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УДК 338.439. 5/6 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ  
Бабич О.В., студентка ОКР «Магістр», 

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Науковий керівник: д.держ.упр, професор Лозинська Т.М. 

Згідно із Законом України "Про продовольчу безпеку України" продовольча 
безпека - це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспі-
льства і держави, за якої держава гарантує фізичну і економічну доступність та 
якість життєво важливих продуктів харчування населенню згідно з науково обґру-
нтованими наборами продуктів харчування, підтримує стабільність продовольчого 
забезпечення населення та забезпечує продовольчу незалежність [1].  

Реальна і повноцінна система продовольчої безпеки України повинна охоп-
лювати такі складові: міцне і надійне забезпечення, продуктами харчування за ра-
хунок власного виробництва; розвиток АПК, здатного постійно забезпечувати на-
селення продуктами харчування на відповідному рівні, адекватно реагувати на 
кон’юнктуру продовольчого ринку; фізичну і економічну доступність продовольс-
тва у необхідній кількості і асортименті для різних категорій населення, що не ста-
вить під загрозу задоволення інших основних потреб людини; систему захищеності 
вітчизняних виробників продовольчих товарів від імпортної залежності як щодо 
продовольства, так і щодо ресурсного забезпечення. 

Система національної продовольчої безпеки базується на таких принципах: 
самозабезпеченність, незалежність, доступність, якість. Ці характеристики слід 
враховувати при формуванні державної політики щодо продовольчої безпеки, а та-
кож мають забезпечувати такі її напрями: ефективний розвиток агропромислового 
комплексу, зовнішньоекономічна діяльність у сфері АПК, формування доходів на-
селення, гарантування збалансованого і якісного споживання .[2] 

Для досягнення продовольчої забезпеки важливо, щоб пропозиція продовольства 
базувалася переважно на власному виробництві. Продовольче самозабезпечення 
передбачає задоволення основної частини потреб у продуктах харчування за рахунок 
вітчизняного виробництва, яке зумовлює незалежність держави в задоволенні потреб 
населення. Тому системоутворювальним центром у забезпеченні продовольчої безпе-
ки є АПК країни, з яким системно пов’язані підсистеми: збуту і розподілу; резервів 
продовольства; споживання продовольства: управління; кадрового, інформаційно-
консультативного забезпечення; фінансового забезпечення; матеріально-технічного 
забезпечення; наукового забезпечення тощо.[3] 

Забезпечення ефективного функціонування системи продовольчої безпеки без-
посередньо залежить від: стійкості підсистеми забезпечення; структурних змін в АПК; 
інвестиційної політики; формування підсистеми технічного забезпечення; удоскона-
лення податкового законодавства; організації банківського обслуговування; створення 
товарних запасів матеріально-технічних засобів; діючої системи страхування урожаїв і 
майна підприємств АПК; науково-інформаційного забезпечення. 

Список використаних джерел 
1. "Про продовольчу безпеку України" Закон України від 30 квітня 2004 р. N 1379 / 

Верховна Рада України – К.: Парлам. вид-во, 2004 – с.198 
2. Гойчук О. І. Продовольча безпека: структура, рівні та критерії забезпечення, 

О.І. Гойчук // Загальні проблеми економіки. – 2003 – № 12 – с.85 
3. Шлемко В.Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забез-

печення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько : Монографія. – К. : НІСД, 2008. – с. 144 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Бараболя В. С., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Сосновська О.О. 
У ринкових умовах господарювання метою кожного підприємства є отримання 

прибутку в результаті здійснення його господарської діяльності. Забезпечення безпе-
ребійного потоку фінансових ресурсів для виконання підприємством визначених ста-
тутних завдань знаходиться в центрі уваги керівників підприємства, власників, госпо-
дарських партнерів та органів державного управління і контролю [1, с. 39]. 

Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності. Він приводить у 
рух усі виробничі фактори – капітал, працю, природні ресурси, підприємницькі 
здібності для створення продукту, його наступної реалізації і отримання прибутку. 
Як економічна категорія, прибуток є грошовим вираження вартості реалізованого 
чистого доходу, основною формою грошових накопичень суб’єктів господарюван-
ня. Він сприяє стабільному розвитку суб’єктів господарювання, забезпечує заціка-
вленість трудового колективу у рості продуктивності праці, збільшенні об’ємів і 
ефективному веденні виробництва. Прибуток, як кінцевий фінансовий результат 
діяльності суб'єктів господарювання, формується у результаті взаємодії багатьох 
компонентів. Основною складовою загального прибутку є прибуток від реалізації 
товарної продукції. На його величину впливає низка чинників, які можна об’єднати 
у дві групи: ті, що не залежать від діяльності підприємства (зміни державних регу-
люючих цін, природні, транспортні умови тощо), так і ті, що належать до 
компетенції підприємств 

Для підвищення рівня прибутковості підприємства створюють та використо-
вують моделі управління прибутком. Запровадження оптимальних заходів щодо 
управління прибутком дозволить підприємству підвищити власну конкурентосп-
роможність, а також рентабельність виробництва [2, с. 72]. Розглянемо рентабель-
ність сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 
Полтавської області (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рентабельність сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах Полтавської області, 2008 - 2012 рр. 
Роки 

Показники 
2008 2009 2010 2011 2012 

2012 р. 
у % до 
2008 р. 

Прибуток (+), збиток (–) від 
реалізації сільськогосподарської 
продукції, млн.грн 

335,8 533,4 1062,2 1579,6 1482,4 441,5 

у т.ч. продукція рослинництва 375,4 490,4 987,7 1485,1 1402,6 373,6 
 продукція тваринництва −39,6 43,0 74,5 94,5 79,8 х 
Рівень рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції, % 11,3 15,5 21,7 27,6 16,1 х 

у т.ч. продукція рослинництва 17,9 19,4 28,0 34,7 18,7 х
 продукція тваринництва -4,6 4,7 5,4 6,5 4,8 х 
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Аналіз даних таблиці 1 показує, що у 2012 р. порівняно з 2009 р. прибуток від 
реалізації сільськогосподарської продукції у підприємствах Полтавської області зріс у 
4,4 рази і становив 1482,4 млн. грн. Переважаюча частина його була отримана у галузі 
рослинництва і складала 1402,6 млн. грн., або майже 95% від його загальної суми. По-
рівняно із 2008 роком він зріс у 3,7 рази. Суттєво зросла і прибутковість галузі тва-
ринництва. Якщо у 2008 р. виробництво продукції галузі було збиткове, рівень збит-
ковості становив 39,6%, то починаючи із 2009 р. ефективність його з року у рік зрос-
тала. До 2011р. щорічні темпи приросту його становили близько 50%. І лише у 2012 р. 
він зменшився до 79,8 млн. грн., або на 15,6% порівняно із 2011 р. Рівень рентабель-
ності сільськогосподарського виробництва в цілому та у розрізі галузей рослинництва 
і тваринництва в області у 2012 р. склав відповідно 16,1%, 18,7% та 4,8%, що дещо 
нижче від рівня 2011 р., що потребує опрацювання сучасного механізму управління 
формуванням прибутку. 

На нашу думку, основною метою вдосконалення механізму управління прибут-
ком повинно бути створення передумов для динамічного розвитку підприємств шля-
хом поліпшення забезпечення необхідними і достатніми фінансовими ресурсами, їх 
більш ефективного використання, що сприятиме максимізації чистого прибутку 
суб’єкта господарювання. Досягти поставленої мети можливо за рахунок вирішення 
основних завдань механізму управління прибутком підприємства до яких можна від-
нести: обґрунтування планового рівня прибутковості від операційної та фінансово-
інвестиційної діяльності підприємства; пошук резервів зростання прибутку за рахунок 
усіх видів діяльності; виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок оптимізації 
витрат та посилення контролю за розподілом та використанням прибутку. 

Основними елементами механізму управління прибутком підприємства слід 
вважати управління формуванням його, розподілом та використанням. Пріоритетними 
напрямками його подальшого розвитку слід вважати оптимізацію грошових потомків, 
вдосконалення існуючої системи страхування, якісний фінансовий контроль та раціо-
нальне використання нерозподіленого прибутку. 

Таким чином, головною метою ефективного управління прибутком підприєм-
ства є визначення та обґрунтування напрямів найбільш ефективного його форму-
вання та розподілу, які повинні бути спрямовані на забезпечення стабільного роз-
витку сільськогосподарських підприємств. 

Список використаних джерел 
1. Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підпри-

ємства /О.М. Гончаренко // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових 
праць Одеського державного економічного університету. – 2010. – № 39. – С. 39–43.  

2. Павленко О. І. Вдосконалення механізму оцінки фінансового стану підприємства / 
О.І. Павленко // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2010. – № 2 (19). – С. 72–78.  

3. Чорна О.М. Механізм управління прибутком підприємства в Україні/ Чорна О.М.// 
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції – 2012 – № 1. – С. 30-35. 

 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Бугров М.С., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: д.е.н., професор Бабенко А.Г. 
Одним важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є 

собівартість продукції, робіт, послуг. Від її рівня залежать фінансові результати 
діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб’єктів 
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господарювання. Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має важливе значення. 
Він дозволяє з’ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його 
рівню, визначити вплив чинників на його приріст, встановити резерви і дати оцінку 
роботи підприємства по використанню можливостей зниження собівартості продукції.  

Проведемо факторний аналіз собівартості основних видів продукції 
підприємства. Факторний аналіз – це аналіз впливу окремих факторів (причин) на ре-
зультативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів 
дослідження. Визначимо, які чинники суттєво впливають на собівартість продукції 
рослинництва (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вплив факторів на зміну собівартості продукції рослинництва  
у СТОВ “АФ “Оржицька” Оржицького району, 2008, 2012 рр. 

Виробничі  
витрати на 1 га, 

грн 

Урожайність 
ц/га,  Собівартість 1 ц, грн Зміна (+,-) 

собівартості 1 ц, грн 

У т.ч. за раху-
нок Продукція 

20
08

 р
. 

20
12

 р
. 

20
08

 р
. 

20
12

 р
. 

20
08
р.

 

20
12

 р
. 

ум
ов
на

 

за
га
ль
на

 

ви
ро
бн
ич
их

 
ви
тр
ат

 н
а  

1 
га

 

ур
ож

ай
но
ст

і 

Пшениця  
озима 1592,24 2996,69 40,9 34,7 38,93 86,36 73,27 47,43 34,34 13,09

Гречка 949,455 1721,52 11,7 13,5 81,15 127,52 147,14 46,37 65,99 -19,62
Кукурудза на 
зерно 1791,8 5060,93 57,1 89,4 31,38 56,61 88,63 25,23 57,25 -32,02

Цукрові  
буряки 5055,06 11028,3 295,1 406,5 17,13 27,13 37,37 10 20,24 -10,24

Соняшник 1395,87 3673,81 23,8 29,9 58,65 122,87 154,36 64,22 95,71 -31,49
 

Проаналізувавши дані таблиці 1 можна зробити висновок, що собівартість 1 ц 
озимої пшениці у СТОВ “АФ “Оржицька” Оржицького району за рахунок збільшення 
виробничих витрат в розрахунку на 1 га зросла на 34,34 грн, а за рахунок зниження 
урожайності – на 13,09 грн, у цілому зростання собівартості озимої пшениці у 2012 р. 
порівняно з 2008 р. становило 47,43 грн. Собівартість гречки зросла за рахунок 
збільшення виробничих витрат на 65,99 грн, а за рахунок підвищення урожайності – 
на 19,62 грн. Собівартість кукурудзи на зерно зросла у 2012 р. порівняно з 2008 р. за 
рахунок виробничих витрат на 57,25 грн, але за рахунок зростання урожайності змен-
шилася на 32,02 грн. Собівартість цукрових буряків за рахунок виробничих витрат 
зросла на -20,24 грн, а за рахунок урожайності знизилась на 10,24 грн.  

Проведемо факторний аналіз собівартості у тваринництва (табл. 2).  
Проаналізувавши дані таблиці 2 можна зробити висновок, що собівартість 1 ц мо-

лока у СТОВ “АФ “Оржицька” Оржицького району за рахунок збільшення виробничих 
витрат в розрахунку на 1 корову зросла на 147,41 грн, а за рахунок підвищення 
продуктивності корів – знизилася на 26,74 грн. Собівартість приросту живої маси 
великої рогатої худоби зросла за рахунок збільшення виробничих витрат на одну голову 
на 1014,63 грн, а за рахунок підвищення продуктивності знизилася на 151,84 грн, 
собівартість приросту живої маси свиней підвищилася за рахунок збільшення виробни-
чих витрат на 702,5 грн, а за рахунок підвищення продуктивності знизилася на 3,68 грн. 
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Таблиця 2 
Вплив факторів на зміну собівартості продукції тваринництва у 
СТОВ “АФ “Оржицька” Оржицького району, 2008, 2012 рр. 

Виробничі  
витрати на 1 
гол, грн 

Продуктивність, 
ц/гол. 

Собівартість 1 ц,  
грн 

Зміна (+,-) 
собівартості 1 ц, грн

У т.ч. за раху-
нок Продукція 

20
08

 р
. 

20
12
р.

 

20
08

 р
. 

20
12

 р
. 

20
08

 р
. 

20
12

 р
. 

ум
ов
на

 

за
га
ль
на

 
ни
чи
х 

ви
т-

ра
т 
на

 
1
га

ур
о-

ж
ай

-
но
ст
і

Молоко 4246,8 12251 54,3 61,6 78,21 198,88 225,62 120,67 147,41 -26,74
Приріст 
живої ма-
си великої 
рогатої 
худоби 

1773,25 3584,22 1,78 1,9 993,5 1856,29 2008,13 862,79 1014,63 -
151,84

свиней 1058,6 2061,18 1,4 1,4 741,76 1440,58 1444,26 698,82 702,50 -3,68
 

Таким чином, досягнутий рівень витрат підприємства забезпечує його 
прибутковість та цінову конкурентоспроможність.  

Список використаних джерел 
1. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у 

промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls. 
2. Міценко Н.Г. Собівартість продукції як економічна категорія та її місце серед витрат 

підприємства / Н.Г. Міценко // Науковий вісник НТЛУ України. – 2009. – Вип. 19.4 –  
С. 129-132. 

3. Саблук П.Т. Вартість і ціноутворення в розвитку аграрної економіки / П.Т. Саблук 
// Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Вип. 52. – Харків: ХНТУСГ, 2007 р. – С.3–9. 

4. Сук Л.К Калькуляція в бухгалтерському обліку / Л.К. Сук, П.Л. Сук // Бухгалтерія 
в сільському господарстві. – 2008. – №4. – С.2-4. 

 

UMWELTSCHUTZ IN DEUTSCHLAND 
Васейко Г.Ю., студентка 1 курсу 

Напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища  
та збалансоване природокористування» 

Науковий керівник: ст. викладач Савенкова О.О. 
Der rasche Wiederaufbau und das enorme wirtschaftliche Wachstum der führten in 

Deutschland zu dramatischen Umweltbelastungen in Form verseuchter Flüsse und Seen, 
schadstoffbelasteter Luft und einer stark zersiedelten Landschaft. 

Die staatliche Verantwortung für die Umwelt fand ihren Niederschlag im ersten Um-
weltprogramm der Bundesregierung von 1971, in dem Umweltpolitik definiert wird als die 
Gesamtheit aller Maßnahmen, die notwendig sind, um dem Menschen eine Umwelt zu si-
chern, wie er sie für seine Gesundheit und für ein menschenwürdiges Dasein braucht, um Bo-
den, Luft und Wasser, Pflanzen und Tierwelt vor nachhaltigen Wirkungen menschlicher Ein-
griffe zu schützen und um Schäden oder Nachteile aus menschlichen Eingriffen zu beseitigen.  

1994 wurde der Umweltschutz als Staatsziel Umweltschutz in das Grundgesetz auf-
genommen: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-
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nung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die voll-
ziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“  

Die staatliche Umweltpolitik steht heute unter vier Prinzipien: Über das Verursa-
cherprinzip sollen die Kosten der Umweltzerstörung den Schädigern zugerechnet und 
damit von vornherein vermieden werden. Das Vorsorgeprinzip geht in eine ähnliche 
Richtung und soll den Umweltschutzgedanken möglichst früh zum Tragen bringen. Das 
Kooperationsprinzip soll alle beteiligten Akteure in den umweltpolitischen Entschei-
dungsprozess einbinden und das Integrationsprinzip soll Umweltschutz in allen Politikbe-
reichen zum Tragen bringen.  

