконавця встановлено вимоги «запізнюю-
чого» законодавства (згідно Порядку видачі дозволу на наймання працівни-
ків для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, 
який 20 травня 2013 р. був затверджений Кабінетом Міністрів України, не є 
чинним).  

Загальна модель законодавчого регулювання аутсорсингових послуг в 
Україні представлена на рис. 1. Важливо зауважити, що залучення окремих 
фахівців на договірних засадах – це не аутсорсинг. Аутсорсер бере на себе 
виконання окремої функції підприємства на тривалий час, він ставить за-
вдання, визначає виконавців, контролює їх виконання і приймає результати. 

 

 
 
Рис. 1. Основні моменти регулювання аутсорсингових послуг  

в Україні [1, 2] 
 
Механізм впровадження  бухгалтерського аутсорсингу (аутсорсингу з 

управлінського обліку) наступний: 

Особа-замовник 

Укладання трудового договору (між працівником та роботодав-
цем, у якого виконуватимуться роботи). 

Виплата працівникові зарплати за виконання роботи в розмірі, 
не нижчому, ніж мінімальна заробітна плата та не нижчому ніж, 
отримує працівник у роботодавця за виконання такої ж роботи. 
Забезпечення працівника часом роботи та відпочинку, що пе-
редбачено умовами колективного договору та правилами внут-

рішнього трудового розпорядку. 
Нарахування та сплата Єдиного соціального внеску. 

Договір надання аутсор-
сингових послуг (про 
застосування праці най-
маного працівника в ін-
шого роботодавця) 

Особа-виконавець (аутсо-
рсингова компанія) 

Обмеження  

Вимоги 

якщо протягом року роботода-
вець звільнив хоча б одного 

працівника (незалежно від про-
фесії чи посади); 

якщо встановлено факт недо-
тримання роботодавцем норма-
тиву чисельності працівників; 
якщо працівники залучаються 
для виконання робіт у шкідли-
вих, небезпечних та важких 
умовах праці, а також робіт за 
основними професіями техно-
логічного процесу основного 

виробництва. 

1. Наявність дозволу, в тих ком-
паніях, у яких діяльність із пра-
цевлаштування є основним 

видом діяльності  

Норма відповідальності за дія-
льність без дозволу (Ст. 53 

«Відповідальність за порушення 
законодавства про зайнятість 
населення» Закону України 

«Про зайнятість населення»):  
20-кратний розмір мінімальної 
заробітної плати на момент 

виявлення порушення 
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1. Встановлюється  потреба у використанні аутсорсингу, що  полягає у 
аналізі витрат (дійсних та альтернативних), який слугуватиме обґрунтуван-
ням рішення щодо залучення послуг бухгалтерського аутсорсингу. 

2. Проводиться аналіз здатності підприємства профінансувати бухгал-
терські послуги. 

3. Організація процесів впровадження аутсорсингу (пошук аутсорсера, 
ознайомлення з цінами аутсорсера в розрізі різних видів робіт з ведення 
управлінського обліку та складання внутрішньої звітності, розробка проекту 
договору з аутсорсингу, трудового договору і т.п.). 

4. Реалізація бухгалтерського аутсорсингу (табл. 1). 
Таблиця 1 

Відображення в обліку операцій із отримання аутсорсингових 
бухгалтерських послуг на підприємстві   

Господарські операції Дебет Кредит  Сума, грн 
1 2 3 4 
При авансовому розрахунку 

Перераховано аутсорсеру кошти 371 311 50400 
Відображено право на податковий кредит з ПДВ 641 644 8400 
Отримано аутсорсингові бухгалтерські послуги 92 685 42000 
Податковий кредит з ПДВ 641 685 8400 
Взаємозалік заборгованостей між кредиторами і дебіто-
рами (закриття рахунків розрахунків) 

685 371 50400 

Розрахунок за послуги післяоплатою 
Отримано аутсорсингові бухгалтерські послуги 92 685 42000 
Податковий кредит з ПДВ 641 685 8400 
Перераховано аутсорсеру кошти 685 311 50400 
Списано витрати щодо отриманих послуг на фінансові 
результати у кінці місяця у складі адміністративних 
витрат 

791 92 42000 

 
Висновки. Аутсорсинг – це організаційна форма управлінського облі-

ку; це спосіб постачання тимчасового персоналу на відплатній основі, що, в 
цілому,  забезпечує задоволення інтересів споживачів та виконавців аутсор-
сингових послуг. Розуміння механізму аутсорсингу, на нашу думку, може 
бути провокуючим фактором його широкого розповсюдження в господарсь-
кій діяльності підприємств різних галузей.  

Список використаних джерел 
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КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Пономаренко О.Г., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність теми. Еволюція засобів обчислювальної техніки та ав-
томатизація обліку зумовили зміну категорії „інформація” як об’єкту елект-
ронної обробки, її кількісних і якісних характеристик. Крім очевидних пере-
ваг, автоматизація обліку внесла ще і додаткові ризики, що актуалізують по-
силення його контрольних функцій. 

Матеріали і методи досліджень. Методичний інструментарій доповіді 
склали наступні загальнонаукові методи і прикладні прийоми: індукція; де-
дукція; статистичне спостереження; системний аналіз; наукова абстракція, 
аналогія; методичні прийоми фінансово-господарського контролю. 

Результати досліджень. За умов автоматизації обліку свідоцтвом про 
здійснення господарських операцій є електронний документ, інформація в 
якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові рек-
візити документа [2, с. 16]. Документальне обґрунтування господарських 
операцій в електронному середовищі істотно модифікується: 

- кожен документ має дві візуальні форми-оригінали (відображення да-
них електронними засобами та на папері); 

- доказовість та юридичну силу мають ідентичні за документарною ін-
формацією та реквізитами електронний та паперовий документ; 

- в окремих випадках [84, с. 8] електронний документ не може бути за-
стосовано як оригінал; 

- засвідчення наявності та дати складання електронного документа 
здійснюється технічними засобами фіксування часу, що являє собою логічне 
поєднання позначки часу з електронними даними, що не редагується; 

- цілісність документа підтверджується електронним підписом – ре-
зультатом криптографічного перетворення набору даних, що перевіряється 
відкритим ключем. 

Комп’ютеризація облікового процесу змінює способи визначення фак-
тичного залишку цінностей та ідентифікацію об’єктів інвентаризації (при-
строї сканування, штрих-коди). Слід зазначити, що широке використання 
технічних засобів не може усунути приховування крадіжок та зловживань, 
тобто значення інвентаризаційної комісії не нівелюється [1, с. 40]. 

Оцінка, як спосіб вираження в єдиній грошовій формі господарських 
засобів і процесів, у комп’ютерній системі обробки даних здійснюється син-
хронно з документуванням.  

У спеціальних бухгалтерських програмах реалізується три групи звіт-
ності сільськогосподарських підприємств: стандартна, регламентована та до-
даткова. 

Над обліковими даними при їх введенні проводиться ряд контрольних 
дій: синтактичний контроль (перевірка структури і правил побудови, еконо-
мічної інформації); семантичний контроль (перевірка змісту) та прагматич-
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ний контроль (перевірка корисності інформації, її достовірності, своєчаснос-
ті). Слід зазначити, що „левова частка” цих дій виконується прийомами логі-
чного контролю, однак сучасна комп’ютерна техніка ще не пристосована до 
виконання повного спектру логічних перевірок. Тому значну роль відіграє 
раціональний скептицизм облікового персоналу. 

Інформаційна база продукту 1С: Бухгалтерія 7.7. „Конфігурація для 
сільськогосподарських підприємств України” повинна утримуватися в адек-
ватному стані [3, с. 18]. У системі 1С: до операцій з виправлення реквізитів 
або знищення окремих файлів у НДІ повинен бути прагматичний підхід, бо 
„пов’язана” інформація втратить адресність. Для перевірки адекватності НДІ 
пропонуємо застосувати обробку імітаційних вхідних даних. 

Висновки. Отже, система електронної обробки даних істотно модифі-
кує класифіковані за часом проведення контрольні дії. Операції попереднього 
контролю за таких умов виконують наступні функції: перевірка адекватності 
й актуальності нормативно-довідкової інформації як бази порівняння; конт-
роль відповідності облікових даних вимогам нормативно-правових актів та 
галузевих інструктивних матеріалів; перевірка інформаційних взаємозв’язків 
між значеннями реквізитів документів при первинному введенні та після ви-
конання господарських операцій із з’ясуванням доцільності коригуючих за-
писів.  

Крім з’ясування інформаційної відповідності даних у рамках поточного 
контролю перевіряють достовірність ідентифікаційних номерів (в 1С: цифро-
ві коди об’єктів аналітичного обліку) способом розрахунку контрольного 
розряду, що полягає в прикріпленні точного числа як мітки номера, що до-
зволяє виявити помилки кодування та цифрового набору.  