Gemeinsam fügen sich diese vier Prinzipien in das grundlegende Prinzip der Nach-
haltigkeit, demgemäß durch die Nutzung natürlicher Ressourcen das System der natürli-
chen Umwelt insgesamt nicht aus seinem Gleichgewicht gebracht werden darf, so dass 
seine Regenerationsfähigkeit und damit sein Bestand auf Dauer gesichert bleibt.  

Zahlreiche staatliche Umweltschutzmaßnahmen haben zusammen mit einem gestie-
genen Umweltbewusstsein der Bevölkerung dazu beigetragen, dass der Zustand der Um-
welt in Deutschland sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich verbessert hat.  

In der Gesellschaft und auch den politischen Parteien besteht in Deutschland ein 
recht weit reichender Konsens. So bekennen sich heute alle politischen Parteien, die auf 
Bundesebene eine Rolle spielen, in ihren Programmen zum Umweltschutz, auch wenn in 
entscheidenden Fragen, etwa im Hinblick auf die Nutzung der Atomenergie, schwer ü-
berbrückbare Unterschiede bestehen.  

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland nicht nur auf dem Gebiet der Um-
welttechnologien zu den führenden Nationen. Innerhalb der Europäischen Union sowie bei 
den internationalen Umweltregimen wie dem Kyoto-Protokoll zur Reduzierung der Treib-
hausemissionen, gehört es zu den treibenden Kräften. Auch im Alltag gehen die Deutschen 
immer wieder mit manch gutem Beispiel voran, etwa bei der Mülltrennung. Probleme beste-
hen nach wie vor besonders beim Artenschutz und der Zersiedelung der Landschaft.  

Eines der dringendsten Probleme jedoch stellt die Belastung der Atmosphäre mit 
sogenannten Treibhausgasen dar, die für den Klimawandel verantwortlich gemacht wer-
den. Vor allem der Klimawandel macht die globale Dimension der ökologischen Frage 
deutlich, ob und wie wir in Zukunft überleben können. Diese Frage richtet sich anders als 
die großen Fragen der Vergangenheit nicht mehr an die Nationalstaaten, als vielmehr an 
die internationale Gemeinschaft der Staaten und die Weltgesellschaft. 

Quellenverzeichnis 
1. Mertz Torsten. Schnellkurs Ökologie / T. Mertz. – Köln: Dumont-Verlag, 2006. 
2. Grundgesetz Deutschlands: Art 20a von September 2010.  

 
 

УДК 631.1.027:338.43.009.12:6331.11 

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОМТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАНОГО СЕКТОРУ 

Васільєва Д. П., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к. с-г. н., доцент Протас Н. М. 
Сучасні нестабільні політична та економічна ситуації в Україні стали першо-

причиною того, що сільськогосподарські виробники змушені боротися не лише за 
частку ринку та покупця, а й за можливість вижити. Саме тому особливої актуаль-
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ності набуває стратегічне панування сільсько-господарського виробництва, орієн-
товане на вимоги та потреби споживача, що і є предметом дослідження стратегіч-
ного маркетингу. 

Маркетинг дає підприємству можливість стати конкурентоспроможним та 
процвітати на ринку [3, с. 46]. А турбота про його стратегічну направленість є ос-
новною ланкою у ланцюгу створення якісних конкурентних переваг, сукупність 
яких і відображає конкурентоспро-можність сільськогосподарського підприємства. 

У зв’язку з цим потребує з’ясування сутність таких категорій як «стратегія», «аг-
ромаркетинг», «конкурентоспроможність». Так, переважна більшість науковців схи-
льні вважати, що стратегія підприємства це – систематичний план потенційної поведі-
нки підприємства в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища 
та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також 
шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегіч-
них ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від за-
гроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості [5, 4]. 

Успіх підприємства на ринку та здобуття конкурентних переваг в значній мірі 
залежить від ефективності агромаркетингу. Під яким підрозумівають активність, 
пов’язану з виробництвом, переробкою і доставкою до кінцевого споживача сіль-
ськогосподарської продукції, включаючи аналіз споживчих потреб, мотивації по-
купок і поведінки споживачів [1]. Таким чином, вважаємо, що агромаркетинг – це 
не лише діяльність, спрямована на підвищення ефективності просування товарів 
від виробника до споживача, яку прийнято характеризувати як маркетинг. Агрома-
ркетингн є набагато складнішим від інших видів маркетингу, що зумовлено особ-
ливостями сільськогосподарського виробництва як галузі, його сезонністю, вико-
ристанням біологічних активів та значимістю даної продукції для споживача 
[2, с. 163]. І, водночас, він сприяє підвищенню конкурентоспроможності сільсько-
господарського підприємства, під якою розуміють відносну характеристику, що 
виражає відмінності розвитку підприємства від розвитку конкурентів за ступенем 
задоволення потреб споживачів і за досягнутим рівнем ефективності виробничої 
діяльності. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства характеризує йо-
го місце на ринку серед суб’єктів господарювання, що виробляють подібну проду-
кцію, тобто у конкурентній боротьбі. 

Це дозволяє визначити сутність категорії стратегічний маркетинг: на думку 
Островського П. І. це теорія та практика розробки нормативів стратегічної конку-
рентоспроможності підприємств на основі прогнозування потреб, стратегічної сег-
ментації ринку, аналізу параметрів конкуренції на ринках продавців і покупців, 
управління конкурентними перевагами підприємства [3, с. 56]. 

Ми приєднуємося до основних наукових підходів щодо трактування дослі-
джуваних категорій і вважаємо, що конкурентоспроможність сільськогосподарсь-
кого підприємства прямопропорційна рівню застосування ним концепції стратегіч-
ного маркетингу, адже саме використання постулатів агромарктетингу, націлених 
на майбутнє, дозволяє таким господарствам якісно оцінювати стан зовнішнього та 
внутрішнього середовищ, вчасно реагувати на можливі їх зміни, а стратегічний ма-
ркетинг передбачає застосування інноваційних технологій у виробництві, просу-
ванні та реалізації сільськогосподарської продукції. Використовуючи даний ін-
струмент досягнення конкурентоспроможності агарні підприємства можуть зміни-
ти тип власного розвитку з екстенсивного на інтенсивний, що у майбутньому при-
зведе до покращення усіх без винятку показників ефективності їх діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 ПП “ІМЕНІ КАЛАШНИКА” 

Висоцька І.О., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 
Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Протас Н.М. 

Одним з перспективних кроків на шляху побудови якісно і кількісно зростаю-
чого аграрного підприємництва і села є формування об’єктивних, реальних і ре-
зультативних планів розвитку – стратегій. 

Стратегічне планування розвитку сільськогосподарських підприємств відіграє 
велику роль на даному етапі становленні економічних відносин, оскільки, чим більше 
постає проблем перед певним суб’єктом, тим важче подолати ці негативи [1, c. 133]. 

Ефективність моделі стратегічного планування залежить певною мірою від ана-
лізу можливостей і загроз розвитку сільськогосподарського підприємства. На цьому 
етапі виявляються фактори, які суттєво впливають на діяльність підприємства, зокре-
ма, це фактори внутрішнього й зовнішнього середовища. Внутрішнє середовище ха-
рактеризується потужністю наявного потенціалу підприємства (виробничого, фінан-
сового, інноваційного, інвестиційного, трудового, організаційного тощо). Його рівень 
визначає спроможність підприємства забезпечити собі належне існування, утримання 
конкурентних переваг і розвиток у майбутньому. Зовнішнє середовище формують 
споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, партнери, фінансово-кредитні 
установи, агросервісні підприємства, страхові організації, консалтингові компанії, ін-
ші учасники ринкових відносин (фактори прямого впливу) [2, c. 12]. 

За допомогою SWOT-аналізу визначимо сильні та слабкі сторони внутрішньо-
го середовища, а також можливості і загрози зовнішнього середовища ПП “імені 
Калашника”, після цього встановимо зв’язки між ними, які в подальшому можуть 
бути використані при формуванні конкурентних переваг підприємства. 

Діагностика сильних та слабких сторін внутрішнього середовища, можливос-
тей та загроз зовнішнього середовища ПП “імені Калашника” свідчить, що необ-
хідно розширити ринок збуту сільськогосподарської продукції за рахунок розши-
рення асортименту продукції, покращення її якісних характеристик, впровадження 
новітніх технологій. Спираючись на сильні сторони підприємства потрібно змен-
шувати загрози, застосовуючи гнучку цінову політику для боротьби з конкурента-
ми, завдяки оновленню виробничої техніки та устаткування збільшити обсяги ви-
робництва, залучати кошти інвесторів та доходи від реалізації на покращення якос-
ті продукції.  
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Таблиця 1 
SWOT-аналіз СГ ТОВ “імені Калашника”, 2013 р. 

Можливості Загрози 

Зовнішнє 
 середовище 

 
Внутрішнє 
середовище 

1. Здатність розширення 
групи замовників та прони-
кнення на нові ринки; 
2. Поліпшення виробничого 
устаткування, сільськогос-
подарської техніки, завдяки 
інвесторам; 
3. Можливість розширення 
асортименту продукції; 
4. Покращення якості про-
дукції за використання пе-
редових технологій 

1. Наявність великої кіль-
кості конкурентів і можли-
вість появи нових; 
2. Несприятливі погодні 
умови та їх впив на урожай 

Сильні сторони 
1. Добра репутація у спо-
живачів 
2. Висококваліфікований 
персонал 
3. Висока частка розоранос-
ті земель 
4. Вигідне місце розташу-
вання 
5. Відповідність якості про-
дукції державним стандар-
там і запитам споживачів 
6. Відповідність технології 
сучасним вимогам 
7. Широкий асортимент 
продукції 

– Завдяки оновленню виро-
бничої техніки та устатку-
вання збільшити обсяги ви-
робництва, підвищити 
якість продукції та збіль-
шити асортимент; 
– Робити спроби вийти на 
новий ринок; 
– Залучати кошти інвесто-
рів та доходи від реалізації 
на покращення якості ви-
робництва продукції 

– Використовувати свій по-
тенціал для боротьби з кон-
курентами; 
– Налагодити стосунки з 
покупцями, стимулювати 
збут; 
– Оптимізувати витрати на 
виробництво продукції та 
підвищувати конкуренто-
спроможність продукції; 
– Переваги розташування 
дають змогу зменшити 
транспортні витрати і зни-
зити собівартість продукції 
не погіршуючи при цьому її 
якості; 

Слабкі сторони 

1. Залежність виробництва 
продукції від природніх 
умов 
2. Відсутність чіткої марке-
тингової програми  
3. Недостатня кількість 
сховищ та елеваторів 

– Підприємству потрібно лі-
квідувати свої слабкі сторо-
ни, використовуючи позити-
вні тенденції діяльності 
– Залучити кошти інвесто-
рів, і за рахунок цього під-
вищити виробничий потен-
ціал, що приведе до збіль-
шення прибутку і як наслі-
док покращиться фінансо-
вий стан підприємства. 

– Виділити кошти на рек-
ламу і створення на підпри-
ємстві відділу маркетингу 

 
Основною із слабких сторін для реалізації можливостей може бути недостача 

фінансових ресурсів на придбання новітньої техніки та технології, відсутність мар-
кетингового відділу. Конкурентними перевагами ПП “імені Калашника” є високий 
рівень кваліфікації працівників та управлінського персоналу, вигідне місце розта-
шування підприємства, добра репутація у споживачів, відповідність якості продук-
ції державним стандартам і запитам споживачів. 

Важливе місце в моделі стратегічного плану підприємства приділяється ціновій 
політиці, яка в сучасних умовах є основним фактором, що здійснює активний вплив 
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на ефективність реалізації сільськогосподарської продукції та кінцеві результати гос-
подарської діяльності аграрних формувань [3, c. 224]. 
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Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Хурдей В.Д. 
Сучасний стан економіки нашої країни вимагає створення необхідних умов 

для забезпечення зростання конкурентоспроможності всіх її сфер, зокрема, агро-
промислового виробництва, де виробляється 90% продовольчої продукції, близько 
35% валового внутрішнього продукту. Чим вища конкурентоспроможність 
суб’єктів аграрного ринку, тим вища ефективність їх господарської діяльності. То-
му підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК має стати одним з 
найважливіших пріоритетів агропромислової політики України [2]. 

З сучасного розуміння конкурентоспроможності витікає, що вона є здатністю 
підприємства діяти в умовах ринкових відносин, отримуючи прибуток, достатній 
для науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і 
підтримки якості продукції на високу рівні, мається на увазі, що конкурентоспро-
можність виробництва в основному зводиться до конкурентоспроможності проду-
кції, залежно від якісних і вартісних характеристиками, які забезпечують максима-
льне задоволення конкретної потреби споживача, найвищий відносно нього корис-
ний ефект. Зазначені параметри конкурентоспроможності нерозривно пов'язані із 
своєчасним використанням досягнень науково-технічного прогресу, основою якого 
є інтенсифікація виробництва. З огляду на це, взаємовплив конкурентоспроможно-
сті й інтенсифікації виробництва є безперечним: конкурентоспроможність визначає 
надходження прибутку завдяки інтенсифікації, а інтенсифікація – використання ча-
стини цього прибутку для подальшого розвитку виробництва і зміцнення його кон-
курентоздатності [3]. 

Зростання конкурентоспроможності відбувається завдяки зниженню індивіду-
альних витрат та підвищенню якості продукції. Обидва зазначені аспекти заслуго-
вують уваги у процесі виявлення резервів забезпечення ринкової та фінансової ста-
більності підприємств. 

Вітчизняні сільськогосподарські підприємства мають досить високий потенці-
ал для розвитку та нарощення виробництва продукції сільського господарства. 
Проте, останні роки спостерігається зниження по вартісних показниках. Для отри-
мання максимального ефекту від виробничої діяльності сільськогосподарським 
підприємствам доцільно більше приділяти уваги напрямкам формування конкурен-
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тоспроможності продукції і підприємств, щоб забезпечити стійке фінансове стано-
вище та прибутковість. 

Підвищеним попитом серед споживачів користуються продукти, вироблені за 
динамічно адаптивними і екологічно збалансованими технологіями з мінімальним 
використанням невідновних матеріально-енергетичних ресурсів несільськогоспо-
дарського походження. Такі методи виробництва базуються на збереженні та збі-
льшенні вмісту гумусу в ґрунтах шляхом дотримання системи сівозмін, внесення 
органічних добрив, а також застосування інших технологічних прийомів, які не су-
проводжуються негативним впливом на навколишнє природне середовище та здо-
ров’я людей. 

Перевагами переходу на біологічні технології є зниження рівня забруднення 
навколишнього середовища; екологічно орієнтована екстенсифікація рослинництва 
та тваринництва, трансформація земель в пасовища; застосування методів експлуа-
тації земель сільськогосподарського призначення з урахуванням інтересів захисту 
навколишнього середовища, збереження природних ресурсів та генетичної дивер-
сифікації; виведення з використання та підтримання в належному стані земель 
сільськогосподарського призначення; виплата дотаційних платежів у зв’язку з умо-
вами врахування природоохоронних критеріїв.  

Екологічно чисті технології вирощування сільськогосподарської продукції по-
требують підвищення затрат праці на гектар посіву та на одиницю продукції, але за 
рахунок зменшення витрат на засоби захисту рослин, підвищення ціни – це позитивно 
впливає на економічну ефективність виробництва та конкурентоспроможність. Отже, 
удосконалення технологічних процесів сприяє зниженню собівартості продукції та 
покращенню її якості, що зумовлює підвищення рівня прибутковості та конкуренто-
спроможності виробництва. 

Отже, для забезпечення підвищення якісних характеристик вітчизняної про-
дукції та її конкурентоспроможності необхідно: 

удосконалювати систему техніко-технологічних і агротехнічних заходів виро-
бництва продукції та її збуту; 

впроваджувати у виробництво нові енергозберігаючі технології вирощування, 
транспортування, зберігання, переробки та реалізації продукції; 

здійснювати належний контроль за якістю продукції на всіх етапах її вироб-
ництва і збуту; 

впроваджувати у виробництво нові високоврожайні сорти і гібриди аграрних 
культур та високопродуктивні породи, лінії і кроси тварин та птиці. 
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В умовах формування постіндустріального інформаційного суспільства 

стрімко зростає попит на інформацію та інформаційні послуги [1]. У зв’язку з цим 
технології опрацювання інформації намагаються використовувати найширший 
спектр технічних засобів і, передусім, комп’ютерну техніку та цифрові електронні 
засоби комунікації. На їх основі створюються обчислювальні системи і мережі не 
лише для накопичення, збереження та перетворення інформації, а й для макси-
мального наближення термінальних пристроїв до робочого місця фахівця або 
керівника, який приймає рішення[2]. 

На приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві «Відродження» 
менеджеру доводиться приймати управлінські рішення в умовах різного ступеня 
невизначеності. 

Використання досягнень інформаційних технологій дозволяє змоделювати ре-
зультати прийняття різних варіантів управлінських рішень та вибрати оптимальне 
рішення. У цьому полягає одна з головних переваг інформаційних технологій над 
методом спроб і помилок при управлінні лише на основі досвіду. 

На базі ПОСП «Відродження» встановлено 15 комп’ютерів, що оснащені ба-
зовими та спеціальними програмами (MC Office, Delovod). 

Сучасні системи підтримки і прийняття управлінських рішень дають можли-
вість оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції за рахунок застосування 
сучасних засобів отримання, опрацювання та передавання інформації. При цьому є 
можливість враховувати фінансову спроможність та технічні потреби підприємства 
і запроваджувати найбільш раціональні комунікації та обробки інформації. 

Комп’ютери і програмне забезпечення - це лише інструменти, але самостійно 
продрукувати потрібну для організації інформацію вони не можуть. Щоб свідомо 
використовувати сучасні інформаційні технології, потрібно передусім розуміти 
проблеми, для розв’язання яких вони були створені, знати їх архітектуру та 
організаційні процеси, що забезпечують х функціонування. Отже, менеджерам в 
умовах сьогодення необхідно поєднувати комп’ютерну грамотність з розумінням 
управлінських, організаційних та економічних процесів[3]. 

ЕОМ здатні одночасно обробляти текстову, цифрову і графічну інформацію. 
Вивчення стану роботи з документами у ПОСП «Відродження» показало, що доку-
ментообіг ведеться не раціонально, велика частина інформації подається у вигляді 
тексту, складаючи основу документообігу підприємства. Обробка текстової інфор-
мації на ПОСП «Відродження» хоч і здійснюється з застосуванням технічних засо-
бів, але тільки 10% всієї документації зберігається в електронному вигляді, все ін-
ше заповняється вручну. 

За минулі роки в підприємстві накопичилася значна кількість інформації, то-
му для швидкого пошуку доцільною є її класифікація, створення бази документів 
підприємства, виготовлення електронних бланків, логотипу підприємства і т.ін. 
Тобто, організація так званого електронного офісу з метою ефективного докумен-
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тообігу підприємства є нагальною потребою і можлива із застосуванням стандарт-
них пакетів прикладних проглам. 

Використання обчислювальної техніки та інформаційних технологій у сфері 
управління ПОСП «Відродження», відкриває можливості більш економічної і раці-
ональної організації інформаційних процесів, підвищення їх гнучкості і динамічно-
сті, розширення діапазону аналізованих факторів при прийнятті рішень та факторів 
їх обгрунтувань. У кінцевому підсумку вся маса переваг використання електронно-
обчислювальної техніки дозволяє підвищити багаторазово рівень управління.  
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ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКОЇ ДОСЛІДНО –  
СЕЛЕКЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ ІНСТИТУТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ УААН 

Гавриленко С. Б., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 

Науковий керівник: к. е. н., доцент Сердюк О. І. 
В умовах сучасної науково-технічної революції постійно зростає інтерес до яви-

ща соціально-психологічного клімату колективу. Актуальність даної проблеми 
диктується насамперед збільшеними вимогами до рівня психологічної включеності 
індивіда в його трудову діяльність і ускладненням психічної життєдіяльності людей.  

Удосконалення соціально-психологічного клімату колективу – це задача розгор-
тання соціального і психологічного потенціалу суспільства та особи. Разом із тим, 
соціально-психологічний клімат є показником рівня соціального розвитку колективу і 
його психологічних резервів, здатних до більш повної реалізації [2, c. 244]. 

Працівникам ВПДСС Інституту цукрових буряків УААН було запропоновано 
пройти тест «Соціально-психологічний клімат в колективі». Група опитаних скла-
далася із двадцяти працівників машинно-тракторного парку. Проведене 
дослідження дало змогу оцінити, як виявляються перераховані нижче властивості 
психологічного клімату у даній групі (таб. 1), виставивши ту оцінку, яка, на їхню 
думку, відповідає істині. 

Шкала оцінювання властивостей психологічного клімату: 
3 – властивість виявляється в групі завжди; 
2 – властивість виявляється в більшості випадків; 
1 – властивість виявляється рідко; 
0 – виявляються однаковою мірою обидві властивості. 
Таким чином загальний рівень оцінки психологічного клімату визначено 

складанням оцінок лівої сторони від 0 – сума А, правої сторони 0– сума В та зна-
ходженням різниці: С = А – В. Оціночна шкала: якщо С дорівнює нулю або є вели-
чиною від’ємною, то спостерігається несприятливий психологічний клімат. Якщо 
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С – величина додатна, можемо говорити про сприятливий психологічний клімат [3, 
c. 138]. При обрахунку результатів опитування використовувалася середня оцінка, 
яку виставили працівники під час тестування. 

Узагальнивши дані тесту, проведеного на ВПДСС Інституту цукрових буряків 
УААН, ми отримали додатну оцінку «2» , що свідчить про сприятливий 
психологічний клімат. 

Отже, аналіз результатів дослідження соціально-психологічного клімату пока-
зав, що в колективі даного підприємства панує сприятлива, комфортна атмосфера, 
де працівники вміло взаємодіють один з одним.  

Таблиця 1 
Результати оцінки психологічного клімату працівників ВПДСС Інституту 

цукрових буряків УААН 
Властивості 

психологічного 
клімату (А) 

Середня 
оцінка 

Властивості психологічного 
клімату (В) 

Переважає бадьорий, 
життєрадісний настрій 3210123 Переважає пригнічений, песимістичний настрій 
Доброзичливість у 
відносинах, взаємні 
симпатії 

3210123 Конфліктність у відносинах, антипатії 

Всередині групи між 
угрупованнями є 
взаємна повага, 
розуміння 

3210123 Угруповання конфліктують між собою 

Членам групи 
подобається разом 
проводити час, брати 
участь у спільній 
діяльності 

3210123 
Члени групи байдужі до більш тісного 
спілкування, негативно ставляться до спільної 
діяльності 

У групі з повагою 
ставляться до думок 
один одного 

3210123 Кожний вважає свою думку головною і нетер-
пимий до думки товаришів 

Досягнення і невдачі 
групи переживаються 
як власні 

3210123 Досягнення і невдачі групи не знаходять 
відгуку  

Група активна, повна 
енергії 3210123 Група інертна, пасивна 
Доброзичливо та з 
увагою ставляться до 
новачків,  

3210123 Новачки почувають себе чужими, до них часто 
виявляють ворожість 

У групі справедливе 
ставлення до всіх 
членів, підтримують 
слабких,  

3210123 Група помітно розділяється на 
«привілейованих» і «принижених» 

 
Сприятливий соціально-психологічний клімат залежить від ряду факторів 

керівництва: 
1) Як нестача, так і надлишок членів групи веде до її нестійкості, з'являється 

ґрунт для виникнення конфліктів пов’язаних з бажанням декількох осіб зайняти ва-
кантне місце і отримати просування по роботі . 

2) Не рекомендується говорити за спиною людини нічого такого, що можна 
було б сказати їй прямо. Зазвичай в організації першим вітається той, хто входить. 



 18 

3) Коли працівник опиняється в чомусь талановитішим і успішнішим за свого 
керівника, це не є чимось негативним. Хороша репутація підлеглих є похвалою 
керівникові і ставиться йому в заслугу. 

4) Точне формулювання своїх думок: в манері говорити проявляється 
професійна письменність, управлінська компетентність, загальна культура.  

Тому на ВПДСС Інституту цукрових буряків УААН варто впроваджувати нижче 
наведені заходи формування сприятливого соціально-психологічного клімату: 

- комплектування колективу з урахуванням психологічної сумісності 
працівників. Залежно від цілей роботи в колективі потрібно поєднувати різні типи 
поведінки людей. У багатьох ситуаціях група з представниками одного типу 
поведінки виявиться недостатньо працездатною. 

- контролювання і оцінювання керівником кожного завдання. Відсутність кон-
тролю може навести працівника на думку про непотрібність виконуваної ним роботи. 

- оперативне оцінювання досягнення працівника і його ініціативи у 
присутності інших співробітників.  

Список використаних джерел 
1. Корпоративна культура – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
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МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
Гарбар Д.С., студент ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Економіка підприємства» 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Шульга Л.В. 

Основою для збільшення сільськогосподарської продукції є ефективне вико-
ристання земельних ресурсів та підвищення їх продуктивності. В умовах коли 
земельні ресурси обмеженні, а їх екологічний стан є критичним, проблема викори-
стання земельних ресурсів набуває першочергового значення. Формування земель-
но-ресурсного потенціалу, високоефективного його використання в сфері аграрно-
го виробництва належить до числа складних і надзвичайно актуальних як у науко-
вому, так і в практичному плані.  

Україна за наявністю родючих земель – одна з найбагатших країн світу. Висо-
ка природна продуктивність ґрунтового покрову визначає провідну роль земельно-
го фонду, як одного з важливих видів ресурсів економічного розвитку України, її 
національного багатства, головного засобу виробництва в сільському господарстві. 

Полтавська область також має значні земельні ресурси. Основна частина земель 
області, близько 78 %, знаходиться у сільськогосподарському використанні. Аналіз 
земельного фонду сільськогосподарського призначення Полтавської області наведе-
ний в таблиці 1. 

Отже, в Полтавській області переважають сільськогосподарські землі, що знахо-
дяться під ріллею, тобто використовуються для посіву та вирощування 
сільськогосподарських культур. Питома вага таких земель у загальній кількості 
сільськогосподарських угідь становить близько 81,7 % в цілому по області. Це 
свідчить про значний агроресурсний потенціал області. Незначна питома вага 
припадає на землі відведенні під багаторічні насадження – 1,2 %. Майже однакову ва-
гу займають в області сіножаті – 7,5 % та пасовища – 11,4 %. 
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Таблиця 1 
Земельний фонд сільськогосподарського призначення Полтавської області, 

тис. га 
Роки  

2008 2009 2010 2011 2012 
2012 р. у % 
до 2008 р. 

Землі сільськогосподарського 
призначення 2875,0 2875,0 2875,0 2875,0 2875,0 100,0 

у т.ч. усі сільськогосподарські 
угіддя 2175,7 2173,9 2169,9 2168,2 2167,2 99,6 

у т. ч.: 
рілля 1768,8 1768,6 1768,2 1770,5 1771,9 100,2 

сіножаті 162,7 162,3 162,1 162,1 162,0 99,6 
пасовища 202,9 202,5 202,0 201,7 201,5 99,3 
інші сільськогосподарські землі 699,3 701,1 705,1 706,8 707,8 101,2 

 

Економічна ефективність використання землі характеризується обсягом ви-
робництва продукції рослинництва з 1 га земельної площі при найменших витратах 
на її одиницю [1, с. 240]. 

На ефективність використання землі впливають: рівень розвитку продуктив-
них сил, ступінь розораності землі, структура посівних площ у загальній площі 
сільськогосподарських угідь. Ступінь інтенсивності і ефективності використання 
сільськогосподарських угідь наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Динаміка ефективності використання сільськогосподарських угідь 

підприємствами Полтавської області, 2008-2012 рр. 
Роки 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

Відхилення 
2012 р. від 
2008 р., % 

Показники інтенсивності використання сільськогосподарських угідь: 
Припадає ріллі на 
середньорічного працівника,га 14,3 14,8 15,2 13,9 14,0 97,9 
Розораність площі 
сільськогосподарських угідь, % 81,3 81,3 75,5 75,4 75,4 92,7 
Питома вага інтенсивних культур 
у загальній посівній площі, % 24,0 25,1 29,7 27,3 29,9 124,6 
Ефективність використання сільськогосподарських угідь: 
Вихід на 100 га сільськогоспо-
дарських угідь, тис. грн.: 

      

виручки від реалізації 565,9 565,2 506,9 688,2 618,3 109,2 
прибутку 15,4 24,5 48,9 72,8 68,4 444,1 
Виробництво на 100 га 
сільськогосподарських угідь, ц 
зерна 2082,7 1761,8 1315,1 2331,4 1681,7 80,7 
цукрових буряків 1241,4 955,7 830,7 1224,0 1335,8 107,6 
соняшнику 210,5 222,6 214,5 250,5 255,0 121,1 
Вироблено на 100 га сільсько-
господарських угідь, ц: 
молока 301,4 330,4 323,2 334,6 358,9 119,1 
м’яса (усіх видів) 20,2 20,3 23,0 23,1 26,8 132,7 
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Як свідчать дані таблиці 2, показники інтенсивності використання 
сільськогосподарських угідь підприємствам Полтавської області в 2012 р., 
порівняно з 2008 р., покращилися. Навантаження площі ріллі на 1 працівника 
зменшилося на 2,1 %, або на 0,3 га, що пояснюється збільшенням чисельності 
працівників, зайнятих в сільському господарстві. Спостерігається підвищення ви-
робництва на 100 га угідь цукрових буряків, соняшнику, молока та м’яса. Також 
збільшилася питома вага площі інтенсивних культур у загальній посівній площі, 
що свідчить про підвищення інтенсифікації виробництва. Окрім того 
спостерігається позитивна тенденція збільшення виходу прибутку на 100 га 
сільськогосподарських угідь. 

Отже, в цілому варто відмітити про ефективне використання земельних 
ресурсів в сільськогосподарських підприємствах Полтавської. Для підвищення 
прибутковості та ефективності використання земельних ресурсів основні зусилля 
підприємств мають бути спрямованні на обґрунтування раціональної структури 
посівної площі, підвищення економічної ефективності виробництва продукції, вив-
чення і використання досвіду передових агровиробників.  
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Гарбар Д.С., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шульга Л.В. 
Забезпечення рентабельного сільськогосподарського виробництва та підви-

щення рівня продовольчої безпеки країни залежать від наявності, ефективності ви-
користання і відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Однією з 
особливостей функціонування сучасних агроформувань є кількісна, якісна та стру-
ктурна недосконалість їх ресурсних потенціалів, зумовлена великими втратами ре-
сурсів у процесі здійснення аграрної та земельної реформ й складним фінансовим 
становищем господарств. 

Для кожного підприємства структура ресурсного забезпечення є індивідуальною, 
що залежить від стану розвитку потенціалу, від галузі. Ресурсне забезпечення кожного 
підприємства певної галузі характеризується структурою необхідних ресурсів, 
місцезнаходженням підприємства, характером виробництва. Вивчення ресурсного за-
безпечення підприємства є однією з найнеобхідніших передумов формування альтер-
натив стратегії сільськогосподарських підприємств [1, с. 66].  

Ефективність діяльності будь-якого сільськогосподарського підприємства за-
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лежить від забезпечення його ресурсним потенціалом. Недостатня забезпеченість 
ресурсами відтворення сільськогосподарських підприємств стала однією із голов-
них причин того, що в них протягом тривалого періоду не забезпечується не тільки 
розширене, а й просте відтворення. Це у свою чергу призводить до руйнування 
створеної у минулому матеріально-технічної бази внаслідок підвищення рівня зно-
су наявних основних засобів із-за неможливості їх своєчасної заміни.  