У ході наступного контролю виявляють недоліки не ідентифіковані ін-
шими часовими видами контролю, а також шляхи мобілізації резервів для 
подальшого покращення всіх виробничих та економічних показників госпо-
дарств, зокрема: аналіз результатів проведених інвентаризацій; контроль 
ув’язок у звітності. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ:  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 

Прийдак Т. Б., асистент кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Важливим засобом забезпечення конкурен-
тоспроможності вітчизняних підприємств в умовах економіки ринкового ти-
пу є механізм виплат працівникам як процес реалізації положень соціальної 
політики відносно суб’єктів соціально-трудових відносин. Заробітна плата – 
один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у ре-
зультатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої про-
дукції, поліпшення її якості та асортименту. Основними нормативними до-
кументами, що регламентують порядок розрахунків за заробітною платою є 
Кодекс Законів про працю України (КЗпП) та Закон України «Про оплату 
праці». Дані нормативні документи дають наступне визначення поняття «за-
робітна плата»: «Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує пра-
цівникові за виконану ним роботу» [3]. 

Основним її функціональним призначенням є стимулювання продукти-
вності праці, відтворення робочої сили та вирішення економічних потреб су-
спільства. Однак, як свідчать спостереження, в Україні оплата праці не вико-
нує свого функціонального призначення, особливо в аграрному секторі, де 
рівень її найнижчий.  

Матеріали і методи досліджень. Питання заробітної плати завжди ці-
кавило і цікавитиме населення, адже це один із основних засобів існування 
сучасної людини, в цьому і спостерігається актуальність обраної  
 теми. Питання виплат працівникам досліджувалися у дисертаціях таких віт-
чизняних вчених: М. Д. Ведернікова, В. А. Домбровського, О. А. Дороніної, 
Т.  Г. Мельник, В. Б. Люткевич, Н. В. Шульги. Вказані дослідження проведе-
ні в контексті розгляду проблем формування ефективного механізму регулю-
вання оплати праці робітників за сучасних умов господарювання; розробки 
теоретичних і методичних аспектів організації оплати праці найманих пра-
цівників; недосконалості автоматизованих облікових систем розрахунків з 
оплати праці тощо. Теоретичною та методологічною основою є діалектичний 
метод пізнання і системного підходу з метою вивчення всіх процесів та явищ 
в досліджуваній сфері. Для вирішення поставлених завдань використано ме-
тоди: під час збору, систематизації, обробки та узагальнення інформації – ін-
дуктивний та дедуктивний, аналізу та синтезу; при вивченні розвитку 
та взаємозв’язку досліджуваних явищ – історичний та логічний. 

 Результати досліджень. Облікове забезпечення розрахунків за випла-
тами працівникам є найважливішою та однією з найскладніших характерис-
тик облікового процесу на підприємстві, оскільки вимагає оперативного, 
своєчасного та достовірного збору, обробки та відображення інформації з 
приводу організації оплати праці працівників підприємства. У Міжнародно-
му стандарті бухгалтерського обліку (МСБО) 19 «Виплати працівникам» за-
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значено, що «виплати працівникам» – це всі форми компенсації, що їх надає 
суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. МСБО 19 
«Виплати працівникам» визначає декілька категорій виплат працівникам: 
1) короткострокові виплати працівникам; 2) виплати по закінченню трудової 
діяльності; 3) інші довгострокові виплати працівникам; 4) виплати при звіль-
ненні (рис. 1) [6]. 

 
Рис. 1. Виплати працівникам відповідно до П(С)БО [6] 

 

Облік заробітної плати в системі рахунків - це синтетичний облік нара-
хування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим 
і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за стат-
тями і об’єктами калькулювання. Аналітичний облік розрахунків з оплати 
праці ведеться за кожним працівником, видами виплат і утримань в розраху-
нково-платіжних відомостях або Книзі обліку розрахунків з оплати праці. 
Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам ведуть на одно-
йменному рахунку 66, до якого відкрито наступні субрахунки: 661 «Розраху-
нки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розраху-
нки за іншими виплатами». За кредитом даного рахунку відображають нара-
ховану працівникам підприємства основну та додаткову заробітну плату, а за 
дебетом - виплата заробітної плати та суми всіх видів утримань з оплати пра-
ці працівників. 

Висновки. Таким чином, процес облікового відображення розрахунків 
за виплатами працівникам є досить трудомістким, одним із найбільш важли-
вих та найскладніший складових облікового процесу на будь-якому підпри-
ємстві, оскільки потребує точних, достовірних та оперативних даних, що ві-
дображають рух працівників (прийняття на роботу, звільнення тощо), витра-
ти робочого часу, категорії працівників, зміни виробничих витрат і здійснює 
контроль за використанням трудових ресурсів. Оплата праці працівникам 
підприємства має велике соціально-економічне значення, тому що від її рівня 
залежить не лише результати праці, а забезпеченість працівників, їх матеріа-
льний добробут. 

Виплати працівникам 
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ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇЇ ОБЛІКОВЕ  

ВІДОБРАЖЕННЯ 

Скиданенко Ю. Д., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Переоцінка основних засобів проводиться 
підприємством для приведення вартості основних засобів, що фактично 
склалася в бухгалтерському обліку, до її реального ринкового рівня. 

Нерівномірна динаміка ринкових цін на окремі елементи основних за-
собів призводить до спотвореного уявлення про їх реальну вартість, а отже - 
до спотвореного бухгалтерського обліку, недостовірного визначення суми 
амортизаційних відрахувань, собівартості товарів або послуг, рентабельності, 
оподатковуваної бази. Особливо різко це проявляється в періоди, коли спо-
стерігаються високі темпи інфляції. 

Недооцінка основних засобів спотворює фінансові показники підпри-
ємства, обмежує потреби в інвестиціях на оновлення його матеріально-
технічної бази. При знеціненні основних засобів внаслідок інфляції перекру-
чена амортизація не може забезпечити повне відшкодування майна підпри-
ємства, що амортизується та вибуває. Проведення ж переоцінки основних 
засобів за ринковою вартістю дає змогу підприємству накопичувати фінансо-
ві ресурси, достатні для реновації основного капіталу. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалами даного дослідження є 
нормативно-правові акти України [1, 2], які викликали зміни у фінансовій 
звітності, бухгалтерському обліку взагалі та спрямовані на подальше набли-
ження вітчизняного обліку до міжнародних стандартів. 
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Результати дослідження. Як свідчить практика, сьогодні операції з 
проведення переоцінки (дооцінки або уцінки) основних засобів у бухгалтер-
ському обліку підприємства стають все більш поширеними. Ймовірно, це по-
в'язано з тим, що підприємства стали все більше уваги приділяти бухгалтер-
ському прибутку, та, як наслідок, бажають бачити максимально об'єктивну 
картину - справедливу вартість активів, зокрема, основних засобів. 

Переоцінка основних засобів дозволить наблизити балансову вартість 
майна підприємства до ринкової, а значить - оптимізувати бухгалтерський 
облік та оподаткування. 

Результати переоцінки основних засобів можуть бути використані: 
• у разі залучення інвестицій (у тому числі, наприклад, для визначення 

заставної вартості при отриманні кредиту тощо); 
• у разі визначення ринкової вартості чистих активів підприємства (на-

приклад, при ухваленні рішення про продаж бізнесу); 
• при запланованому продажу окремих об'єктів (оптимізується податок 

на прибуток); 
• при запланованому збільшенні статутного капіталу (яке може знадо-

битися, наприклад, для залучення коштів шляхом випуску облігацій тощо); 
• при запланованій реструктуризації; 
• з метою фінансового аналізу для уточнення формування собівартості 

продукції підприємства та її ціни. 
При переоцінці основних засобів з метою бухгалтерського обліку оці-

нювачем визначається справедлива (ринкова) вартість, тобто вартість основ-
них засобів, з урахуванням ринкових цін і тарифів на дату переоцінки основ-
них засобів, включаючи витрати на придбання (будівництво), транспорту-
вання, монтаж об'єктів, митні платежі тощо. Дана вартість також враховує 
технічний стан основних засобів на момент переоцінки, їх фізичний, функці-
ональний і економічний знос. 

Відомості про зміни первісної вартості та сум зносу основних засобів 
заносяться підприємством до реєстру їх аналітичного обліку (інвентарна кар-
тка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів). 

При проведенні переоцінки об'єкта основних засобів змінюються в од-
накових пропорціях первісна вартість об'єкта та сума накопиченого зносу, 
крім випадку, коли залишкова вартість об'єкта, що переоцінюється, дорівнює 
нулю. 

Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта 
на його залишкову вартість на дату переоцінки. 

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то 
його переоцінена первісна вартість визначається додаванням справедливої 
вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни су-
ми зносу об'єкта, в результаті чого переоцінена залишкова вартість об'єкта 
буде дорівнювати його справедливій вартості. 

Міністерство фінансів України наказом від 27.06.2013 р. № 627 внесло 
зміни до низки нормативно-правових актів. Серед них План рахунків бухгал-
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терського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій та Інструкція про його застосування. Назву рахун-
ку 41 викладено у новій редакції: «Капітал у дооцінках». Цей рахунок призначе-
но для обліку й узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних 
активів і фінансових інструментів, які відповідно до НП(С)БО 1 відобража-
ються в складі власного капіталу та розкриваються у звіті про фінансові ре-
зультати (звіт про сукупний дохід) [2].  

Збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів у результаті 
переоцінки відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 10 
та кредитом субрахунку 411 (дооцінка), або дебетом субрахунку 411 та кре-
дитом відповідного субрахунку рахунку 10 (уцінка). 

Одночасно в обов’язковому порядку переоцінюється і знос переоціне-
них основних засобів із застосуванням таких же індексів (за дебетом субра-
хунку 411 кредитом субрахунку 131 або за дебетом субрахунку 113 з креди-
том субрахунку 411). 

Висновки. Зважаючи на вищесказане, підкреслимо, що у разі, коли в 
бухгалтерському обліку підприємства присутнє значне відхилення (збіль-
шення або зменшення) залишкової вартості об'єкта основних засобів від його 
справедливої (ринкової) вартості підприємство приймає рішення про пере-
оцінку об'єкта основних засобів на дату балансу [3]. 

При переоцінці об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється 
переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'-
єкт. Тобто по всіх об'єктах основних засобів даної групи перевіряється, чи 
відповідає їх остаточна вартість справедливій вартості відповідних об'єктів. 
При наявності відхилень об'єкти основних засобів дооцінюються або уціню-
ються - за справедливою вартістю. 

Список використаних джерел: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Зага-

льні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фі-
нансів України від 07 лютого 2013 року №73. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 28 лютого 2013 року за №336/22868 (зі змінами та допов-
неннями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 
2013 року № 627 / Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 27. 

2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до 
деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгал-
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юстиції України 25 липня 2013 року за №1242/23774. [Електронний ресурс] / 
Міністерство фінансів України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1242-13. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».  
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(зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ 
ВИРОБНИЦТВА В ПРОГРАМІ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 7.7»  

ТА «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8» 

Скиданенко А. Ю., асистент кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Процес виробництва є сукупністю операцій з 
виготовлення продукції та одним з основних процесів господарської діяльно-
сті будь-якого підприємства. Важливою особливістю сільськогосподарського 
виробництва є зв’язок з біологічними процесами, що зазвичай обмежує виро-
бничий процес межами певного періоду та ускладнює ведення бухгалтерсь-
кого обліку. Особливо гострою ця проблема стала для аграрних підприємств 
за відсутності програмних продуктів для цієї галузі економіки, непристосо-
ваності до їх потреб універсальних бухгалтерських програм і відсутності до-
сліджень в напрямку комп’ютеризації обліку на підприємствах сільського 
господарства. Використовуючи програму «1С: Бухгалтерія 8», можна обліко-
вувати виробничі процеси, починаючи з моменту придбання сировини до ви-
пуску готової продукції. Проте більшість аграрних підприємств у своїй дія-
льності ще досі застосовує бухгалтерську програму «1С: Бухгалтерія 7.7».  

Матеріали та методи досліджень. При дослідженні переваг та недолі-
ків автоматизації обліку процесу виробництва було застосовано метод порів-
няння, за допомогою якого зроблено висновок про подібність чи відмінність 
об’єктів пізнання, а також метод аналізу і синтезу. 

Результати досліджень. При роботі з типовою конфігурацією «1С: Бу-
хгалтерія 7.7» передбачено налаштування довідників: «Номенклатура – для 
ведення обліку за найменуваннями товарно-матеріальних цінностей, «Партії» 
– для обліку за партіями ТМЦ, «Одиниці виміру» – для переведення одиниць 
виміру в базові за необхідністю, «Місця зберігання»  для ведення обліку 
ТМЦ за місцями зберігання, а також ведення списку місць зберігання (скла-
дів чи матеріально відповідальних осіб), «Види витрат» – для ведення обліку 
витрат за статтями витрат, «Співробітники» – для ведення обліку витрат за 
центрами витрат і відповідальності та матеріально відповідальними особами, 
а також Плану рахунків. Для забезпечення документального оформлення 
операцій виробничого процесу в типовій конфігурації призначена група до-
кументів «Виробництво», яка містить документи «Незавершене виробницт-
во» та «Калькуляція». Бухгалтерські проведення за документами формуються 
в автоматичному режимі та відображаються у журналі «Виробництво». Крім 
того, програма забезпечує можливість ручного введення операцій в базу да-
них та введення операцій за шаблонами за допомогою журналів операцій та 
проведень [2]. 

Документ «Калькуляція» призначений для відображення господарських 
операцій зі списання матеріалів у виробництво (із зазначенням щиглика 
«Тільки списати матеріали у виробництво») та оприбуткування готової про-
дукції, розрахунку собівартості і відпускної ціни. Зокрема, документ може 
мати наступні статуси: «Попередня» і «Остаточна». Попередня калькуляція 
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може бути незакрита (якщо за нею не сформована фактична калькуляція) і 
закрита (має фактичну калькуляцію). Фактична калькуляція формується у 
режимі введення на підставі попередньої калькуляції. Остаточну калькуляцію 
можна сформувати за допомогою дії: «Сервіс» – «Помічник створення оста-
точних калькуляцій». Найчастіше остаточна калькуляція формується після 
розподілу загальновиробничих витрат між рахунками виробництва і собівар-
тості готової продукції. Для цього в програмі використовується документ 
«Фінансові результати» в режимі «Закриття загальновиробничих витрат». 

Розглянемо послідовність дій з обліку виробництва у програмі «1С: Бу-
хгалтерія 8». Для реєстрації факту передачі матеріалів зі складу у виробницт-
во використовується документ «Вимога-накладна». Вартість матеріалів, що 
відображаються в табличній частині документа, списується на витрати виро-
бництва. До того ж, в цьому документі можна відобразити різні види витрат: 
виробничі та загальновиробничі, адміністративні та витрати на збут. Щоден-
ні підсумки випуску продукції реєструються документом «Звіт виробництва 
за зміну». Підсумковий розрахунок собівартості продукції виконується авто-
матично за допомогою документа «Закриття місяця», що дає змогу відкори-
гувати фактичну вартість номенклатури, розрахувати і скоригувати собівар-
тість продукції, здійснити переоцінку вартості запасів та сформувати зали-
шок незавершеного виробництва для цілей податкового обліку. За допомо-
гою даного документу можна й розподілити загальновиробничі витрати на-
прикінці періоду, обравши за базу розподілу обсяг випуску продукції, плано-
ву собівартість, оплату праці або матеріальні витрати [1]. 

Висновки. Таким чином, проблема автоматизації обліку процесу виро-
бництва є актуальною для багатьох аграрних підприємств, адже типова кон-
фігурація програми «1С: Бухгалтерія 7.7» придатна для використання її на 
невеликих аграрних підприємствах. Проте, у даній конфігурації можна буду-
вати синтетичні рахунки витрат на трьох, а іноді і на п’яти рівнях залежно від 
видів виробництва. Це дасть змогу деталізувати виробничі витрати за стаття-
ми та об’єктами, що сприятиме повнішому розподілу непрямих витрат. Кон-
фігурація «1С: Бухгалтерія 8» має ширші функціональні можливості, зокре-
ма, можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох ор-
ганізацій в загальній інформаційній базі. У конфігурації реалізований управ-
лінський облік повного циклу з усіх напрямків діяльності, автоматизовано 
розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і до-
поміжним виробництвом. 
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ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ  
ЗАЛУЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 

Яловега Л.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Ефективна діяльність підприємства немож-
лива без періодичного залучення позикових коштів. Їх використання в оборо-
ті підприємства зумовлене, з одного боку, об’єктивною необхідністю, оскіль-
ки існує невідповідність у часі між надходженнями коштів та їх витрачанням, 
а з іншого боку, можливістю розширення виробничо-господарської діяльнос-
ті та оновлення матеріально-технічної бази. 

Формування позикового капіталу підприємства безпосередньо впливає 
на фінансовий результат його діяльності і дозволяє обрати найбільш раціона-
льну стратегію залучення позикових коштів, що і обумовлює актуальність 
теми дослідження.  

Матеріали і методи досліджень. Методологічною основою дослі-
дження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення еко-
номічних явищ; теоретичною базою є наукові праці вітчизняних та зарубіж-
них вчених, присвячені проблемам формування позикового капіталу.  

Результати досліджень. Джерелами формування капіталу можуть бути 
як власні фінансові ресурси, так і позикові. Для більшості підприємств осно-
вною частиною фінансового капіталу є власний капітал, але діяльність під-
приємства в системі ринкової економіки неможлива без використання різно-
манітних форм залучення позикових коштів.  

Оптимальна структура загального капіталу є передумовою ефективнос-
ті його використання, адже дає можливість приросту рентабельності власно-
го капіталу, проте негативно впливає на фінансову стійкість підприємства. 

У бухгалтерському обліку за джерелами утворення господарських за-
собів об’єкти обліку класифікуються на: 

- власний капітал (зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцін-
ках, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток) вилучений та неоплачений); 

- залучений капітал (зобов’язання за розрахунками з кредиторами, з 
оплати праці та за податками і платежами); 

- позиковий капітал (кредити банків, позики, інші види позикового ка-
піталу). 

Зазначимо, що взаємозалежність між позиковим та залученим капіта-
лом є оберненою та однобічною, адже при збільшенні позикового капіталу 
обсяг залученого може зменшуватися, зокрема, в результаті погашення час-
тини зобов’язань перед кредиторами за рахунок позикового капіталу (креди-
ту). 