Не менш важливим аспектом ефективного використання ресурсів підприємств 
є їх збалансоване формування. При цьому актуальним є визначення оцінки 
наявності виробничих засобів у господарствах регіону. В структурі ресурсного 
потенціалу агроформувань основну частку займають земельні ресурси – 60,4 %, 
основні фонди та людський капітал складають відповідно 15,2 та 24,4 %. 

Під оцінкою ресурсного потенціалу розуміється визначення величини 
економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається, та економічного результату 
їх ефективного використання.  

Оцінка ресурсного потенціалу підприємства може проводитися в натурально-
му і вартісному вираженнях. Отже, проблема оцінки ресурсного потенціалу 
підприємства полягає не тільки в пошуку відповідей, з допомогою яких показників 
оцінити ресурсний потенціал, а й у виборі позиції оцінки.  

При оцінці ресурсного потенціалу використовується «ланцюг» Портера, 
відповідно до якого можливості підприємства оцінюються з позиції елементів ви-
робничого процесу, а ресурси господарської діяльності поділяються на фізичні, 
людські, фінансові та нематеріальні. У межах цього підходу ресурсний потенціал 
підприємства визначатиметься такою комбінацією ресурсів, які утворюють певну 
множину. Окрема комбінація повинна мати оптимальні значення з точку зору часо-
вих, якісних параметрів господарської діяльності. Крім того, успішне пристосуван-
ня підприємства до мінливого середовища може бути забезпечене за рахунок 
трансформації одних ресурсів в інші, потреба у яких фіксується на момент появи 
вимоги залучення цих ресурсів до виробничо-фінансової діяльності [4, с. 150].  

Вчені-економісти більше підтримують застосування методу грошової оцінки ре-
сурсного потенціалу підприємства, в основу якого покладено принцип взаємозамінності 
ресурсів. За допомогою знайдених аналогів визначають суму всіх ресурсів в грошовому 
вираженні. Співставність показників потенціалу у грошовій оцінці у часі та просторі 
дозволяє виявити динаміку та структуру ресурсного потенціалу підприємства, 
розбіжності та тенденції його диференціації за цим показником, а також за 
ефективністю використання ресурсного потенціалу. Сума вартостей елементів буде ха-
рактеризувати величину всього ресурсного потенціалу підприємства.  

Досить актуально проводити оцінку трудових ресурсів підприємства за мето-
дикою, яка запропонована Б. Пасхавером:  

Еа
ФзпВтр = , 

де Фзп – річний фонд оплати праці робітників підприємства, тис. грн.;  
Еа – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень.  
Існує декілька наукових підходів щодо розрахунку грошової оцінки земель. 

Але, переконливим і логічним підходом до вирішення цієї проблеми є показник 
рентного доходу, тобто показник економічного ефекту, одержаного від викори-
стання земельних ділянок кращої якості та вигідного їх місцерозташування.  

Грошова оцінка земель визначається розміром щорічно одержуваного рентно-
го доходу з урахуванням строку його капіталізації, який залежить від розміру 
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процентної ставки за користування кредитом. Термін капіталізації визначено в 33 
роки, що відповідає 3 % платі за користування кредитом.  

Важливою складовою ресурсного потенціалу підприємства є матеріально-
технічні ресурси. Вартісна оцінка основних виробничих засобів проводиться у роз-
мірі середньорічної їх вартості в цінах поточного року; оборотних – у розмірі фак-
тичних затрат матеріальних ресурсів. 

Для оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу застосовується 
узагальнюючий комплексний показник, що характеризує рівень використання ре-
сурсного потенціалу:  

РП
ВПРв = , 

де Рв – ресурсовіддача, грн.;  
ВП – вартість валової продукції, грн.;  
РП – ресурсний потенціал підприємства, грн.  
Уявлення про величну ресурсного потенціалу підприємства та окремих його 

елементів дозволяє управляти характеристиками потенціалу, в результаті чого 
з’являється можливість цілеспрямованої дії на віддачу ресурсів. Перспективною є 
можливість використання цього показника в стимулюванні праці керівників та 
спеціалістів підрозділів підприємства, для побудови системи умовних оцінок дія-
льності підприємства та галузі. Величина ресурсного потенціалу, його структура 
можуть мати широке застосування в плануванні, прогнозуванні та стимулюванні 
виробництва [2, с. 67]. 

До основних проблем оцінки ресурсного потенціалу підприємства 
відноситься:  

- необхідність розроблення інтегрального показника оцінки ресурсного 
потенціалу підприємства;  

- вирішення проблеми співставлення вартісних і натуральних оцінок  
- розробка системи збору достовірної вихідної інформації;  
- розробка нових математичних моделей оцінки ресурсного потенціалу;  
- розробка і використання коригуючи коефіцієнтів.  
Отже, основи формування та ефективного використання ресурсного 

потенціалу визначають умови для економічного моделювання ефективності госпо-
дарювання підприємств сільського господарства. З огляду на сучасний стан 
економіки наявність ресурсного потенціалу на підприємстві ще не свідчить про 
ефективність діяльності підприємства. Ефективна діяльність підприємства 
забезпечується в першу чергу за рахунок якості використання ресурсного 
потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою оптимального капіталу, відомо що їхня 
якість дає змогу зменшити втрати, підвищити ефективність виробництва. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Григор’єва К.Д., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність«Економіка підприємства» 

Науковий керівник:  
Використання логістичних підходів в управлінні підприємством дало можли-

вість пошуку та використання нових виробничих та економічних резервів, 
пов’язаних із скороченням терміну проходження товарно-матеріальних цінностей 
по маршруту від виробника до споживача, зменшенням витрат на їх складування і 
транспортування, а також із зниженням рівня собівартості продукції і комплексним 
покращенням якості виробництва та обігу товарів. 

Формування визначення логістики відбувалося у взаємозв’язку з теоретични-
ми проблемами, що виникали, з часом інтегруючись у системоохоплюючий меха-
нізм, який можна трактувати як досягнення узгодженості між виконанням зо-
бов’язань та відповідними витратами в сфері виробництва, транспортно-
складського забезпечення у процесі отримання необхідних товарів або послуг у ви-
значеному місці, у призначений час, в необхідній кількості з мінімальними загаль-
ними витратами при високій якості обслуговування споживача [3, с. 15]. 

Однією зі складових логістики, що відповідає за оптимальне забезпечення ви-
робництва ресурсами є логістика постачання. Аналіз досліджуваних джерел дає 
змогу навести наступну класифікацію систем її функціонування: 

1. За основним принципом роботи системи [2, с. 81-82]: 
− система, що «виштовхує», в якій матеріальний потік «виштовхується» отри-

мувачу по команді, що надходить на передавачу ланку із центральної системи 
управління виробництвом; 

− система, що «тягне», в якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну 
технологічну операцію з попередньої по мірі необхідності. 

2. Залежно від джерел постачання предметів праці можна виділити системи з 
переважним використанням зовнішніх або внутрішніх джерел. 

3. За стратегіями постачання [4, с. 358]: 
− система глобального постачання («Global Sourcing») виражається в ефективно-

му використанні світових ресурсів у сферах персоналу, матеріалів, енергії і капіталу; 
− система єдиного постачання («Single Sourcing») передбачає концентрацію 

джерел постачання в єдине; 
− система модульного постачання («Modular Sourcing») базується на купівлі 

попередньо змонтованих «модулів» від постачальника; 
− система регіонального постачання («Regional Sourcing») передбачає терито-

ріальне «районування» процесів постачання. 
4. За логістичними концепціями вирізняють системи з використанням: MRP 

(Materials Requirements Planning – планування потреби в матеріалах), KANBAN 
(«kanban» – спеціальна картка із завданням), «Just-in-Time» («точно-в-термін»), «Lean 
Production» («худе виробництво»), OPT (Optimized Production Technology – оптимізова-
на виробнича технологія), «Demand-Driven Techniques» («реагування на попит»). 

Поєднуючи перелічені системи функціонування логістики постачання, підпри-
ємство формує власну логістичну систему відповідно до особливостей умов вироб-
ництва, при здійсненні оцінки ефективності функціонування якої можна використо-
вувати такі методологічні підходи [3, с. 248-249]: 
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1. Функціональна ефективність кількісно визначається як корисний ефект (кі-
лькість випущеної продукції, обсяг виконаних логістичних послуг, величина отри-
маного прибутку, високий рівень організації виробництва, економія матеріальних і 
фінансових ресурсів), отриманий у результаті функціонування логістичної системи 
за визначений період часу. 

2. Ефективність логістичної операції, логістичного рішення, функціонування ло-
гістичної системи може бути охарактеризована системою показників, що характеризу-
ють їх якість при заданому рівні логістичних витрат. Інтегрованим показником може 
виступати показник, що являє собою відношення економічного ефекту, отриманого в 
результаті реалізації логістичної концепції, і капіталу, інвестованого в логістику. 

3. Особливість третього підходу полягає в тому, що побудова показників ефек-
тивності базується не на відношенні «ефект / витрати», а на відношенні «фактичний 
ефект / потенційно-можливий ефект». 

До внутрішніх показників оцінки ефективності функціонування закупівельно-
збутової логістики можна віднести: показники продуктивності (кількість оброблених 
замовлень на одиницю часу; вантажні відправлення на одиницю складських потуж-
ностей та ін.), логістичні витрати (пов’язані з процедурами замовлень; на складську 
переробку вантажів і зберігання та ін.) та інвестиції (в складську інфраструктуру, 
технологічне устаткування тощо). Важливе значення мають і зовнішні показники, 
що включають [1, с. 605]: 

1) регулярне вивчення сприйняття роботи логістичних систем споживачами 
(тривалість логістичного циклу, доступність інформації, способи вирішення про-
блем, сервісна підтримка продукту і т. ін.); 

2) порівняльний аналіз як засіб зіставлення однотипних продуктів, послуг і ме-
тодів роботи з аналогічними показниками конкурентів, а також провідних фірм су-
міжних і несуміжних галузей.  

Отже, закупівельно-збутова логістика підприємства являє собою механізм ефе-
ктивного управління матеріальними, фінансовими та відповідними інформаційними 
потоками, що супроводжують весь процес виробництва та реалізації продукції (по-
слуг), для досягнення максимально можливого задоволення запитів споживачів. Ло-
гістика постачання функціонує в системах, які можна класифікувати за основним 
принципом роботи, джерелом постачання предметів праці, стратегією постачання та 
логістичною концепцією. Для проведення якісної оцінки ефективності функціону-
вання закупівельно-збутової логістики визначають внутрішні (що відображають 
продуктивність, логістичні витрати, інвестиції), та зовнішні показники (сприйняття 
роботи логістичної системи споживачами, порівняльний аналіз відповідних показ-
ників конкурентів). 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Григорян А.Н., студент ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Економіка підприємства» 
Науковий керівник: к.е.н. Даниленко В.І. 

В силу загострення конкуренції за ринки збуту, росту витрат, а також підви-
щення вимог споживачів стосовно якості виробленої продукції, одним із факторів, 
який визначає виживання сільськогосподарських підприємств та їх цілеспрямова-
ний розвиток – ефективність виробничо-комерційної діяльності.  

Більшість українських сільськогосподарських підприємств в останні роки 
опинилися перед серйозними проблемами як при виробництві продукції, так і збу-
ту. Падіння обсягів реалізації, зниження рентабельності виробництва, скорочення 
частки ринку аж до повної її втрати, надмірне використання товарообмінних опе-
рацій – це далеко не повний перелік взаємопов’язаних негараздів, що супроводжу-
ють сферу збуту навіть тих підприємств, які ще вчора здавалися благополучними. 

Виробничо-комерційна діяльність підприємства – це діяльність, спрямована 
на виявлення і задоволення потреб в його продукції (послугах) за допомогою обмі-
ну з метою одержання прибутку [1, c. 24].  

Виробничо-комерційна діяльність підприємства виконує такі функції: 
1. вивчення ринку, його структури, аналіз і прогнозування попиту; 
2. вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства; 
3. визначення номенклатури і асортименту продукції для ринку; 
4. розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів; 
5. реклама, збут і його стимулювання; 
6. політика ціноутворення. 
Об’єктом виробничо-комерційної діяльності підприємства є комплекс, що 

складається з елементів: потреби – товар – ціна – реклама – збут. 
Основний принцип виміру ефективності виробничо-комерційної діяльності – 

принцип взаємозв’язку цілі маркетингової діяльності та її кінцевого результату 
(ефекту). Тобто, виробничо-комерційна діяльність підприємства передбачає орієн-
тацію на виробництво і пропозицію високоякісної продукції, її продажу, побудови 
комунікацій зі споживачами та стимулювання покупок. Для цього важливі еконо-
мічна технологія виробництва, масштабність виробництва, низькі витрати на оди-
ницю продукції і, як результат, можливість продавати продукцію за низькими ці-
нами [2, c. 88-90]. 

У функції маркетингу виконують економісти, бухгалтери, провідні спеціаліс-
ти. У 25-30% випадків такі функції маркетингу, як підтримка і стимулювання збу-
ту, підприємства реалізують завжди або часто. Проте останнім часом зростає заці-
кавленість у маркетинговій діяльності. Тому, необхідно планувати збільшення 
прибутку підприємства шляхом проведення ефективної цінової політики, підви-
щенні якості продукції, зниженні собівартості, встановлення цін зі знижками та 
продажі продукції в період вигідної ціни.  

Виробничо-комерційна діяльність сільськогосподарських підприємств пови-
нна здійснювати пошук нових сфер діяльності, інноваційних концепцій розвитку; 
розвивати у економістів стратегічне мислення та бачення перспектив розвитку ри-
нків; оптимізувати ризики під час виходу на нові ринки; створювати умови для 
ефективної діяльності всіх ланок виробничо-комерційної діяльності. 
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Для покращення ефективної комерційної діяльності підприємства, необхідно 
проводити глибокий аналіз залежності від постійно мінливого ринкового середо-
вища. Це дозволить зробити підприємство стійко прибутковим і конкурентоздат-
ним, забезпечити його розвиток, передбачати майбутнє. 

Для ефективного здійснення виробничо-комерційної діяльності в сільськогос-
подарських підприємствах слід складати маркетинг-плани, можливо із залученням 
фахівців-маркетологів, проте з використанням сучасних технологій, врахувавши 
при цьому особливості ринкових умов, які пов’язані з рівнем розвитку ринкового 
середовища, ринкової інфраструктури, психології споживачів. 

Отже, виробничо-комерційна діяльність у сільськогосподарських підприємств, 
по-перше, дає змогу задовольняти потреби споживачів через прискорення товарообо-
роту й зменшення товарних запасів, наявність належної достовірної інформації про 
розміщення ресурсів; по-друге, є механізмом пристосування підприємства до вимог 
агроринку внаслідок проведення сільськогосподарськими підприємствами маркетин-
гових досліджень; по-третє, забезпечує високі прибутки за умови проведення марке-
тингових досліджень і правильних висновків з них. Від ефективності маркетингових 
заходів виграє не тільки виробник продукції, а й її споживач за рахунок розширення 
асортименту, доступності товарів та отримання достовірної інформації про них, під-
вищення якості, гнучкої цінової, товарної, збутової політики. 
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Головним елементом організації є її співробітники. Вони складають основну 
статтю капіталовкладень з погляду витрат по їх найму і навчанню. Підтримка 
діяльності персоналу також вимагає великих витрат. Ще більш важливо 
підкреслити, що саме персонал найбільшою мірою визначає відмінність між 
організаціями. Продуктивність праці в організації, яка ефективно використовує 
своїх співробітників, може перевищувати в десятки і більше разів продуктивність 
праці в організації, що не надає увагу ефективності використовування людських 
ресурсів [1, c. 78]. 

Прогнозування розвитку персоналу відбувається на основі визначення резуль-
тату діяльності працівників за останні роки, і на основі цього розробляється перед-
бачення щодо подальшої тенденції його розвитку.  

Планування розвитку персоналу – це процес, який передбачає постановку го-
ловної мети розвитку, яка конкретизується цілями та розробляється тактика щодо 
їх досягнення. Плани бувають річні, середньострокові (від трьох до п’яти років) та 
стратегічні (більше п’яти років). 
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Концепцію довготермінової, орієнтованої на майбутнє, кадрової політики, що 
враховує всі аспекти сучасних підходів до управління кадровим потенціалом, мож-
ливо реалізувати за допомогою кадрового планування. Це дає змогу врівноважити і 
узгодити, як інтереси роботодавців, так і інтереси працівників. 