Політика залучення позикових коштів являє собою частину загальної 
фінансової стратегії, яка полягає у забезпеченні найбільш ефективних форм і 
умов залучення позикового капіталу. Процес формування політики залучення 
позикових коштів включає такі етапи: 
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- аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому 
періоді; 

- визначення мети залучення позикових коштів у майбутньому періоді; 
- визначення граничного обсягу залучення позикових коштів; 
- оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел; 
- визначення співвідношення довгострокових та короткострокових по-

зикових коштів; 
- визначення форм залучення та складу позикових коштів; 
- формування ефективних умов залучення та використання позикового 

капіталу; 
- забезпечення розрахунків за позиковими коштами. 
Разом з тим, важливою складовою системи управління, яка забезпечує 

досягнення процесу формування політики залучення є бухгалтерський облік, 
а саме його раціональна організація. Відповідно до змісту організації обліку 
можна визначити її мету для позикового капіталу, яка полягає у забезпеченні 
надання інформації про формування позикового капіталу, операцій з ним, а 
також стан позикового капіталу підприємства для забезпечення здійснення 
контролю та управління ним. Для цього в Наказі про облікову політику необ-
хідно виділити наступні суттєві класифікаційні ознаки позикового капіталу:   

- за терміном погашення: довгостроковий позиковий капітал та корот-
костроковий; 

- за умовами надання позиковий капітал може бути: зі сплатою відсот-
ків або безвідсотковий; 

- за валютою позики: позиковий капітал в іноземній валюті, позиковий 
капітал в національній валюті;  

- за забезпеченням: забезпечений і незабезпечений; 
- за видами: кредити банків, облігаційні позики, векселі, фінансова 

оренда, комерційні кредити (позики).  
Висновки. Вважаємо, що для ефективної організації обліку та управ-

ління позиковим капіталом необхідно дотримуватися наступних стадій: фор-
мування політики залучення; забезпечення облікового процесу; формування 
облікової політики; комп’ютеризація операцій з позиковим капіталом. 

Список використаних джерел: 
1. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент / Г. О. Крамаренко, О. Є. 

Чорна : [підручник]. − К : Центр учбової  літератури, 2009. − 520 с. 
2. Чижевська Л. В. Позиковий капітал як інтегрований об’єкт бухгал-
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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ У ВИКЛАДАННІ  
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

Антонець М. О., кандидат психологічних наук,  
доцент кафедри філософії, історії та педагогіки 

Визначальним чинником забезпечення якості освіти є застосування  у 
навчальному процесі інноваційних методів та засобів. На жаль, у погоні за 
високими результатами в освіті ми забули про необхідність виховання моло-
ді. Головні орієнтири цього процесу – визначення життєвих пріоритетів, по-
шук власних шляхів успіху, постійне вдосконалення своїх знань та вмінь  і 
головне – слугування людям на основі накопичення у свідомості та поведінці 
моральних і духовних якостей. Духовний розвиток особистості може відбу-
ватися лише на основі християнських принципів. Їх застосування у наступ-
них тренінгах є інноваційним засобом. 

Метою дослідження було довести значущість застосування тренінгових 
програм у навчальному процесі. Об’єкт дослідження – тренінг «Мої слова», 
коучінг «Ти- особливий» та «Шлюб на все життя». Предметом дослідження є 
реакції студентів на техніки і вправи, що включає програма.  

Дослідження проводилося протягом 2004 – 2014 років за методом 
включеного спостереження та формуючого експерименту в студентських ко-
лективах Полтавської державної аграрної академії. Дослідник є водночас і 
тренером.  

Мета тренінгу «Мої слова» – навчитися  слідкувати за всім, що ми го-
воримо і намагатися не вживати лайливих слів. Автор має на нього свідоцтво 
на авторське право за № 43338 від 17 квітня 2012 року. У процесі цього тре-
нінгу студенти вивчають негативний вплив лихослів’я на життя, приймають 
рішення відмовлятись від поганих слів. Формування у молоді чистого лекси-
кону є важливою складовою гармонійного розвитку особистості.   

На практичних заняттях також проводиться коучінг «Ти особливий», на 
який автор має свідоцтво на авторське право за № 38186 від 27 квітня 2011 
року. Мета коучінгу- повірити в себе як людину, яка є цінною в очах Бога. 
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання: 
показати студентам можливості вияву їхніх здібностей, допомогти максима-
льно заглянути усередину себе та знайти шляхи вдосконалення власної осо-
бистості. 

Концепцією тренінгу  «Шлюб на все життя» є п’ятисходинкова мо-
дель, яку зазначає Д.Хьюард-Мілс: 1)Один чоловік - одна жінка «І перетво-
рив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама» 
[1; 1М.2:22]; 2)Відділення від батьків та поєднання між собою; 3)Дружні вза-
ємини «І сказав Господь Бог: «Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Ство-
рю йому поміч, подібну до нього» [1; 1М.2:18]; 4) Відвертість та чесність 
«Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне» [1; Євр.13:4];  5) Стате-
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ві стосунки та продовження роду [3, с.24]. Тренінг включає спочатку діалог з 
аудиторією щодо розуміння сучасного ставлення до шлюбу. Потім учасни-
кам пропонується подивитись художній фільм «Вогнетривкий». Після фільму 
задається домашнє завдання – написати есе і запропонувати свою назву фі-
льму [2, с.125]. На другій зустрічі студентам пояснюється справжня мета 
шлюбу – стати єдиним цілим у подружжі. Це веде до взаємного збагачення та 
найповнішого вияву найкращих якостей людини. Аналізуючи усі існуючі су-
часні моделі стосунків між людьми, тренер пояснює духовну позицію - Божу 
модель – шлюб на основі любові та зареєстрованих стосунків. 

Ці тренінгові програми впливають на духовний розвиток особистості 
студентів. Вони сприяють формуванню у молоді відповідальності, сміливос-
ті, чесності та повазі до інших. 

Список використаних джерел 
1.Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – Україн-
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СОЦІАЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ  
СУСПІЛЬСТВА 

Васько К. С., старший викладач кафедри філософії, історії та педагогіки 
 

Актуальність проблеми. На сучасному етапі в Україна та й всьому 
світі відбуваються глибокі зміни. Іде важкий,  суперечливий процес трансфо-
рмації соціальних, економічних відносин, радикальна зміна соціально -  полі-
тичної структури в усіх секторах суспільства. 

Трансформація у вузькому сенсі – перехідний період ( перехідна еко-
номіка, політика) обмежений в часі процес, який визначається поворотними 
подіями в суспільстві, полягає в переході від одного рівноважного стану до 
іншого. Тоді як трансформація в широкому сенсі(систематичні зміни) – це не 
обмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів, 
зв’язків і відносин між ними [2]. Сучасна Україна пройшла через ряд транс-
формаційних змін модернізаційних та постмодернізаційних процесів.  

Матеріали і методи досліджень. Теорія модернізації, що повинна ви-
світлювати трансформації традиційних цінностей, структур в модернізовані, 
„сучасні” за минулий і теперішній віки склалася у розвинутий напрямок у 
суспільних науках, що містить у собі такі аспекти, які мають методологічне, 
теоретичне та практичне знання. Теоретична основа її концепцій міститься в 
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роботах Дж. Лока, А.Сміта. Її розробляли такі вчені як М.Вебер, Е.Дюркгейм, 
К.Маркс, Р.Парк, Ф. Тьоніс, Г.Беккер, М.Леві, Т. Парсонс, Б.Мур,  Г. Алмонд 
та ін.  

Результати досліджень. Наслідуючи М. Вебера сучасна наука не ста-
вить у безпосередню залежність процесу демократичних перетворень  від 
розвитку тієї чи іншої нації з поступовим творенням демократичного ладу 
окремо взятої країни, за якою її громадяни відчували б себе суб’єктами, а не 
об’єктами суспільства. 

Модернізація – це приклад одного з найбільш значних соціальних зру-
шень. Вона охоплює кардинальні зміни  соціальних інститутів  та способу 
життя людей. Її основою виступає розвиток та поширення культури „модер-
ніті” ринкових відносин, раціональних цінностей, розрахунку та орієнтації на 
грошовий успіх, бізнес [1]. 

Модернізація – це спроба кожного окремого суспільства пристосува-
тись до сучасних вимог, відмова від старих форм життєдіяльності та пошуки 
нових. 

Теорія модернізації містить у собі велику кількість різноманітних кон-
цепцій, що мають різну соціальну спрямованість, а звідси неоднакові виснов-
ки і рекомендації, є нерівнозначними за науковою значущістю, але таке роз-
маїття підходів дає змогу подолати стеоретипні уявлення про політичну мо-
дернізацію як сукупність процесів, що супроводжують індустріалізацію у 
країнах розвиненого капіталізму. 

В. Горбатенко складає періодизацію „модернізації”, її сутність полягає 
у тому, що на першому етапі свого проходження (50-70 рр.) теорії модерніза-
ції зазнала краху і на деякий час вивели термін „модернізація” з наукового 
обігу. Натомість активніше стали вживати поняття „розвиток”. Цей синдром, 
завдяки певним успіхам модернізаційних процесів у Східній Європі, ство-
ренню анклавів сучасного життя  в деяких відсталих країнах, а також в наслі-
док мобільності західних модернізаційних методик, в основному вдалося по-
долати на Заході. У значної частини вітчизняних дослідників насторожене 
ставлення до модернізації залишається досить стійким, що пов’язано насам-
перед з недостатнім розумінням альтернатив навздогін цій моделі, котра за-
грожує втратою традиційної культури, національної ідентичності й безперс-
пективністю утвердження нової сучасної. 

Подолання цієї кризи і друге народження модернізації пов’язане з кон-
цепцією пост модернізації, котра  є не лише альтернативною старій теорії, а й 
своєрідним наслідком її інноваційної орієнтації, а також її впровадженням.  

На перший план висуваються технологічні та економічні тенденції у 
розвитку суспільства : 

- у сільському господарстві перехід від вирощування на невеликих зе-
мельних ділянках всього необхідного для власного споживання до створення 
комерційних сільськогосподарських підприємств у широкому обсязі. Це пе-
редбачає оплату за врожай наявними грошима, купівлю несільськогосподар-
ської продукції на ринку, використання праці найманих робітників; 
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- в економічній сфері  перехід від економіки орієнтованої на товарови-
робництво до економіки, що орієнтується на сферу послуг та інформації; 

-  у сфері виробництва надання інформаційних послуг , доступність ба-
нківських послуг, загальна доступність інформації; 

- охорона здоров’я, освіта, соціальна опіка. 
Всі ці зміни відбуваються в процесі модернізації суспільства. Соціоло-

ги виділяють два типи модернізації – органічну та неорганічну. 
Органічна модернізація є моментом власного розвитку країни та підго-

товка всім ходом попередньої її еволюції ХVІІ ст. Така модернізація почина-
ється не з економічної політики, а з культури із  змін у суспільній свідомості. 
Модернізація йде природнім шляхом, внаслідок змін в укладі життя, традиці-
ях, світогляді та орієнтаціях. 

Неорганічна модернізація являє собою відповідь на зовнішній виклик зі 
сторони більш розвинутих країн, це шлях „доганяючого” розвитку - спроба 
правлячої верхівки переробити історичну відсталість та уникнути залежності 
від більш розвинутих іноземних держав [3]. 

Неорганічна модернізація іде шляхом закупівлі зарубіжного обладнан-
ня та патентів, запозичення чужих технологій ( іноді шляхом економічного 
шпигунства ), запрошення іноземних спеціалістів, навчання своїх робітників 
за межами країни, іноземних інвестицій. Відповідні зміни відбуваються і в  
соціальній та політичній сферах:  на  відміну від органічної модернізації не-
органічна починається не з культури, змін у суспільній свідомості, її підгото-
вки, і з економіки та політики [1].  Процес модернізації в Україні історично 
належить до охарактеризованого типу вторинної(неорганічної) модернізації, 
характерної для перехідних суспільств, котрі прагнуть ”вписатись” у процес, 
що його російський політолог В. Пугачов називає „осучаснення навздогін”. 
Це зумовлює своєрідність у самому державотворчому  процесі в Україні, ко-
тра на думку сучасного українського економіста В .Малеса, „полягає в пере-
ході від колоніального статусу на шлях самостійного розвитку і, по - друге, 
від тоталітарного організованого державно – монопольного управління мето-
дами прямого розпорядництва (командно – адміністративна система) до ви-
значення державних пріоритетів соціально – економічного розвитку, виходя-
чи із суспільних потреб [3].   

Синдром модернізації – це протиріччя між процесом диференціації, 
вимогами, рівності та здатністю системи до інтеграції. Вирішення проблем 
подолання „синдрому модернізації” вимагає організаційного й теоретичного 
забезпечення модернізаційного процесу, що передбачає, насамперед, визна-
чення та вирішення основних його проблем. 

Завдання для України полягає в тому, щоб вже в перші десятиріччя 
XXI ст. перейти від неорганічної до органічної модернізації, на здогнати 
більш передові країни Заходу і  запозичити у них передові технології, а роз-
виватися взагалі у своєму напрямку на власній основі. 

Говорячи про модернізаційні процеси, трансформацію українського су-
спільства. Не забудемо, що воно тривалий час розвивалось  як тоталітарне, 
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тобто уніфіковане суспільство, де небажані для правлячих суб’єктів соціальні 
відхилення безжалісно припинялися, а люди, групові взаємодії і соціальні 
процеси знаходились під  постійним, невсипучим контролем. Тому й зараз, в 
ХХІ ст., громадяни ведуть себе інертно, невільно, не відчувають, що вони 
можуть щось змінити в суспільстві. Українське суспільство нібито знахо-
диться в стадії запізнюючої модернізації. Тобто йому слід зробити те, що в 
умовах соціалістичного розвитку не було зроблено. Потрібне різке зростання 
середнього класу ( верстви). Який не тільки і може надати соціальній транс-
формації, соціальним змінам, і розвитку певне прискорення і сталість. 

Отже, перебіг процесів модернізації має складний та суперечливий ха-
рактер, загадьномодернізаційними цінностями є  

- зміна  стандартів споживання, а у зв’язку з цим зростання соціаль-
них очікувань; 

- відхід від старих схем суспільного будівництва при відсутності но-
вих ; 

- інертність національної самоідентифікації соціуму ; 
- зростання коефіцієнту протестності суспільної думки 
В тій або іншій мірі усі ці чинники присутні в тих країнах, які йдуть 

шляхом модернізації. 
Висновки. Ставши на шлях незалежності, Україна, на думку В. Креме-

ня, лише в загальних рисах визначила, куди йти, ї ще менще -  як це зробити, 
адже „ не створені світоглядні засади суспільного розвитку [1]. Діяльність по 
перетворенню суспільства повинна спиратись на загальнотеоретичні та мето-
дологічні основи модернізацій них процесів, важливим  компонентом яких є 
світоглядні основи. Останній визначає стратегічні цілі, цінності, засоби мо-
дернізації,  міру, у випадках необхідності коригування чи змін стратегічних 
цілей та програм їх реалізації. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ 

Ільченко А. М., кандидат педагогічних наук., доцент, доцент кафедри 
філософії, історії та педагогіки 

Актуальність проблеми. Стратегічними завданнями реформування й 
удосконалення вищої освіти в Україні наразі залишається якісна професійна 
підготовка майбутніх спеціалістів, формування освіченої, гармонійно розви-
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неної, творчої особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самовдос-
коналення. Вирішення цих завдань вимагає розроблення і наукового обґрун-
тування змісту й методики організації навчально-виховного процесу у ВНЗ. 
Тому сучасні науковці й практики зосереджують увагу на пошук інновацій-
них технологій навчання, що допомагали б якісно засвоювати навчальний 
матеріал, забезпечували всебічний розвиток особистості студента, сприяли 
його самовираженню. Пріоритетними технологіями є: модульно-рейтингова 
технологія навчання, технологія проблемного та групового навчання, ігрові 
технології, новітні інформаційні технології, технологія дистанційного на-
вчання, технологія розвивального навчання.  

Матеріали і методи досліджень Теорія розвивального навчання ство-
рена відомими педагогами минулого І. Песталоцці, А. Дістервег, 
К. Ушинським та ін. ЇЇ наукове обґрунтування подано в працях 
Л. Виготського. Подальший розвиток дана теорія отримала в експеримента-
льних роботах Л. Занкова, Д. Ельконіна, В. Давидова, Н. Менчинскої та ін. У 
їхніх концепціях навчання і розвиток постають як систе-
ма діалектично взаємопов'язаних сторін одного процесу.  

Питання розробки та впровадження розвивальної технології навчання в 
сучасній педагогічній науці висвітлюються у працях науковців 
А. Дусавицького, С. Максименка, В. Рєпкіного, С. Семенець, Н. Тализіної та 
інших психологів і педагогів. На їхню думку, впровадження технології роз-
вивального навчання, в основі якої лежить орієнтація не лише на самі знання, 
а й на принципи й методи одержання нових знань, є одним із можливих шля-
хів досягнення якісного вищого рівня освіти.  

Результати досліджень У зв’язку з цим, метою даної тези є висвітлен-
ня особливостей впровадження розвивальної технології навчання у вищій 
школі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
завдання: проаналізувати технологію розвивального навчання та розкрити 
значення її впровадження в навально-виховний процес ВНЗ. 

Основними методами вирішення поставлених завдань були: вивчення 
психолого-педагогічної, методичної літератури з обраної проблеми, аналіз та 
систематизація теоретичних даних, практичного досвіду. 

Викладення основного матеріалу. Як визначається в педагогічній літе-
ратурі, технологія навчання – це упорядкована сукупність і послідовність ме-
тодів і процесів, що забезпечують реалізацію проекту дидактичного процесу 
й досягнення діагностованого результату [4]. Технологія розвивально-
го навчання забезпечує не лише повноцінне засвоєння тими, хто навчається 
знань з певних дисциплін, умінь і навичок, але й безпосередньо впливає на 
формування їх особистості [1; 3]. 

Поняття «розвивальне навчання» змістовно узагальнено Д. Ельконіним 
і В. Давидовим, а саме: 
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розвивальне навчання це новий спосіб (тип, епоха) в педагогічній прак-
тиці і науці, що іде на зміну пояснювально-ілюстративному способу (типу, 
епосі); 

розвивальне навчання враховує й використовує закономірності розвит-
ку, пристосовується до рівня й особливостей індивідууму; 

у розвивальному навчанні педагогічний вплив випереджає, стимулює, 
спрямовує і прискорює розвиток спадкових даних особистості; 

у розвивальному навчанні людина є повноцінним суб'єктом діяльності; 
розвивальне навчання спрямоване на розвиток всієї сукупності якостей 

особистості; 
зміст розвивального навчання дидактично побудований за логікою тео-

ретичного мислення (провідна роль теоретичних знань, узагальнень, дедук-
ція, змістова рефлексія); 

розвивальне навчання здійснюється як цілеспрямована навчальна дія-
льність, у якій той, хто навчається свідомо ставить цілі і завдання самозмі-
нюватися і творчо їх досягати; 

розвивальне навчання здійснюється шляхом розв'язання навчальних за-
вдань; 

розвивальне навчання - це колективна діяльність, діалог-полілог, ділове 
спілкування; 

оцінювання результатів розвивального навчання здійснюється з погля-
ду суб'єктивних можливостей того, хто навчається [2]. 