Планування людських ресурсів – це аналіз і вивчення потреби в персоналі для 
забезпечення досягнення цілей організації. Таким чином, сутність кадрового плану-
вання полягає у створенні умов для забезпечення організації у визначений час необ-
хідно кількістю працівників відповідної кваліфікації, і в той же час надати людям 
роботу, що відповідає їх здібностям і нахилам та задовольняє їх потреби [2, c. 5]. 

Кадрове планування повинне дати відповіді на наступні питання [2, c. 7]: 
1. Скільки працівників, якої кваліфікації, колії і де будуть необхідні? 
2. Яким чином можливо залучити необхідний персонал, або скоротити над-

лишковий, без суттєвих соціальних збитків? 
3. Як краще використовувати персонал у відповідності з його здібностями? 
4. Яким чином забезпечити розвиток персоналу для виконання нових видів 

робіт, а також забезпечити підтримку знань персоналу у відповідності з потребами 
організації? 

5. Яких витрат потребують заплановані кадрові заходи? 
Кадрове планування поділяється на [3, c. 6]: 
1. Стратегічне (глобальне, довготермінове, інноваційне). 
2. Оперативне (адміністративне, короткотермінове). 
Стратегія розвитку персоналу створюється на основі загальної стратегії роз-

витку організації і передбачає відповідні кадрові стратегії, цілі, задачі і заходи.  
Список використаних джерел 
1. Бойчик I.М. Економіка підприємств : [навчальний посібник] / I.М. Бойчик, П.С. Харiв, 

М.I. Хопчан. – Львiв : Сполом, 2005. – 207 c. 
2. Данюк В.М. Організація праці менеджера : [навч. посіб] / В.М. Данюк. – К. : КНЕУ, 

2006. – 276 с. 
3. Егоров А.П. Управление персоналом / А.П. Егоров. – Нижний Новгород, 2005. – 15 с. 
 

УДК 331.108.2 : 631.1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ПІДПРИЄМСТВІ 
Гуімлі Маруен, студент ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Адміністративний менеджмент»  
Науковий керівник: к.е.н., с.н.с., доцент Русанова Г. М. 

Результат діяльності багатьох підприємств і накопичений в них досвід роботи 
з кадрами показує, що формування виробничих колективів, забезпечення високої 
якості кадрового потенціалу є вирішальними факторами ефективності виробництва 
і конкурентоспроможності продукції. Впровадження досягнень НТП у більшості 
випадків визначається якістю робочої сили і призводить до глибоких змін у трудо-
вій діяльності людини. З’являються нові робочі місця, що потребує для підприємс-
тва висококваліфікованих кадрів, які здатні працювати в умовах нових технологій. 
Нині в аграрному секторі дуже важливим є підготовка і безперервне навчання пер-
соналу. Необхідне формування нової системи роботи з кадрами, потрібна нова кад-
рова політика і впроваджувати її повинні професіонали. Зміна зовнішнього середо-
вища, об’єктивних умов і дефіцит кваліфікованих кадрів змінив поняття роботи з 
кадрами як суто адміністративної. 
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Кадрове управління повинно бути гарантією процвітання підприємства. Висо-
ка якість робочої сили – це лише передумова до високої ефективності виробництва. 
Для її реалізації необхідно, щоб робота працівників була добре організована, щоб 
вона відповідала професійній підготовці та рівню кваліфікації персоналу, щоб для 
працівників були створені відповідні санітарно-гігієнічні умови праці, які забезпе-
чують нормальний рівень її інтенсивності [1, c. 65]. 

Розвиток персоналу – це сукупність заходів щодо набуття і підвищення квалі-
фікації працівників, а саме: навчання, яке у формі загального і професійного на-
вчання дає необхідні знання, навички і досвід; підвищення кваліфікації, тобто по-
ліпшення професійних знань і навичок у зв’язку з розвитком науково-технічного 
прогресу; перекваліфікація, що, по суті, дає друге навчання, тобто професійна 
профорієнтація, можливість освоїти нову спеціальність; навчання в школі управ-
ління і керівництва, що дає необхідні знання і підготовку для призначення на кері-
вну посаду і формування кар’єри керівника. Концепцію довготермінової, орієнто-
ваної на майбутнє, кадрової політики, що враховує всі аспекти сучасних підходів 
до управління кадровим потенціалом, можливо реалізувати за допомогою кадрово-
го планування. Це дає змогу врівноважити і узгодити, як інтереси роботодавців, так 
і інтереси працівників. 

Раціональне використання персоналу має забезпечити: оптимальну зайнятість 
працівників і стабільне та рівномірне їх завантаження протягом робочого періоду 
(тижня, місяця); відповідність трудового потенціалу працівників вимогам робочого 
місця, посади; періодичну зміну одного робочого місця на інше з метою забезпе-
чення різноманітності виконуваних робіт і можливості гнучкого маневрування в 
процесі виробництва; максимальну можливість виконання на робочому місці різ-
них операцій, чергуючи навантаження різних груп м’язів людини [2, c. 58]. 

Відповідальність за розвиток персоналу несуть: адміністрація підприємства; 
лінійні керівники підрозділів; самі працівники, які повинні бути активними і спря-
мованими на самовдосконалення. Основними інструментами підвищення компете-
нцій (розвитку персоналу) є управління службовими кар’єрами, навчання і підви-
щення кваліфікації працівників, управління їх рухом (переміщеннями) в організа-
ції, структуризація праці.  

Отже, виявлення професійної придатності та розвиток компетенції персоналу 
– важливі складові реалізації організацією обраної стратегії управління. 
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ля, матеріали, енергія) під час виробництва продукції, виконання робіт або надання 
послуг. 
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Продуктивність праці – це показник економічної ефективності трудової діяль-
ності працівників підприємства, який визначається як відношення обсягу виробле-
ної продукції до витрат праці. Рівень продуктивності праці характеризується по-
казником “виробіток”, що показує яка кількість продукції вироблена за одиницю 
часу. Оберненим до виробітку є показник “трудомісткість” [1, с. 85]. 

Рівень продуктивності праці має обчислюватися затратами живої, конкретної 
праці. У розрізі виробництва видів сільськогосподарської продукції аналіз затрат 
робочого часу найдоцільніше проводити в розрізі окремих технологічних операцій. 
Показниками, які характеризують продуктивність праці в галузі рослинництва є: 
вихід продукції в натуральному виразі в розрахунку на відпрацьовану людино-
годину; затрати праці в людино-годинах на виробництво 1 ц продукції; виробниц-
тво валової продукції у грошовій оцінці в розрахунку на відпрацьовану людино-
годину; виробництво продукції в натуральному чи вартісному виразі на 
середньорічного працівника. Важливо контролювати затрати праці протягом року 
на окремих стадіях виробництва. Результативність праці при цьому 
характеризується обсягом виконаної роботи [2, с. 104]. 

Розвиток і зміцнення економіки аграрних підприємств, розв'язання багатьох 
соціально-економічних проблем можливі лише за умови підвищення рівня 
продуктивності праці. Економічна суть підвищення продуктивності праці полягає в 
тому, що зменшується кількість її затрат на виробництво одиниці продукції, або 
рівнозначним є збільшення обсягів виробництва продукції при затратах однієї і тієї 
ж кількості часу. Прискорення темпів підвищення рівня продуктивності праці має 
велике значення і відіграє важливу роль, а тому є об'єктивною необхідністю у 
розв'язанні багатьох економічних і соціальних проблем [2, с. 105]. 

Підвищення рівня продуктивності праці: 
- є єдиним джерелом збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва 

і тваринництва; 
- приводить до скорочення затрат живої праці на виробництво продукції, а 

відтак – економії робочого часу; 
- створює передумови для скорочення тривалості робочого дня, робочого 

тижня і загальної кількості робочих днів у році, що сприяє збільшенню вільного 
часу працівників аграрних підприємств, який буде використано для задоволення 
особистих потреб; 

- обумовлює скорочення витрат на оплату праці в розрахунку на одиницю 
продукції; 

- сприяє підвищенню ефективності використання затрат минулої праці, 
уречевленої в матеріальних ресурсах промислового і сільськогосподарського по-
ходження; 

- сприяє зниженню витрат на оплату праці й витрат на виробництво вцілому, 
що забезпечить підвищення рівня рентабельності. 

Рівень продуктивності праці залежить від двох чинників першого порядку – 
врожайності сільськогосподарських культур або продуктивності однієї голови тва-
рин і трудових затрат на один гектар або на одну голову [3, с. 34]. 

На практиці можуть діяти декілька варіантів зростання продуктивності праці: 
- зростання врожайності сільськогосподарських культур або продуктивності 

тварин за одночасного зниження трудових затрат на один гектар або одну голову; 
- зростання урожайності сільськогосподарських культур або продуктивності 

тварин за сталих трудових затрат на один гектар або одну голову; 
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- зростання урожайності сільськогосподарських культур або продуктивності 
тварин за одночасного зростання трудових затрат, але темпи зростання 
врожайності та продуктивності тварин є вищими; 

- сталими залишаються урожайність сільськогосподарських культур або 
продуктивність тварин, а затрати праці знижуються; 

- виробництво продукції знижується, але затрати праці мають вищі темпи 
зниження [3, с. 36]. 

Отже, продуктивність праці впливає на підвищення ефективності сільськогос-
подарського виробництва. ЇЇ підвищення дає можливість скоротити затрати живої 
праці на виробництво продукції, сприяє зниженню витрат на оплату праці та витрат 
на виробництво вцілому, що призводить до підвищення рівня рентабельності та 
має велике значення і відіграє важливу роль у функціонуванні сільськогосподарсь-
кого підприємства.  
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PUBLIC RELATIONS AS A CAREER 
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Науковий керівник: к. пед. н. НіколаєнкоЮ.О. 

Public relations (PR) is the practice of managing the spread of information between an 
individual or an organization and the public. PR may include an organization or individual 
gaining exposure to their audiences using topics of public interest and news items that do not 
require direct payment. The aim of PR is to persuade the public, investors, partners, 
employees, and other stakeholders to maintain a certain point of view about it, its leadership, 
products, or of political decisions. Common activities include speaking at conferences, 
winning industry awards, working with the press, and employee communication 

PR practitioners are able to perform a variety of public relations tasks and functions, 
such as writing press releases, organizing special events, liaising with the media, 
implementing internal and external communication programmes, lobbying, and conducting 
opinion research surveys. The list is endless, and will depend upon what kind of company or 
institution the practitioner chooses to work in.The scope of modern public relations practice 
is vast, and qualified practitioners can choose from virtually any type of organization or 
institution that interests them. Alternatively, they can choose to work as a PR consultant once 
they have gained sufficient experience. 

The main PR management roles include: 1) Communication Management (developing 
communications objectives, interacting with key publics, relaying the resulting information 
with recommendations to other members of the management team); 2) Crisis Management 
(establishing methods and policies to be used when an organization’s operations become 
involved in an emergency affecting the public); 3) Issues Management (identifying 
problems, issues and trends relevant to an organization and then developing and executing a 
program to deal with them); 4) Relationship Management (identifying key publics and 
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establishing strategies for building and maintaining mutually beneficial relationships with 
those publics); 5) Reputation or Image Management (planning and implementing of policies, 
procedures and strategies that demonstrate an organization’s commitment to public and 
social responsibility, ethical behaviour, corporate identity and reputation); 6) Resource 
Management (setting objectives, planning, budgeting, recruiting and hiring PR staff and 
administering those resources); 7) Risk Management (helping an organization recognize 
areas of potential danger and recommending needed changes before potential dangers 
develop into crises); 8) Strategic Management (helping the organization develop sound 
policies that are in the best interests of the public as well as the organization) [1].  

There are some ways how to start a career in Public Relations: 1) earn a Bachelor's 
degree in PR or such relating fields as communications, journalism or marketing; PR 
coursework may include Media writing, Communications Public, Relations Theory, 
Research methods, Public relations internship; 2) develop work experience; 3) earn 
accreditation offered by special professional organizations; 4) train for management: some 
large companies offer in-house management training, while many other companies support 
employees through continuing education coursework or programs. Aspiring public relations 
managers may also find training seminars through professional associations [2]. So, 
nowadays public relations management has become a profession that requires a high level of 
education and training.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ  
ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРОФОРМУВАННЯ  

Дінець М. В., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Воронько-Невіднича Т. В. 

Під маркетинговим потенціалом слід розуміти сукупність можливостей і коштів 
підприємства в реалізації його маркетингової діяльності, а також здатність маркетинго-
вої системи забезпечувати постійну конкурентоспроможність завдяки проведенню ефе-
ктивних маркетингових заходів у сфері дослідження ринкового попиту, цінової, товар-
ної, збутової, фінансової й комунікативної політики. Основною метою управління мар-
кетинговим потенціалом сільськогосподарських підприємств є забезпечення його по-
стійної конкурентоспроможності на основі таких факторів: ефективного використання 
маркетингового персоналу; якісного управління й організації маркетингу підприємства 
в цілому; застосування маркетингових інструментів; раціонального використання існу-
ючих фінансових і матеріальних маркетингових ресурсів підприємства. 

Важливою складовою процесу управління маркетинговим потенціалом є стратегі-
чний аналіз цього потенціалу, який є початковим етапом розроблення стратегії підпри-
ємства. Його метою є вибір конкретної стратегії з багатьох альтернатив і формування 
всієї системи стратегій. Стратегічний аналіз – це комплексне дослідження позитивних і 
негативних факторів, які можуть вплинути на економічний стан підприємства у перспе-
ктиві, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства [18, с. 110]. 
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Маркетинговий стратегічний аналіз зменшує невизначеність при прийнятті стра-
тегічних рішень, дозволяє виявити зміни зовнішнього середовища та гнучко до них 
пристосовуватися, вчасно виявити ринкові можливості та використання їх у стратегіч-
ній маркетинговій діяльності, вчасно виявити ринкові загрози та запобігти їхньому не-
гативному впливу на маркетингову стратегічну діяльність фірми, допомагає визначити 
сильні і слабкі ознаки фірми, конкурентну перевагу фірми [33, с. 45]. 

Ігнорування маркетингового стратегічного аналізу під час розроблення маркети-
нгової стратегії призводить до прийняття необґрунтованих стратегічних рішень, за-
стосування стратегії пасивного пристосування до ринкових змін, неможливості адек-
ватного реагування на зміни маркетингового середовища фірми. В результаті послаб-
люються ринкові позиції фірми, вона втрачає стратегічні орієнтири своєї діяльності, 
що призводить до її ринкової вразливості [46, с. 18]. 

Планування та реалізація маркетингових стратегій підприємств є необхідними 
для виживання в конкурентному середовищі, ця проблема має практичний характер. 
Аналіз маркетингового потенціалу є лише першим етапом процесу формування стра-
тегії розвитку маркетингового потенціалу. 

Опосередковано маркетингові можливості розвитку можна охарактеризувати че-
рез динаміку обсягів продажу, що зумовлює зміну кінцевих фінансових результатів 
підприємства та залежить від двох взаємопов’язаних складових – потенціалу ринку та 
внутрішнього потенціалу підприємства, які повинні відповідати ринковим умовам ді-
яльності. Потенціал ринку визначається спроможністю споживачів купувати товари 
конкретної товарної категорії і є некерованим з боку підприємства, тому в контексті 
управління основну увагу потрібно приділяти внутрішнім можливостям формування 
маркетингового потенціалу [21, с. 118].  

Отже, реалізація маркетингового потенціалу за рахунок використання маркетин-
гових інструментів та інвестицій у реалізацію маркетингових програм по просуванню 
продукції забезпечує постійну конкурентоспроможність підприємства, економічну і 
соціальну кон’юнктуру товарів й послуг вироблених підприємством, зростання поте-
нційних та реальних споживачів, збільшення інвестицій тощо. 
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СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
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Спеціальність «Економіка підприємства» 
Науковий керівник: к.т.н., доцент, професор кафедри Прасолов Є. Я. 