Отже, основою розвивальної технології навчання є ідея про розвиток 
людини як суб'єкта особистої діяльності. Зміст, принципи, методи й прийоми 
розвивального навчання у ВНЗ спрямовані не лише на засвоєння конкретних 
знань, а й на ефективний розвиток пізнавальних можливостей студента 
(сприймання, мислення, пам'яті, уяви тощо). Розвивальне навчання можливе 
за такої організації навчального процесу, коли студенти самостійно осмис-
люють матеріал, запам'ятовують, творчо застосовують його в нестандартних 
умовах. Важливим компонентом навчальної діяльності при використання да-
ної технології є навчальне завдання. Студент повинен знати мету завдання, за 
допомогою яких дій та за яких умов потрібно виконувати його, які засоби 
необхідно використовувати при цьому. 

Для ефективного здійснення розвивального навчання викладач повинен 
враховуючи завдання навчальної програми, запропонувати студенту такі ви-
ди діяльності, які б викликали в нього найбільший інтерес, можливість само-
стійно визначити інтенсивність та обсяг своєї діяльності. 

Ефективність розвивального навчання підвищується за умови викорис-
тання на лекційних та семінарських заняттях проблемного викладу навчаль-
ного матеріалу, частково-пошукового і дослідницького методів навчання. 
Сприяє розвиткові студентів і застосування різних видів самостійної роботи 
(робота з науковою літературою, підготовка реферативних доповідей з муль-
тимедійними презентаціями, виконання навчальних завдань, вправ, написан-
ня творів, есе, розв'язування задач, спостереження тощо). 
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В процесі впровадження технології розвивального навчання викладачу 
важливо враховувати особистісні особливості студентів, зацікавленість їх на-
вчальним предметом, формувати в них мотиви навчально-пізнавальної діяль-
ності, культуру розумової праці, вміння самостійно регулювати власну розу-
мову діяльність. 

Висновки. Отже, проблема впровадження технології розвивального 
навчання у вищій школі залишається й понині актуальною в педагогічній на-
уці. Практика доводить, що таке навчання відповідає сучасним вимогам удо-
сконалення вищої освіти, сприяє гармонійному розвитку особистості кожно-
го студента, розв’язанню проблеми мотивації, активізації та диференціації 
навчальної діяльності. Предметом подальших досліджень є проблема реалі-
зації концепції розвивального навчання в професійній підготовці фахівців 
аграрної сфери.  
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ 
ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ 

Колодій О.С., старший викладач кафедри філософії, історії та педагогіки 

В сучасних умовах соціально-політичного розвитку України всебічний 
розвиток можливий за наявності таких спеціалістів, які спроможні забезпечи-
ти прогрес на основі впровадження сучасних технологій і яким притаманні 
такі людські якості, як порядність, чесність, громадянська відповідальність, 
патріотизм. Під категорією «патріотизм» розуміють любов до Батьківщини, 
почуття відповідальності за її долю, готовність і здатність служити її інтере-
сам та сприяння її успіхам у сферах внутрішнього життя й на міжнародній 
арені. 

У повсякденному житті роль патріотизму важко перебільшити. Він ви-
конує цілий ряд суспільно корисних функцій, таких як творча, регуляторна, 
інтегрувальна, державотворча. Патріотизм сприяє згуртованості нації, її єд-
ності, є аргументом, що зміцнює стабільність суспільства. 

Тепер розглянемо категорію «національна свідомість». В сучасній по-
літології під цією категорією розуміють сукупність соціальних, економічних, 
моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, норм поведінки, 
звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, які відображають особли-
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вості життєдіяльності націй і народностей. Національна свідомість включає в 
себе усвідомлення національно-етнічної належності, певне ставлення до іс-
торії та культури своєї нації. За змістом національна свідомість не заперечує, 
а навпаки, знаходиться в діалектичному зв’язку з загальнолюдськими та гу-
маністичними цінностями. 

Формування громадянських рис починається у майбутнього спеціаліста 
в період навчання у вищому навчальному закладі. Значна роль в процесі фо-
рмування патріотичних якостей належить державі та суспільству. Саме вони 
найбільш ретельно вивчаються в курсі політології і тому роль цієї дисциплі-
ни в формуванні патріотизму є значною. Проблема викладання політології в 
вищій школі України досліджується досить довгий час і має значну та 
об’ємну наукову базу. 

Демократична держава, і Українська в їх числі, об’єктивно зацікавлена 
в розвитку політичної активності, підвищенні патріотизму громадян і молоді 
особливо, тому що вбачає в політичній активності громадян одну із основних 
умов здійснення своєї політики, досягнення і забезпечення політичної стабі-
льності. Громадянська та політична активність формується в найбільшій мірі 
саме політологією в ході навчального процесу в вищому навчальному закла-
ді. Оволодіння політологічними знаннями сприяють формуванню у студентів 
певної життєвої позиції та вміння аналізувати певні суспільно-політичні 
явища не тільки на основі особистих інтересів але і з позиції громадянських 
та загальнодержавних інтересів. 

В сучасній Україні однією зі значних проблем в процесі формування 
національної свідомості громадян є почуття меншовартості замість бачення 
місця України в міжнародній спільноті, як важливого і провідного. Націона-
льна свідомість студентської молоді формується в складних умовах кризи 
багатьох сфер нашого життя, і духовності зокрема. Але труднощі мають тен-
денцію найбільш віддану частину українства загартовувати і давати наснагу 
на шляху глобальної модернізації, що відбувається в світі, Європі і вже част-
ково в Україні. 

До процесу формування патріотизму у молоді, необхідно підходити з 
позиції коли студент виступає не тільки як об’єкт виховання і навчання, а і як 
суб’єкт, який активно визначає свою позицію до держави і її політики, полі-
тичної системи, Конституції, інших символів державності. Він активно бере 
участь в діалозі з викладачем в ході семінарських занять, постійно працює 
під час лекцій, в ході самостійної та індивідуальної роботи над теоретичними 
і практичними питаннями сучасної політології. 

В вищій школі України накопичено солідний досвід викладання полі-
тології з використанням методики стимулювання розумової активності сту-
дентів, який стимулює прагнення до саморозвитку, пізнання дійсності, до ак-
тивного громадянського і політичного життя. Основним інструментом в цій 
методиці є обговорення в ході вивчення навчального матеріалу та категорій 
політології основних напрямків майбутньої професії та громадянської діяль-
ності. 
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Принципи Болонського процесу вимагають від викладачів приділяти 
більше уваги індивідуальній та самостійній роботі студентів. Саме факт пі-
знання матеріалу і вивчення предмету через самостійні зусилля вже є свід-
ченням пізнавальної інтелектуальної активності. Заняття науковими дослі-
дженнями сприяє формуванню рис, які притаманні патріоту та громадянину. 
Метод наукового пізнання в гносеології вважається таким, що сприяє розвит-
ку потреби у особистості самостійно розібратися в глибинній сутності речей. 
Досліджуючи загальнополітичні процеси через вивчення політологічних за-
конів та категорій студент самостійно пізнає політичне та історичне минуле, 
сьогодення України, а це є передумовою до бажання розібратися в глибинних 
процесах розвитку української історії та державності, що, безумовно, формує 
у особистості патріотичні почуття. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОРЯНСЬКОГО БАНКУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Макарець С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, 
історії та педагогіки 

Актуальність проблеми. Із здобуттям Україною незалежності гостро 
постала проблема формування національного ринку землі, яке, як показує 
історичний досвід, неможливе без створення і належної діяльності державно-
го земельного (іпотечного) банку. У зв’язку з цим зростає інтерес вітчизня-
них науковців (істориків, економістів) до періоду кінця ХІХ – початку ХХ 
ст., коли іпотечні банки переживали бурхливий розвиток, адже дослідження і 
критичне врахування власного історичного досвіду є вкрай важливим для су-
часного етапу здійснення ринкового реформування. Мета даного повідом-
лення – проаналізувати вплив Дворянського земельного банку на розвиток 
земельних відносин у Полтавській губернії на рубежі ХІХ – ХХ століть. 

Результати досліджень. Свою діяльність Дворянський банк розпочав у 
1885 р. Згідно зі статтею №1 „Статуту державного Дворянського земельного 
банку” метою діяльності цієї кредитної установи було „забезпечення креди-
том потомствених дворян на термін від 11 до 67 років” [1, с. 508]. Проте і пі-
сля організації Дворянського банку скарги поміщиків на свій фінансово-
економічний стан не припинялися. Так, на початку 90-х рр. полтавські дво-
рянські губернські збори направили царю листа, в якому була викладена ціла 
програма фінансової допомоги помісному дворянству. Автори скарги нама-
галися обґрунтувати свої пропозиції фактом „небувалого падіння хлібних цін 
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у 1887 і 1888 роках”, що у поєднанні з рядом неврожайних років „підірвало 
господарську силу землеволодіння, поставивши сільськогосподарську про-
мисловість у становище, яке загрожує загальним розоренням” [2, с. 137]. Під 
впливом постійних скарг поміщиків на відсутність обігових коштів царський 
уряд на початку XX ст. зробив максимум можливого для задоволення фінан-
сових потреб потомственого дворянства.  