Основною метою виробництва є найбільш повне задоволення матеріальних по-
треб населення, які постійно зростають. З досягненням даної мети пов’язана сутність 
однієї з важливих категорій економіки – ефективності суспільного виробництва, однією 
з складових якої є ефективність сільськогосподарського виробництва [1, с. 92]. 
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Економічна ефективність – результативність економічної діяльності, економі-
чних програм і заходів, що характеризується відношенням отриманого економічно-
го ефекту, результату до затрат факторів, ресурсів, які зумовили одержання цього 
результату, досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням ресурсів 
відповідної вартості [2, с. 224]. 

Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних 
результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть 
одержувати далеко не однакові за величиною результати. В такому випадку ка-
жуть, що підприємства ведуть виробництво з різною ефективністю (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формування ефективності виробництва [3, с. 83] 
 

В аграрній економічній науці практично немає науковців, які в тій чи іншій мірі не 
розглядали б проблему ефективності чи окремі її аспекти. Однак не зважаючи на це, 
однозначної відповіді на питання про сутність цієї категорії поки що немає. Найновіші 
публікації вітчизняних економістів свідчать про значні відмінності в їхньому розумінні 
сутності категорії ефективності та методики визначення її показників. Перша група на-
уковців залишилася під впливом поглядів радянської економічної школи, друга група 
вважає єдино вірними погляди представників західних економічних шкіл. Третя група 
вчених намагається поєднати погляди цих двох шкіл [4, с. 5]. 

Таблиця 1 
Визначення категорії «ефективність» різними авторами 

Автор(и) Точка зору 
Ковальов В. В., 
Волкова О. М., 
Іванієнко В. В. 

Економічна ефективність – відносний показник, що порівнює отрима-
ний ефект з витратами чи ресурсами, використаними для досягнення 
цього ефекту [5, с. 76] 

Іващенко Н. П. Економічна ефективність – віддача у формі доходів різних ресурсів 
фірми, що знаходяться в її розпорядженні [5, с. 76] 

Нусінов В. Я., 
Турило А. М., 
Темченко А. Г 

Ефективність є результативність, тобто результат діяльності (ефект), 
який одержує суспільство, підприємство або окрема людина на оди-
ницю використаних (чи застосованих) ресурсів [3, с. 83] 

Лямець В. І., 
Тевяшев А. Д. 

Ефективність – це не просто властивість операції (процесу функціону-
вання системи), що відбивається в її здатності давати певний ефект, а 
дієвість такої здатності, тобто результативність, співвіднесена з ресур-
сними витратами [6 с. 218] 

Орлов П. А 
Ефективність – співвідношення результату або ефекту будь-якої дія-
льності і витрат, пов'язаних з її виконанням. Причому це може бути як 
співвідношення результату і витрат, так і співвідношення витрат і ре-
зультатів діяльності [7, с. 367] 

Падерін І. Д 
Сутність економічної ефективності підприємства полягає в економії 
всіх питомих витрат на виробництво продукції, що визначає його до-
хідність [8, с. 90] 

Сурмін Ю. П. Ефективність – показник успішності функціонування системи для до-
сягнення встановлених цілей [9, с. 354] 

Робоча сила + Основні 
засоби + Предмети 
праці + Земля 

 
Виробництво 

Результати  
виробництва 

Ефективність 
виробництва 
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Автор(и) Точка зору 

Федулова Л. І. 
Економічна ефективність – такий стан справ, за якого неможливо 
здійснити жодної зміни, яка більш повно задовольняє бажання однієї 
людини, не перешкоджаючи задоволенню бажань іншої людини 
[10, с. 388] 

Джерело: узагальнено автором 
 

Отже, аналіз поняття «ефективність» показав, що існують різні підходи до її 
визначення. Переважає точка зору, згідно з якою ефективність – це відношення ре-
зультатів до витрат (ресурсів), тобто так зване «традиційне» визначення. Залежно 
від підходу це поняття визначає результативність об’єктів (систем) різного рівня – 
суспільства, підприємства, системи управління. 
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SMALL BUSINESS MARKETING PROBLEMS 
Дяченко Т.А., студентка ОКР «Спеціаліст» 

Спеціальність «Облік і аудит» 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри іноземних мов  

та українознавства Герус І.І. 
Marketing is the process of communicating the value of a product or service to 

customers, for the purpose of selling the product or service. It is a critical business func-
tion for attracting customers. 

Economy with competition development gives a life for marketing and it, like a lot 
of other economic phenomenons, has some common problems. Next we’ll talk about 
marketing problems of small business. 
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So, the first problem is tough competition. Trying to get small business to stand out 
in a crowded marketplace is tough. The answer to this problem doesn’t start with expen-
sive advertising and more exposure. First it is necessary to discover what makes business 
different and more appealing than competitor’s business. Developing of competitive edge 
needs to become a priority. Without it it is likely to be drowning in a sea of copycat small 
businesses and competing on price far too often. 

Second problem is poor results from advertising. An average situation when created 
promotional material that advertiser thought was great, brought poor result. One likely 
reason for this may be that creating something that appeals to business, rather than your 
target market. This is a very common marketing problem.  

Third: don’t know where to start – no marketing plan. For most small businesses the 
best place to start is with a simple marketing plan. Even one page of marketing plan will 
help to clarify who is target market and how to reach them. It will also make it easier to 
be consistent. One of the most common reasons not to create a marketing plan is also one 
of the best reasons to do it: “I just don’t have time.”  

The time that spent on planning marketing will reduce the time that can be wasted 
doing tasks which are not helping to achieve marketing goals.  

Fourth problem is connected with expecting immediate results from long term mar-
keting tactics. Some marketing tactics take far longer than others to bring in results. 
Small businesses frequently use long term tactics without being aware they’re long term. 
They don’t see much in the way of early results and abandon their efforts. 

If pull the pin too early it’s expensive, time consuming and frustrating; three things 
that anybody want to avoid. 

Fifth - not generating enough referrals and word of mouth. Word of mouth market-
ing is one of the best ways to get new business. Other people are doing marketing for 
somebody’s business. The mistake many small businesses make is simply hoping for 
word of mouth rather than having a plan to generate buzz. 

Sixth problem: business is up-and-down and too unpredictable. This problem can be 
the result of having too few sources of leads. Having multiple sources for new leads is 
important for all small businesses. Everyone have probably heard the saying: “don’t put 
all your eggs in one basket.” It applies to marketing as well. If marketing is reliant on too 
few marketing tactics it can be a real issue. 

Seventh problem of marketing is a spending money on ads without knowing if they 
are working. A typical scenario is running an ad in a local newspaper and business 
‘seems’ to pick up over the same period. Businessmen decide the ad is a success and keep 
running it.  

Eighth – not getting the best results from marketing tools. Small business operators 
often try new marketing trends without much success. Somebody may get a new website 
or a Facebook page, but it’s just not bringing in any new business.  

So what can small business do to avoid these marketing problems??  
If it’s still worthwhile, it is necessary to do a little research to find out the do’s and 

don’ts and then plan how to make it work.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ТА СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ  

Жибенко А. В., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»  

Науковий керівник: к.е.н. Дем’яненко Н. В., доцент кафедри БАтаП 
Стратегічно орієнтоване підприємство – це підприємство, де стратегічне мислення 

є основною, принциповою настановою в діяльності персоналу підприємства і насампе-
ред вищого керівництва, де існує (формується) система стратегічного управління; за-
стосовується раціональний процес стратегічного планування, який дає змогу розробля-
ти та використовувати інтегровану систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна 
діяльність підпорядкована досягненню стратегічних орієнтирів [1, c. 120]. 

За критерієм часу серед видів управління розрізняють: оперативне, програмне 
та стратегічне. Оперативне (диспетчерське, ситуаційне) – традиційне управління 
підприємством, яке базується на принципах, методах і способах управління. Це 
управління на досить короткий час (день, тиждень, місяць). Програмне управління 
представляє розробку програм для конкретного виробництва. Може бути програма 
розроблена на один місяць, півроку, до одного року. Стратегічне управління – це 
довгостроковий, якісно визначений процес розвитку організації, який стосується 
сфери засобів і форм її діяльності, системи взаємовідносин в середині підприємст-
ва, а також позиції підприємства в зовнішньому середовищі, і який приводить до 
досягнення цілей підприємства 

Суть стратегічного управління полягає в тому, що в підприємствах, з одного 
боку, існує чітко виділене і організоване, так зване «формальне» стратегічне пла-
нування, а з іншого боку, структура управління корпорації, механізми взаємодії 
окремих підрозділів побудовані так, щоб забезпечити розробку довгострокової 
стратегії та її реалізацію через поточні виробничо-господарські плани. Тобто стра-
тегічне управління включає два основні процеси: стратегічне планування і ситуа-
ційне управління реалізацією сформульованої стратегії. 

Ситуаційне управління є сукупністю управлінських робіт, які пов’язані із прийн-
яттям своєчасних заходів щодо виконання планів, завдань, графіків, що базуються на 
достовірних даних про стан виробничих об’єктів. Оперативне управління передбачає 
здійснення фактично всіх функцій управління, які пов’язані із поточною діяльністю 
підприємства та його виробничих підрозділів. Формування відповідної системи опе-
ративного управління в господарстві залежить від типу існуючих у ньому організа-
ційної структури і структури управління. Проте, відомо, що розглядаючи сільськогос-
подарське підприємство як дві підсистеми – керуючу та керовану, що тісно взаємо-
пов’язані, більш високий рівень організації однієї із підсистем впливає на іншу, а отже 
і на ефективність виробництва в цілому [2, c. 68]. 

Ефективність процесів стратегічного і оперативного управління виробництвом ба-
гато в чому визначається раціональністю і оптимальністю організації системи взаємо-
зв’язку між ними. В результаті цього, при здійсненні процесів вдосконалення системи 
управління виробництвом та її адаптації до ринкових умов на підприємствах особлива 
увага повинна бути приділена не тільки процесам впровадження нових форм і методів 
управління, але і коректуванню і реорганізації системи взаємозв’язків.  

Стратегічне і ситуаційне управління підприємством повинні підпорядковува-
тися принципу раціональної організації їхнього взаємозв’язку. Одним із напрямків 
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щодо вдосконалення системи управління є орієнтація оперативного управління на 
стратегічні завдання, що дозволяє пов’язати процеси оперативного і стратегічного 
управління в єдиний комплекс та отримати підвищення ефективності діяльності 
всього підприємства. 
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Жолобецька С.Я., студентка ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Науковий керівник: д.держ.упр., професор Лозинська Т.М. 

В умовах розвитку ринкових відносин, становлення економіки, потрібне гнуч-
ке реагування на зміну попиту споживачів на той чи інший вид продукції, у зв’язку 
з цим росте роль стратегічного управління. Його завдання – забезпечити чітку і 
безперебійну роботу підприємства і внутрішніх підрозділів при найбільш ефектив-
ному використанні виробничих ресурсів. Це все можна забезпечити стратегічне 
управління господарською діяльністю, яке являє собою систему мір, направлених 
на конкретизацію техніко-економічного плану в часі і просторі [6; с. 83].  

Існує багато визначень даного терміну, оскільки спостерігається процес, коли 
кожен науковець, що займається вивченням даної проблеми, пропонує свій варіант, 
який має певні відмінності. 

Стратегічне управління – багатоплановий, формально-поведінковий управлін-
ський процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що 
сприяють балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі частини, 
та зовнішнім середовищем, а також досягненню встановлених цілей [1, с. 56 ]. 

Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднуються цільо-
вий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає можливість вста-
новлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) 
підприємства та приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації систе-
ми стратегій [2, с. 125]. 

Стратегічне управління являє собою процес, за допомогою якого менеджери 
здійснюють довгострокове керівництво організацією, визначають специфічні цілі дія-
льності, розроблюють стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні 
(найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроб-
лених відповідних планів, які постійно розвиваються і змінюються [3, с. 148]. 

Мета стратегічного управління – це побудова такої динамічної системи, яка да-
вала б змогу забезпечувати своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розроблен-
ня і виконання системи планів (як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів), 
удосконалення підприємства та його окремих підсистем, що є основою для підвищен-
ня його конкурентоспроможності та існування в довгостроковій перспективі [4, с. 58]. 

І. Ансофф виділяє два види управління: стратегічне і оперативне. Діяльність зі 
стратегічного управління пов'язана з постановкою цілей і завдань організації і з 
підтримкою продуктивних взаємин між організацією та її бізнес-середовищем, що 
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дозволяють їй досягти своїх цілей, відповідають її внутрішнім можливостям і до-
зволяють залишатися сприйнятливою до зовнішніх викликів [2, с. 63]. 

Отже, на нашу думку стратегічне управління – це концепція вибору в певних 
умовах. Він дає більш чи менш конкретне уявлення про те, якою повинна бути ор-
ганізація в майбутньому: в якому оточенні їй необхідно буде працювати, яку пози-
цію займати на ринку, які мати конкурентні переваги, які зміни слід здійснити в ор-
ганізації. Також він спрямований на створення конкурентних переваг підприємства 
і утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечать майбутню життє-
здатність організації в мінливих умовах. 

Стратегічне управління господарською діяльністю забезпечує ефективне фун-
кціонування всього виробничого процесу, який в свою чергу дуже залежить від по-
тужностей підприємства.  

Запорука успіху діяльності будь-якого підприємства криється в постійному під-
вищенні ефективності виробництва, систематичному аналізі господарської діяльності, 
розробці й упровадженні заходів, націлених на підвищенні ефективності виробництва.  

На сучасному етапі розвитку України, забезпечення стабільної роботи підпри-
ємств по випуску конкурентоздатної продукції, є завданням першорядної важливо-
сті для керуючих усіх рівнів. Найважливішою якісною характеристикою господа-
рювання на всіх рівнях є – ефективність виробництва [5, с. 157].  

Зниження витрат виробництва, раціональне використання матеріальних ре-
сурсів, досягнення більш високих економічних показників і, насамперед підвищен-
ня продуктивності праці й ефективності виробництва, і на цій базі зниження собі-
вартості – найбільш важливі й актуальні задачі працівників управління господарсь-
кою діяльністю. Для їхнього вирішення велике значення має удосконалювання 
управління з метою підвищення його ефективності, оволодіння методами ефектив-
ного керування виробництвом, а також розрахунки й порівняння показників ефек-
тивності виробництва підприємства.  

Необхідною умовою вирішення поставлених завдань є науковий пошук, ана-
ліз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи управління підприємст-
вом, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва й насичення 
ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача 

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємства, які володіють стра-
тегією і запроваджують стратегічне управління, завжди мають можливість поводи-
тись послідовно і системно у своєму бізнесі, зокрема та в ринковому динамічному 
конкурентному середовищі в цілому, що збільшує імовірність досягнення ними по-
ставленої мети. Тому запровадження системи стратегічного управління господар-
ською діяльністю є об’єктивно необхідним процесом у сфері організації управління 
бізнесом, який підвищує готовність підприємницьких організацій адекватно реагу-
вати на непередбачені зміни і сприяє обґрунтованому, узгодженому вирішенню як 
поточних так і стратегічних проблем (бо стратегічне управління в конкретний мо-
мент визначає, як організація має діяти в сучасних умовах, щоб досягти бажаної 
мети в майбутньому, виходячи з того, що оточення змінюватиметься).  
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Co-production is a new way of thinking about public services. It has been described 

as the means of delivering public services in an equal and reciprocal relationship between 
professionals, users of the services, their families and their neighbours. When beneficial 
activities are co-produced in this way, both services and neighbourhoods become far 
more effective agents of change. Co-production has the potential to revolutionize how we 
deliver health, education, policing and other services, making them more effective, effi-
cient and sustainable. 

But what should inform this radical innovation? 
There is no single formula for co-production but there are some key features that are 

present in co-production initiatives. They: 
• define people who use services as assets with skills 
• break down the barriers between people who use services and professionals 
• build on people’s existing capabilities 
• include reciprocity (where people get something back for having done something 

for others) and mutuality (people working together to achieve their shared interests) 
• work with peer and personal support networks alongside professional networks 
• facilitate services by helping organisations to become agents for change rather 

than just being service providers. [2] 
Some definitions of co-production include: 
Co-production is not just a word, it’s not just a concept, it is a meeting of minds 

coming together to find a shared solution. In practice, it involves people who use services 
being consulted, included and working together from the start to the end of any project 
that affects them. [2] 

A way of working whereby citizens and decision makers, or people who use ser-
vices, family carers and service providers work together to create a decision or service 
which works for them all. The approach is value driven and built on the principle that 
those who use a service are best placed to help design it. [1] 

A relationship where professionals and citizens share power to plan and deliver 
support together, recognising that both have vital contributions to make in order to im-
prove quality of life for people and communities. [1] 

Definitions and language are important. But the move toward co-production needs 
to be more than just a change in words because there is a danger of assuming that the 
right words will be followed by the right actions. Real change is accompanied by a 
movement of resources to people who use services and to frontline staff.  