Масштаби кредитування банком поміщиків були вражаючими. Станом 
на 1 січня 1910 р. поміщики Лівобережної України одержали кредитів на за-
гальну суму 99 363,4 тис. крб., із яких полтавські дворяни – 47 428,8 тис. крб. 
(46,7%) [3, с. 17]. Але переважна більшість дворян вчасно не повертала пози-
чені у банку кошти. Це пояснюється безкарністю клієнтів Дворянського бан-
ку за порушення умов кредитного договору. Лише в окремих випадках того-
часна влада застосовувала такий передбачений статутом банку метод впливу 
на боржників як продаж маєтку з торгів. Так, за 1906 – 1913 рр. із 28 тис. ма-
єтків, що заборгували, в усій імперії було продано тільки 400.  

Що ж стосується Полтавської губернії, то тут картина була такою: за 15 
років (1886 – 1900) місцеве відділення Дворянського банку розглянуло 2 395 
заяв полтавських дворян про позики, з яких 2 115 (88,3%) було задоволено. 
Заставою в даному випадку був 1 100 863 дес. сільськогосподарських угідь, 
абсолютну більшість яких складала орна земля. Клієнти одержали на підтри-
мку свого господарства 58 630 400 крб. Через фінансову неспроможність бо-
ржників з 1891 по1900 рр. було продано з торгів лише 26 маєтків, або 9 827 
дес. землі. Таким чином, питома вага проданої за борги дворянської  землі 
складала на Полтавщині всього 0,89% від усієї заставленої [4, с. 136].   

Активна діяльність земельних банків, в тому числі і Дворянського, та 
інших кредитних установ на території Лівобережної України також суттєво 
вплинула на вартість сільськогосподарських угідь, ціна яких стала особливо 
швидко зростати на рубежі ХІХ – ХХ ст. Так, на Полтавщині середня ринко-
ва вартість однієї десятини сільськогосподарських угідь у 60-х роках ХІХ ст. 
складала 48 крб., у 70-х – 79 крб., у 80-х – 115 крб. Природно, що найвище 
цінувалася присадибна ділянка, яка у 1871 – 1875 рр. коштувала тут у серед-
ньому 139 крб.; орна земля – 62 крб.; луки – 81 крб.; покрита чагарниками – 
69 крб.; змішані угіддя – 70 крб. Через 10 років згадані угіддя виросли у ціні 
відповідно: на 73%; 79%; 60%; 60% і 51%. На початку ХХ ст. середня ціна по 
губернії складала: 1905 р. – 278 крб.; 1908 р. – 281 крб.; 1911 р. – 303 крб.; 
1912 р. – 327 крб.; 1913 р. – 363 крб.; 1914 р. – 413 крб.; 1915 р. – 454 крб.; 
1916р. – 461 крб. [2, с. 44]. Таким чином, за півстоліття на Полтавщині сере-
дня ціна десятини землі зросла із 48 до 360 крб., тобто у 7,5 разів. 

Висновки. завдяки діяльності Дворянського банку саме помісне дво-
рянство одержувало, по-перше, найбільші кошти для своєї господарської дія-
льності і, по-друге, на таких умовах, яких не мали представники інших ста-
нів. Той факт, що поміщики, за окремим виключенням, не змогли скориста-
тися своїми привілеями на ринку виробництва і збуту сільськогосподарської 
продукції, свідчить про безперспективність подальшого розвитку великого 
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поміщицького землеволодіння в умовах загострення конкурентної боротьби 
на світовому ринку товарів і послуг. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОБОТІ КУРАТОРА 

Подлєсна Г.В., кандидат психологічних наук,  
доцент кафедри філософії, історії та педагогіки  

Важливим напрямком методологічного і методичного забезпечення 
роботи викладачів-кураторів в контексті особистісно-орієнтованої освіти є 
оснащення фахівців відповідними психотехнологіями фасилітаційної  (овід 
англ. – допомагати, полегшувати, сприяти) взаємодії. До таких технологій, 
перш за все відносяться технологія короткострокової позитивної психотера-
пії та технологія актуалізаційної суб'єкт-суб'єктної взаємодії. 

Принципи діяльності фахівці виводяться з уявлень про мету і сутність 
того процесу, в реалізації якого він приймає участь, а також — уявлень про 
завдання і функціональні ролі, які він покликаний виконувати. Окреслені 
вище уявлення про мету і сутність гуманістичного особистісно-
орієнтованого освітнього процесу у вищій школі, дозволяю вивести прин-
ципи діяльності педагога-куратора, виходячи з яких він вибудовує фасилі-
таційну взаємодію зі студентами. Ми вважаємо необхідним виділити насту-
пні підстави діяльності педагога-фасилітатора (куратора) у взаємодії з 
членами куратора академгрупи. 

Були виділені такі принципи у взаємодії куратора зі студентами: 
1. Принцип спирання на внутрішні особистісні ресурси. Цей принцип 

відображує впевненість куратора в можливостях молодої людини само-
стійно і ефективно вирішувати власні проблеми, вибудовувати свою пове-
дінку згідно з позитивними асертивними моделями самореалізації, впевне-
ність в наявності таких ресурсів, навіть якщо вони не актуалізовані в існу-
ючих буденних взаємостосунках і діях. даний принцип допомагає викорис-
тання технік позитивної психотерапії  

• соріng-питання; 
• проголошення достоїнств; 
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• медіація; 
• плідні пояснення та ін. 
2. Принцип суб’єктної активності. Цей принцип означає неухильне 

сприяння педагога розвитку здатності людини бути суб'єктом власних відно-
син, поведінки, діяльності і, у результаті, всього життя.  

3 Принцип емоційного балансу. Відомо, що позитивні емоції стимулю-
ють активність і, відповідно, розвиток, а негативні — гальмують. Але без не-
гативу не можна! Негативні емоції — це маркери необхідних обмежень ак-
тивності, стимулятори і «проявники» позитивних самозмін особистості. Реа-
лізувати вказаний принцип можна через: 

• позитивне відпрацювання негативних вражень; 
• позитивне формулювання вимог; 
• актуалізацію позитивних переживань результатів майбутніх дій; 
• збільшення різноманіття критеріїв оцінювання явищ навколишньо-

го світу; 
• використання технології створення ситуації успіху під час навча-

льних занять і позанавчальних зустрічей; 
• трансляцію і стимуляцію толерантного відношення до власних і 

чужих помилок, тощо. 
4. Принцип інтеграції. «...для адекватного відтворення педагогічним про-

цесом якостей і властивостей життя у педагогічну діяльність необхідно вводити 
планування, здійснення і реалізацію, разом з позитивним, і розумно прорахова-
них доз негативного, яке розвивально протистоїть позитивному». Реалізація да-
ного принципу здійснюється з використанням технік: 

• гармонізації позитивного з негативним; 
• ситуативно-ціннісної інтерпретації негативних поведінкових реак-

цій; 
• «окультурення негативного»; 
• прийняття подвійності почуттів  
5. Принцип багатопозиційності. Багатопозиційність сприйняття того, 

що відбувається — це відсутність прагнення завжди і все зводити до одно-
значності, толерантність до незапланованих результатів педагогічної діяль-
ності, пріоритет процесу над результатом. 

6. Принцип футуральності. «Самоактуалізація безглузда без звернення 
до поточного діяльного (активного) майбутнього».  

7. Принцип альтруїзму. Принцип альтруїзму у фасилітаційній взаємо-
дії передбачає здатність і уміння педагога «ділитися» своєю педагогічною 
з іншими фасилітаторами (не обов'язково членами даної академгрупи). Фа-
силітаційна взаємодія є полісуб'єктною — до неї можуть бути залучені не 
тільки куратор і студенти, але і їх сім'ї, адміністрація.  

8. Принцип саморепрезентації. Педагог (куратор, вчитель, викладач) 
постає перед молодою людиною не як педагог взагалі, а як конкретний акту-
альний носій вимог соціальної ситуації розвитку, тобто його вплив на моло-
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ду людину носить індивідуально-специфічний характер. Реалізація даного 
принципу потребує від педагога, перш за все: 

• самопізнання, самоприйняття і відкритого пред'явлення власної ін-
дивідуальності;  

• досягнення відчуття гармонії з самим собою, позитивної впевнено-
сті у власній цінності як співкомунікатора; 

• звільнення від професійно-рольових стереотипів; 
• турботи про імідж педагога (з урахуванням іміджевих критеріїв ку-

рованого контингенту).  
9. Принцип розділеної відповідальності. У тих випадках, коли партнер 

не може усвідомлено і зважено («осмислено») вибирати, або робить вибір із 
обмеженої (внаслідок фрустрації, нерозвинених навичок прогнозування, 
групової залежності, тощо) кількості альтернатив, треба розділити з ним 
відповідальність за зроблений ним вибір. Інструментально даний принцип 
може бути Реалізований через: 

• • декларацію позиції «Ми»; 
• концентрацію позитивної, допомагаючої уваги на собі; 
• використання техніки опосередкованого інструктажу (наприклад, 

прихованої інструкції) і т. д. 
10. Принцип конкретності. Визначальним орієнтиром у виборі форм і 

способів участі куратора у фасилітаційної взаємодії є особливості (вікові, 
психосоматичні, функціональних станів і т. п.) конкретного контингенту 
учасників взаємодії.  