There is a difference between co-production and participation: participation means 
being consulted while co-production means being equal partners and co-creators.  

A distinction has also been made between co-production and co-creation. In co-
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production, people who use services take over some of the work done by practitioners. In 
co-creation, on the other hand, people who use services work with professionals to de-
sign, create and deliver services. [3] 

Co-production has been broken down into the following: 
• co-design, including planning of services 
• co-decision making in the allocation of resources 
• co-delivery of services, including the role of volunteers in providing the service 
• co-evaluation of the service. [3] 
Some people argue that co-designing services (managers and citizens working to-

gether in the planning stages of projects), while important, must be accompanied by co-
delivery (involving people in actual service provision). 

It can also be useful to think about there being different levels of co-production. For 
example: 

• descriptive – where co-production already takes place in the delivery of services as 
people who use services and carers work together to achieve individual outcomes, but activi-
ties cannot challenge the way services are delivered, and co-production is not really recognised 

• intermediate – where there is more recognition and mutual respect, for example 
where people who use services are involved in the recruitment and training of professionals 

• transformative – where new relationships between staff and people who use ser-
vices are created where people who use services are recognised as experts in their own 
right. There is respect for the assets that everyone brings to the process and an emphasis 
on all the outcomes that people value, rather than just those–such as clinical outcomes–
that the organisation values.  

The range of definitions and the proliferation of terms such as ‘co-creation’ and ‘co-
design’ can be bewildering. However, there are a few things we can say with some cer-
tainty that transformative co-production is about: 

• social care professionals and people who use services work in equal partnerships 
towards shared goals 

• there is a movement from involvement and participation towards people who use 
services and carers having an equal, more meaningful and more powerful role in services 

• people who use services and carers are involved in all aspects of a service – the 
planning, development and actual delivery of the service 

• power and resources are transferred from managers to people who use services 
and carers 

• the assets of people who use services, carers and staff are valued 
• it is recognised that if someone makes a contribution they should get something 

back in exchange 
• frontline staff are seen as a group that needs to have more autonomy and a greater 

role in planning services. 
Public services face great challenges: increasing demand, rising expectations, en-

trenched social problems and reduced budgets. Reform is not enough to overcome 
these―radical innovation is needed, and must move from the margins to the mainstream. 
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The idea of branding is valuable and imperative for business owners and leaders in 
organizations. A brand is the essence of who you are; it describes you and what you do in 
life. By creating a successful brand you make it easy for people to find you. You position 
yourself in their minds and in return you receive their focused attention and clarity. In a 
way you are able to attract the customers that you want to attract. Your brand becomes 
your trademark; it builds trust and ties emotional connections. Some successful big and 
small companies that have done an excellent job in creating recognizable brands are 
McDonalds, Colgate and Disney just to name a few. As soon as you say their names you 
also identify what they offer. Usually, as you mention these companies' special 
characteristics, values and emotions come into your mind. 

Creating a brand that is unique and memorable can become the most essential asset 
of your business. Nowadays companies are remembered and regarded by their reputation 
among consumers and experts in the industry. This reputation is tied directly with that 
company’s brand. So, building and maintaining a successful brand is the key to 
developing a company or business that is long-lived and profitable. 

There are some ways for designing and maintaining a successful and remarkable 
brand for your business: 

• Understand your business: your brand must match your business and what it has to 
offer.  

• Research your competitors and industry as a whole to see what is already available as 
this will give you an idea of brand quality, and how you are going to stand out. The more 
research you do, the more understanding you will have. 

• Know your audience/customers: one of the most basic elements of brand 
development involves evaluating your audience and working to appeal to their interests. Your 
brand will never be successful if it is not delivering what your customers want. For this reason, 
before settling on a specific branding scheme, you must carefully evaluate your 
audience/customer base and determine what their interests are. You must know what drives 
your customers and what makes them purchase or endorse a product.  

• Make it simple: successful logos and brands are those that are simple and therefore 
easy to remember.  

• Approach graphic designers: you can ask them to produce a few ideas so you can 
choose what to progress with. 

• Ask for opinions to give you feedback and make tweaks according to the advice you 
get. You might not agree with everything suggested, but you may gain some valuable advice. 

• Be Consistent: as with most things, consistency is the key to success. If you are 
constantly changing your company’s name, brand, logo, etc. it will be impossible for you to 
gain brand recognition and notability among consumers. Your brand should communicate 
specific things about your company and your company’s goals. Consistency translates to 
consumers as reliability and trustworthiness. Remain consistent with your design and message 
to ensure that consumers will recognize your company more easily and so that consumers feel 
they can rely on your message and brand. 

So, there is no doubt that branding can make or break a business. It is the component of 
the business that can make a customer really connect with your company and that’s why it is 
necessary to study the ways which may help you to create a successful brand.  



 42 

References 
1. How to create successful branding // PrintRunner: Marketing advice for small business 

[Electronic resource]: http://blog.printrunner.com/2012/09/how-to-create-successful-branding/ 
2. How to develop and maintain a successful brand [Electronic resource]: 

(http://www.iblogzone.com/2011/08/how-to-develop-and-maintain-a-successful-brand.html) 
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Регіональні програми зайнятості всіх територіально-адміністративних оди-
ниць України є складовою державної програми зайнятості. Тому вони розробля-
ються за типовими єдиними формами і у встановлений термін з обов’язковим до-
триманням принципів системного підходу до вирішення проблем зайнятості. Для 
цього Державним центром зайнятості розробляються методичні рекомендації щодо 
розробки регіональних програм зайнятості населення.  

Основна мета регіональних програм зайнятості – сприяти працевлаштуванню 
та раціональній суспільно корисній зайнятості працездатного населення і запобі-
гання масовому безробіттю шляхом здійснення активної політики на ринку праці 
та подання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соці-
ального захисту. 

Регіональна політика зайнятості передбачає розроблення програм сприяння 
зайнятості. Ці програми можуть охоплювати окремі категорії населення: молодь, 
жінок, інвалідів, так і специфічні випадки загрози безробіття, зумовлені економіч-
ною або іншою ситуацією. 

Із 1991 р. відповідно до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» з 
метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці Кабі-
нетом міністрів України і виконавчими органами відповідних рад мають розробля-
ти річні та довгострокові державні територіальні програми зайнятості населення. 

Регіональні програми зайнятості населення спрямовані на: сприяння розвитку і 
структурній перебудові економіки, створенню умов для спрямування працівників, на-
самперед на рентабельні виробництва; попередження розвитку безробіття і його ско-
рочення шляхом підвищення економічної зацікавленості підприємств і організацій у 
створенні додаткових робочих місць; удосконалення системи відтворення робочої сили 
водночас із збільшенням числа робочих місць, поліпшенням професійної орієнтації, 
підвищенням кваліфікації працівників та ефективності використання трудових ресурсів; 
захист безробітних та їхніх сімей від негативних наслідків безробіття і забезпечення за-
йнятості громадян, які потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на 
ринку праці; формування кадрової, матеріальної, інформаційної, статистичної, фінансо-
вої та науково-методичної бази державної служби зайнятості; заходи сприяння зайнято-
сті населення, яке проживає у сільській місцевості. 

Розробка першої державної програми зайнятості населення (ДПЗН) проводи-
лась у 1991 р. на 1992 р. Поступово вдосконалюючись, вона розроблялась і на на-
ступні роки до 1996 р., але на 1995 і 1996 рр. проекти ДПЗН не були схвалені Кабі-
нетом міністрів України з різних причин. У 1996 р. прийнята середньострокова 
ДПЗН на 1997–2000 рр. Але досвід роботи за цією програмою свідчить про перед-
часність розробки середньострокових програм на той час. Їх реалізація через не-
стабільну соціально-економічну ситуацію перехідного періоду не могла бути до-
статньо повною. У даному випадку не було враховано базовий принцип перехідно-
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го періоду – нестабільність і певною мірою непередбаченість розвитку ситуації, а 
тим більш, окремих процесів у більшості напрямів життєдіяльності суспільства, 
невизначеність з багатьох проблем. Тому найбільш реальними і дієвими є щорічні 
ДПЗН. Ці програми, з коригуванням протягом року відповідно до фактичного роз-
витку процесів, більше задовольняли потреби виконання функцій державного ре-
гулювання зайнятості населення. 

Заходи ДПЗН, як активні, так і пасивні, здійснювались за рахунок коштів 
Державного фонду сприяння зайнятості населення. Але з 1 січня 2001 р. фонд при-
пинив своє існування. Натомість вступив у дію Фонд загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування України на випадок безробіття.  

Врахувавши недоліки ДПЗН на 1997–2000 рр., на 2001–2004 рр. розробили та 
затвердили середньострокову Державну програму зайнятості населення, що було 
здійснено 7 березня 2002 р.  

Програма спрямована на виконання завдань, визначених із відповідного пра-
вового, організаційного та методичного забезпечення політики зайнятості за таки-
ми напрямами: формування механізму диференційованого підходу щодо збережен-
ня робочих місць; створення механізмів реалізації політики зайнятості в загально-
національних програмах; регулювання трудових міграцій; забезпечення додаткових 
гарантій зайнятості населення окремим категоріям громадян; сприяння професійній 
мобільності; розвиток соціально-трудових відносин; удосконалення інформаційно-
статистичної бази щодо розвитку ринку праці; сприяння зайнятості шляхом розви-
тку соціального партнерства. 

Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні 
враховують необхідність сприяння будь-яким формам розширення сфери прикладан-
ня праці, в тому числі створення нових робочих місць, забезпечення умов для розвит-
ку підприємництва та працевлаштування незайнятого населення і безробітних; забез-
печення державних гарантій зайнятості для окремих категорій населення; поліпшення 
системи професійної орієнтації, підготовки й перепідготовки кадрів, матеріальної під-
тримки безробітних та їхніх сімей; організації громадських робіт тощо. 

Стратегія зайнятості населення в Україні має пов'язуватися з подальшим роз-
витком і розширенням активних заходів для запобігання повальному безробіттю та 
збільшенням на них витрат із фонду сприяння зайнятості населення з урахування 
стану ринку праці. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Сосновська О.О. 
З метою ефективного управління собівартістю застосовують різні види кальку-

ляцій. Масові калькуляції складаються за певний період з метою розрахунку собівар-
тості одиниці виробу. Індивідуальні калькуляції складаються після завершення вироб-
ництва окремого замовлення (при позамовному методі). Проміжні калькуляції скла-
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даються на окремі етапи робіт довготермінових контрактів (будівництво, наука). Дирек-
тивні калькуляції (попередні) складаються до початку робіт. Стандартні калькуляції за-
стосовуються з метою встановлення допустимих витрат на виробництво продукції на 
основі науково-обґрунтованих норм. Планова калькуляція складається на основі вироб-
ничих норм і дозволяє визначити витрати виходячи з досягнутого рівня організації пра-
ці і управління техніки, технології. Кошторисна калькуляція застосовується в організа-
ціях, які виконують довготермінові контракти. Вона дає можливість встановити ціну 
контракту (будівництво, наука і т.д.). Звітні калькуляції складаються на основі даних 
бухгалтерського обліку про фактичні витрати на виробництво. Галузеві калькуляції по-
казують рівень собівартості однойменної продукції в конкретній галузі. Складаються 
вище стоячою організацією [2, c. 112 – 118]. 

Точність та обґрунтованість калькуляційних розрахунків є важливою передумо-
вою об’єктивності низки важливих економічних показників. Об’єкти планування та 
обліку виробничих витрат і визначення собівартості продукції розглянемо у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Калькулювання виробничих витрат сільськогосподарської  

продукції рослинництва 
Об’єкт планування та обліку вироб-
ничих витрат продукції рослинництва

Об’єкти  
калькулювання 

Одиниця  
калькулювання 

Пшениця озима Зерно, зернові відходи 1 центнер 
Кукурудза на зерно Зерно, зернові відходи 1 центнер 
Соняшник на зерно Насіння 1 центнер 
Льон-довгунець Насіння, соломка 1 центнер 
Буряки цукрові (фабричні) Коренеплоди 1 центнер 
Висадки-насінники буряків Насіння 1 центнер 
Тютюн Листя свіже, насіння 1 центнер 
Цикорій Коріння 1 центнер 
Лікарські культури трав’янисті од-
норічні 

Листя свіже, плоди, на-
сіння 1 центнер 

 Ефіроолійні культури трав’янисті 
однорічні Насіння, плоди 1 центнер 

Картопля Картопля 1 центнер 
Овочеві культури відкритого ґрунту Овочі 1 центнер 
Капуста Качани 1 центнер 
Коренеплодні овочеві культури (бу-
ряки, морква, редиска, редька, пет-
рушка) 

Коренеплоди 1 центнер 

Цибуля ріпчаста Цибуля 1 центнер 
Цибуля на перо Цибуля на перо 1 центнер 
Часник Часник (головка) 1 центнер 
Помідори Плоди 1 центнер 
Картопля Картопля 1 центнер 
Овочеві культури відкритого ґрунту Овочі 1 центнер 
Капуста Качани 1 центнер 
Коренеплодні овочеві культури (бу-
ряки, морква, редиска, редька, пет-
рушка) 

Коренеплоди 1 центнер 

Лікарські культури трав’янисті бага-
торічні 

Листя свіже, плоди, на-
сіння, коріння 1 центнер 

Джерело: узагальнено автором за даними [1-4] 
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Таким чином, за даними таблиці 1.3 можна стверджувати, що калькуляція ви-
трат сільськогосподарської продукції рослинництва зводиться до одиниць кальку-
лювання у центнерах. До об’єктів планування у рослинництві відносять види про-
дукції, що отримують у ході процесу виробництва сільськогосподарської продук-
ції. Тому для їх калькулювання беруть об’єкти, що являють собою зерно, насіння, 
коріння, посадковий матеріал та інші, що в результаті технології виробництва пе-
ретворюються на готову продукцію. 
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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПІДПРИЄМСТВІ 
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Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Михайлова О.С. 

Робота, спрямована на підвищення рівня корпоративної культури, повинна ви-
ступати обов'язковою складовою стратегії підприємства. Для успішної реалізації стра-
тегії керівники повинні стимулювати персонал до роботи і заохочувати за досягнуті 
результати[1, с. 12]. Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищува-
ти ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, покращувати вироб-
ничий процес без особливо великих матеріальних затрат з боку компанії [4]. 

Один з ключових законів теорії організацій – закон розвитку – стверджує, що 
підприємству притаманний розвиток, який може мати різні напрямки – висхідний, 
тобто власне розвиток, та низхідний, або зворотній, тобто деградація. Іншого бути 
не може, оскільки всі системи перебувають у стані руху навіть тоді, колі вони пе-
ребувають у стані стагнації. Це зміни у внутрішньому середовищі, яке завжди пе-
ребуває під впливом зовнішнього[3, с. 194]. 

Кожна організація має певний час впродовж якого вона існує та виконує по-
ставлені перед нею цілі і є конкурентоспроможною, чи, принаймні, існує певна 
імовірність того, що вона стане конкурентоспроможною. Ця обставина зумовлює 
існування підприємства протягом певного проміжку часу, що знайшло своє відо-
браження у теорії життєвого циклу підприємства.  

Питання організаційного розвитку займають важливе місце в загальній теорії 
організацій; із значною часткою впевненості можна стверджувати, що головним 
практичним аспектом корпоративної теорії можна вважати саме організаційний 
розвиток підприємства. 