Проблема принципів фасилітаційної взаємодії в освітньому процесі 
фокусує в собі і нові теоретичні підходи до освіти і нові практичні технології 
організації гуманістичного педагогічного процесу. Реалізація виділених 
принципів в практиці особистісно-орієнтованого навчання у вищій школі 
вимагає спеціальної психологічної підготовки викладачів, перш за все — ку-
раторів, що, у свою чергу, обумовлює необхідність внесення відповідних 
змін в організацію і зміст роботи з підвищення професійної кваліфікації ви-
кладацького складу ВНЗ, а також розробки і впровадження в освітній процес 
ВНЗ нових форм роботи з студентами — як у навчальний, так і у позанав-
чальний час. 
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ПОСТМОДЕРНІЗМ У СУЧАСНОМУ РЕЛІГІЙНОМУ СВІТОГЛЯДІ 
ВІРУЮЧИХ 

Фастівець Н. П., старший викладач кафедри філософії,  
історії та педагогіки 

Актуальність проблеми. Сучасний релігійний світогляд віруючих фо-
рмується на основі багатьох чинників, зокрема,  соціально-економічного, по-
літико-правового, духовно-культурного характеру та безпосередньо практич-
ного, тих революційно-демократичних змін, що відбуваються в Україні. Ра-
дикальні зміни теперішнього релігійного світогляду також мають постмодер-
ністське визначення.  

Результати досліджень. Постмодернізм як новітній філософський на-
прямок гучно заявив про себе  з початку 80-х років ХХ століття у західно-
європейській філософській думці як протидія класичному системному ево-
люційному викладу філософських ідей. Світоглядно-ідеологічні основи 
постмодернізму активно вплинули на релігійне світосприйняття, що прояв-
ляються в принципах плюралістичної  багатоманітності, інтуїтивній безпосе-
редності, переривом поступовості та в прямому відображенні запитів народ-
них мас.  

Плюралізм релігійного світогляду характеризує величезну кількість іс-
нування релігійно-християнських організацій у православ’ї, католицизмі та 
особливо у протестантизмі, поліваріантне тлумачення релігійних принципів, 
специфіки богослужінь, що опираються як на історичну традицію, так і на 
сучасний харизматичний стан. Дійсно духовність – необхідна властивість 
процесу становлення віруючої людини. Духовність багатоаспектна, багато-
вимірна, конкретна, цілісна, становить одну із важливих форм практичного 
освоєння світу. Вона тісно пов’язана з різноманітними аспектами науково-
теоретичного пізнання, а також із інтуїтивно-ірраціональним сприйняттям 
дійсності,  волею особи  та релігійною вірою. Розкрити зміст духовності в 
повній мірі не можливо без сучасних досягнень релігійної антропології, що 
складає саме суттєве в існуванні людини.  

Поліваріантні історичні форми світогляду ґрунтуються на раціональ-
ному відображенні дійсності та принципах «віруючого мислення» (О. 
Хом’яков, М. Бердяєв), розглядаються як суспільний феномен в її єдності та 
різноманітності. Християнство породжує особливі форми духовно-
практичного відтворення дійсності, акцентує увагу на різноманітних формах 
прояву свободи волі особистості, яскраво втілюється в таких формах естети-
чного відображення дійсності, як музика, архітектура, скульптура, поезія, лі-
тература, живопис. Духовно-практичні основи людського існування не мис-
лимі без наповнення зовнішніми та внутрішньо-екзистенційними аспектами 
буття. 

Висновки. Важливим фактором прояву постмодерністських принципів 
формуванні релігійного світогляду віруючих є безпосереднє відображення 
реальних соціально-політичних процесів, що відбуваються сьогодні в Украї-
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ні. На євромайданах Києва інших українських міст із великою підтримкою 
євроінтеграційних прагнень, демократії та принципів свободи заявляли кері-
вники, священики багатьох християнських конфесій, зокрема, Української 
православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької 
церкви та протестантських церков, що є втіленням постмодерністського без-
посереднього зв’язку політичних революційних змін у суспільстві у релігій-
ному світогляді діячів церкви та віруючих. 
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ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В ЕПОХУ РИНКОВИХ  
РЕФОРМ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Якименко М. А., доктор історичних наук, професор 

Актуальність теми визначаться її недостатнім вивченням в існуючій 
фаховій літературі, а також сучасною політичною ситуацією в Україні, де 
продовжується змагання двох векторів розвитку держави. Прихильники од-
ного одстоюють ідею так званого «єврейства», яке на практиці означає відно-
влення панування Росії на території національних окраїн колишнього СРСР, 
тоді як інші закликають до євроатлантичної інтеграції.  

Матеріали і методи досліджень. Обґрунтовуючи принади того чи ін-
шого вектору розвитку політики нерідко використовують у якості аргументу 
факти з історії нашої вітчизняної, де одним з об’єктів ідейно – політичних 
дискусій є становище України у складі Російської імперії на рубежі ХІХ – 
ХХ ст.. Якщо говорити про новітні дослідження російських істориків, то па-
нуючою точкою зору є всебічне вихвалення досягнень самодержавної Росії в 
усіх сферах суспільного життя (В.Тюкавкин [9], А. Попов [7], А. Степанов 
[8], А.Козлов [2]. В українській історіографії щодо становища України на ру-
бежі ХІХ і ХХ ст. теж існують різні точки зору. Якщо у радянські часи стар-
ший науковий співробітник Інституту історії Академії Наук України О.І. Лу-
гова обґрунтувала ідею колоніального становища нашого краю [4, с.21] то 
сучасний науковець вищезгаданої установи О. Машків твердить, що українці 
«щедро годувалися», вишукано вбиралися і працювали за умов «ненависного 
царату» [5, с.8].  

Результати досліджень. Правда ж історії полягає в тому, що умови 
життєдіяльності українського, як, між іншими, і усіх інших народів Російсь-
кої імперії, були нестерпимими. Можна було б обмежитися в даному випадку 
посилання на такий переконливий факт, як три революції в Росії: одна у 1905 
р., і дві у 1917 р. «Хіба ревуть воли як ясла?» - запитував свого часу відомий 
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класик української літератури Панас Мирний. На підтвердження своєї точки 
зору наведено  кілька фактів з нашого минулого. Почнемо з визначення по-
нять. Що таке  колонія? «Колонія, - пише тлумачний словник С.І. Ожегова, - 
країна, захоплена силою, і та, що експлуатується імперіалістичною держа-
вою» (метрополією), яка позбавлена державної самостійності» [6, с.277]. Пи-
тання до опонентів: Україна була поневолена силою чи ні? У 1654 р. було 
підписано договір про військово – політичний союз України і Московського 
центра при збереженні таких ознак державності, як кордони, уряд, військо, 
власне законодавство і судова система. Куди все це подівалося, скажімо, у 
1800 році? Хіба не дуло застосовано силу до гетьмана Івана Мазепи у 1709 р. 
під Полтавою? А хто примусив у 1764 році гетьмана Кирила Розумовського 
відмовитися від своєї посади? А ще ж дуло зруйнування Запорізької Січі у 
1775 р. та насильницька ліквідація полкового устрою Гетьманщині у 1782 р.  

Якщо Україна у складі Російської імперії не була колонією, то як оці-
нювати систематичну заборону друкувати книги, газети і журнали українсь-
кою мовою? Врешті – решт, визнання українців у 1910 р. «інородцями» хіба 
не є свідченням їх нерівноправного становища у тогочасній державі? Між 
іншим, Україна колонією Росії вважала сумнозвісна цариця Катерина ІІ, яка у 
1763 році заборонила в Батурині відкривати університет [1]. Відомий публі-
цист Володимир Ульянов  (Ленін) у 1914 р. теж вважав становище України 
колоніальним, як, до речі, і становище Польщі та Фінляндії [3, с.193]. 

Висновки. Якщо говорити про економічну експлуатацію, то досить по-
казовим є приклад Полтавської губернії, якій виповнюється понад 200 років з 
часу створення. У 1911 році прямих податків і різноманітних платежів на 
Полтавщині було зібрано 27 943 353 крб.; у 1912 році – 30 140 128 крб.; у 
1913 році 31 306 184 крб. Витрати ж імперського центру на управління краєм 
були набагато меншими: у 1911 р. – 16 935 848 крб.;  у 1912 році – 18 433 161 
крб. і в 1913 році – 21 695 965 крб. загалом виходить така картина: прибутки 
за три роки – 89 389 665 крб., а витрати – 57 064 969 крб., тобто на 32 324 696 
крб., або майже на третину менше [10, с.69]. Це є не що інше, як експлуатація 
природних і людських ресурсів Полтавської губернії, що також належить до 
однієї з важливих ознак її колоніального статусу. Все вищесказане дає під-
стави говорити про те, що економічне та політичне становище України у 
складі Російської імперії на рубежі ХІХ і ХХ століть мало всі ознаки колоні-
альних рис. Що ж до прав українців у культурно-освітній сфері, то їх практи-
чно не існувало, про що свідчить відсутність національної шкільної освіти, не 
кажучи вже про середню і вищу. 
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