Потреба в постійному керованому організаційному розвитку витікає із непо-
стійності середовища існування організацій внаслідок глобалізації та прискорених 
темпів науково-технічної революції та нагальній потребі пристосувати організацію 
до різноманітних змін, забезпеченні її здатності щодо реагування на них та успіш-
ному пристосуванню. Особливо це стосується підприємства у високотехнологічних 
та динамічних галузях економіки [2, с. 155]. 
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На основі проведеного аналізу корпоративної культури СВК «Батьківщина» 
можна запропонувати ряд рекомендацій по вдосконаленню культури підприємства. 

В даному випадку немає необхідності проводити зміни глибинного устрою 
підприємства, оскільки вже чітко сформована місія і стратегія діяльності корпора-
ції, а в колективу присутнє єдине бачення цілей підприємства, також вироблена оп-
тимальна корпоративна структура корпорації – все це допомагає ефективно працю-
вати по вибраних напрямах. Але все таки деякі питання залишаються відкритими. 

На основі проведеного дослідження виділимо рекомендації по вдосконаленню 
корпоративної культури СВК «Батьківщина». 

– необхідно виробити чітку нормативну базу по корпоративній культурі 
– (потрібно розробити свій кодекс корпоративного управління, який включає 

положення про взаємини головної компанії з підлеглими, правила поведінки спів-
робітників, а також вже наявну «філософію» підприємства). 

– мотивувати персонал. Крім об’єктивних факторів на трудову діяльність людей 
впливають суб’єктивні фактори. Все це підвищує значення соціально – психологічних 
методів управління. Активізація пізних соціально- психологічних якостей трудового 
колективу сприяє ефективній реалізації потенціалу кожного з виконавців. 

Особливого значення в теперішній час набувають неекономічні способи мо-
тивації. Неекономічні способи стимулювання бувають організаційні та моральні. В 
СВК «Батьківщина» добре розвинені організаційні методи мотивацій, ми їх розгля-
дали. До них відносять наступні : 

– мотивація цілями; 
– залучення до участі в справах підприємства. 
Найпоширенішим мотивом праці в СВК «Батьківщина» для працівників є 

праця, потрібна й достатня для функціонування підприємства, бо якщо воно при-
пинить свою діяльність, то працівники залишаться без роботи і не зможуть забез-
печувати свої сім’ї. Недоліком у мотивації цілями на підприємстві є те, що в пра-
цівників не сформоване усвідомлення вищої мети праці – «праця в ім’я процвітан-
ня суспільства». Така свідомість наповнює життя і працю людини сенсом, формує 
приреченість до розвитку майбутньої своєї країни. 
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Корпоративна культура є набором найбільш важливих соціально –
 економічних, морально – етичних, правових, культурологічних, особистісних на-
станов і цінностей, які поділяють усі члени організації і визначають стиль менедж-
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менту в компанії. Необхідно розрізняти корпоративну культуру, що є результатом 
цілеспрямованої управлінської діяльності, та національну культуру – результат по-
ступового розвитку соціально - історичного процесу, що відбувається незалежно 
від волі окремих особистостей. Проте неможливо не враховувати впливу націона-
льних особливостей, своєрідності культурно - історичних характеристик, набору 
традиційних цінностей, вірувань, символів на корпоративну культуру. Оскільки 
саме національні особливості, настанови та цінності зумовлюють індивідуальну 
мотивацію та професійні очікування і врешті-решт здебільшого визначають органі-
заційні процеси. Хоча нині не існує ідеальної моделі оцінювання впливу націона-
льних особливостей на корпоративну культуру [1, с. 92]. 

Корпоративна культура виконує різні функції, які вона характеризує як най-
повніше. Всі функції умовно можна підрозділити на дві групи: ті, що визначаються 
внутрішнім станом формального механізму організації; ті, що необхідністю адап-
тації організації до свого зовнішнього середовища. 

Перш за все, корпоративна культура, чи культура підприємств розглядається 
як одна з субкультур, в якій знаходять своє специфічне вираження всі основні еле-
менти культури суспільства: уявлення, символи, цінності, ідеали, зразки поведінки. 
Такий підхід має на визначення, дане французькими соціологами С. Мішон і П. 
Штерном [2, с. 54]. 

«Корпоративна культура – сукупність поводжень, символів, ритуалів і міфів, 
які відповідають поділюваним цінностям, властивим підприємству, і передаються 
кожному члену з вуст в уста в якості життєвого досвіду». 

З точки зору стратегічного аналізу культура розглядається як процес станов-
лення і функціонування духовної основи життєдіяльності організації. З цих позицій 
корпоративну культуру можна охарактеризувати як специфічну, характерну для 
даної організації систему цінностей, взаємодій і відносин, що здійснюються в рам-
ках конкретної діяльності. Таким чином, культура підприємства виражає певні 
колективні уявлення про цілі та способи діяльності даної організації. 

Французький соціолог М. Леметр зазначає, що культура підприємства – це систе-
ма уявлень, символів, цінностей і зразків поведінки, поділюваних усіма її членами. 

Провідну роль в культурі підприємств відіграють організаційні цінності. При 
цьому можна розділити загальні цінності, що визначають функціонування органі-
зації і внутрішньо організаційні цінності. Дисципліна є однією з найважливіших 
внутрішньо організаційні цінностей. Т. Пітерс і Р.Уотерман відзначають, що здат-
ність організації створювати ключові цінності, які об’єднають зусилля всіх струк-
тур того чи іншого підприємства, є одним з найглибших джерел процвітання під-
приємств. Основна мета формування ключових цінностей або принципів діяльності 
підприємства – створити в навколишньому середовищі та в очах співробітників 
підприємства його певний образ, імідж підприємства [3, с. 205]. 

Кожен з чинників формування корпоративної культури вимагає використання 
певних прийомів, що дозволяють досягати успіху при свідомому формуванні і змі-
ні корпоративної культури. На стадії виконання стратегії значні зусилля прямують 
на те, щоб привести корпоративну культуру у відповідність з вибраною стратегією. 

Проте слід підкреслити, що якщо корпоративна структура відносно легко мо-
же бути піддана змінам, то зміна корпоративної культури є дуже складною, а інко-
ли і нездійсненне завдання. Тому на рівні стадії визначення стратегії, попередньої 
стадії її виконання, необхідно по можливості максимально враховувати те, які тру-
днощі із зміною корпоративної культури можуть виникнути при виконанні страте-
гії, і прагнути вибирати таку стратегію, яка не зажадає здійснення свідомо нездійс-
ненних дій із зміни корпоративної культури. 
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НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО 
ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПРОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Клюшник Н. А., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 

Науковий керівник: к.с.-г.н, доцент Тютюнник М. Г. 
Найважливішим фактором ефективної роботи підприємства є своєчасна і ви-

сокоякісна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, що 
сприяє великому діапазону їхніх теоретичних знань, практичних умінь і навичок. 
Між кваліфікацією працівника й ефективністю його праці існує пряма залежність: 
чим вище його розряд, тим вище продуктивність його праці. На виконання однієї і 
тієї ж роботи у кваліфікованих працівників іде значно менше часу, чим у менш 
кваліфікованих. Більш кваліфіковані працівники швидше й ефективніше освоюють 
нову техніку, технологію, методи організації праці. Завдяки своїй вищій освітній і 
професійній підготовці, такі працівники одержують можливість технологічно «ба-
чити» значно більше свої безпосередні обов'язки в процесі виробництва [1, с. 512]. 

Підсистема професійно-кваліфікаційного просування робітників – це сукуп-
ність форм, методів і засобів організації планомірного, послідовного, спроектова-
ного навчання й переміщення робітників організації від простої до складної праці, 
від низьких до високих ступенів професійної майстерності з урахуванням інтересів 
робітника та потреб виробництва [3, c. 32]. 

Професійно-кваліфікаційне просування працівників на підприємстві прово-
диться на основі: 

– розробки чітких вимог до фахівця як умови його професійно-
кваліфікаційного просування (стаж роботи за спеціальністю, на займаній посаді, 
рівень професійної підготовки, наявність вченого ступеня чи звання, проходження 
підвищення кваліфікації чи професійної перепідготовки тощо); 

– обґрунтування напрямів просування (по горизонталі, вертикалі, 
комбіноване), зокрема й типових варіантів; 

– додержання принципів планомірності та послідовності в професійно-
кваліфікаційному просуванні [2, с 282]. 

Оскільки досліджуване автором підприємство СТОВ СС «Тростянець» згідно 
звітності (форми №6-ПВ) не проводить підвищення кваліфікації та навчання пер-
соналу, автором зроблено спробу запропонувати декілька груп форм професійного 
навчання на підприємстві (табл.1).  

Отже, зроблені нами пропозиції дозволяють підприємству забезпечення висо-
кої продуктивності праці за допомогою навчання та підвищення кваліфікації пер-
соналу та управління його просуванням з метою удосконалення структури персо-
налу. 
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Таблиця 1 
Форми професійного навчання персоналу підприємства  

Навчання безпосередньо на робочому місці Навчання поза робочим місцем 
Інструктаж 
Учнівство (копіювання) 
Ротація 
Наставництво 
Метод ускладнених завдань 

Лекція 
Розгляд практичних ситуацій (кейсів) 
Ділові ігри 
Моделювання 
Тренінг сензитивності 
Рольові ігри 
Самостійне навчання 
Відкрите навчання та ін. 
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ДЖЕРЕЛА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Коваленко С. А., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 
Науковий керівник: д.е.н., професор Махмудов Х. З. 

Теперішні умови господарювання вимагають від менеджерів орієнтуватися на 
стратегічне мислення, яке передбачає вивчення потреб споживачів, нових можли-
востей і загроз, конкурентних позицій, вважаючи це такою самою звичною діяльні-
стю, як і аналіз та оцінка ситуації всередині підприємства. Стратегічне мислення 
базується на усвідомленні керівниками та всім персоналом власної відповідальнос-
ті за довгострокове існування та розвиток підприємства, необхідності відповідного 
управління цим процесом і забезпечення орієнтації всіх видів діяльності на ство-
рення та підвищення конкурентоспроможності, фінансового успіху впродовж три-
валого періоду. І саме в основі стратегічного мислення лежить концепція стратегі-
чного управління. 

Ефективні стратегії конкуренції базуються на стійкій конкурентній перевазі. 
Підприємство має конкурентну перевагу, коли воно має можливості вищі за конку-
рентів у залученні покупців і боротьбі проти конкурентних сил. 

Існують численні джерела конкурентної переваги:  
- володіння найкращим продуктом на ринку; 
- розвиток високоякісного обслуговування покупців; 
- досягнення низьких витрат у порівнянні з конкурентами; 
- наявність більш зручного географічного розміщення; 
- запатентована технологія; 
- особливості продукції і стиль роботи, найбільш привабливі для покупця; 
- більш короткі терміни розробки й випробувань нової продукції; 
- добре відома марка і репутація; 
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- забезпечення покупців кращими споживчими властивостями за ті ж гроші 
(поєднання гарної якості, сервісу і прийнятної ціни) [1, с. 93]. 

Процес формування конкурентної стратегії підприємства включає декілька етапів: 
- аналіз конкурентного середовища в галузі; 
- оцінка стану підприємств-конкурентів; 
- аналіз конкурентоспроможності самого підприємства; 
- висновки про рівень і якість конкурентної позиції підприємства; 
- визначення конкурентної переваги та вибір виду конкурентної стратегії під-

приємства. 
Успіх будь-якої стратегії залежить від того, наскільки довго підприємство має 

можливість їй слідувати. Будь-яка конкурентна стратегія – це потенційна загроза 
для інших [2, с. 107]. 

Отже, кожній галузі властивий свій підхід до створення і утримання конкуре-
нтної переваги. Звичайно, підприємство робить вибір між декількома стратегіями, 
але може вибрати і більше однієї стратегії. Як правило, якщо підприємство обирає 
занадто багато напрямків, то воно не досягає успіху ні в одному з них.  

Список використаних джерел 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Коробко Н. О.; студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник к.е.н., доцент Шульга Л.В. 
У сучасних умовах динамічного ринку, нестабільної фінансової ситуації кожне 

підприємство прагне створити та захистити джерело створення цінності для спожива-
ча своїм підприємством, а також створити бар’єри для входження конкурентів у свою 
стратегічну зону господарювання, захистити функціональну нішу. Це можливо шля-
хом правильного визначення, формування стратегічних ресурсів підприємства та 
створення ефективної системи управління ними. 

Дослідженням системи управління стратегічними ресурсами на підприємстві 
займалися зарубіжні та вітчизняні вчені, а саме Хэмел Г., Портер М., Копилов А.В., 
Барни Дж. В своїх роботах вони висвітлюють питання необхідності існування 
стратегічних ресурсів на підприємстві, характеризують їх як окреме економічне по-
няття, виділяють ряд підходів до визначення стратегічних ресурсів. Однак, на сучас-
ному етапі стратегічного розвитку підприємств зостається невизначеними питання 
щодо ефективного управління стратегічними ресурсами на підприємствах. 

Термін «стратегічні ресурси» виник внаслідок еволюційного розвитку ресурсної 
теорії походження організації. Сутність теорії полягає в тому, щоб пояснити створен-
ня, використання та відновлення конкурентних переваг за допомогою ресурсів. Згідно 
даної теорії можна виокремити основні ключові положення ресурсної теорії. 

Ключові положення ресурсної теорії [1, с. 67]: 
� Існують систематичні відмінності між підприємствами, які зумовлені 
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відмінностями у ресурсах, якими вони володіють, управляють та забезпечують 
реалізацію стратегій. 

� Ресурсна теорія передбачає, що ресурси нерівномірно розподілені між 
суб’єктами господарювання. Такий нерівномірний розподіл є причиною конкурентної 
переваги або, навпаки, слабкими сторонами підприємства. 

� Теорія висуває тезу про відносну нерухомість ресурсів. Якщо певні ресурси є 
носіями конкурентних переваг, то підприємство-власник таких ресурсів буде блокува-
ти або уповільнювати їх поширення шляхом встановлення бар’єрів. 

Також для поглибленого дослідження системи управління стратегічними ресур-
сами на підприємстві доцільно розкрити категорію стратегічних ресурсів. Вона близь-
ка за значенням до категорій «активи», «здібності», «ключові компетенції», 
«конкурентні переваги», які слід розрізняти. 

Активи – це сукупність певних факторів виробництва, якими підприємство 
володіє або управляє. Що стосується категорії «здібності», її визначають, як складні 
зв’язки навичок, ресурсів та акумульованих знань, які дозволяють підприємствам ко-
ординувати діяльність та використати ресурси. «Ключові компетенції» � це навики, 
вміння, які дозволяють підприємству запропонувати споживачам фундаментальні ви-
годи. Окремо виділяють категорію «стратегічних активів». Ці дві категорії суміжні та 
навіть майже ідентичні за визначенням. Стратегічні активи – це такі активи і здібності 
підприємства, які забезпечують йому стійку конкурентну перевагу. 

Хемел Г. виділив характерні риси стратегічних активів, які ми можемо віднести і 
до стратегічних ресурсів: вони повинні бути цінними для організації, незамінними, ті, 
що важко імітуються та копіюються, рідкісними серед конкурентів [3, с. 123]. 

Таким чином підприємство використовує свої перевершуючи активи та відмінні 
здібності задля освоєння ринкових можливостей та нейтралізації загроз. На їх основі 
підприємство створює стійкі конкуренті переваги, які важко подолати або скопіювати, 
і які є причиною більш високої ефективності підприємства. 

На основі визначених понять доцільно запропонувати наступне визначення 
стратегічних ресурсів підприємства – це такі активи, здібності, організаційні процеси, 
інформація, знання організації, які є цінними, незамінними, важко копіюєми, 
рідкісними на даному ринку, і за умови створення ефективної системи управління ними 
на підприємстві є результатом формування стійких конкурентних переваг 
підприємства. 

Наявність внутрішніх компетенцій, сформованих в результаті задіяних 
стратегічних ресурсів, співставлених з ринковими шансами, дозволяє говорити про 
наявність конкурентних переваг. Тобто, на процес формування стратегічних ресурсів 
впливає не лише якість ресурсів, але і їх конкурентоспроможність на ринку у 
порівнянні з такими ж категоріями ресурсів інших організаційних систем. 

Отже, визначення рівня якості та аналіз ресурсів є вихідним моментом визначен-
ня та використання незадіяного ресурсного резерву на підприємстві, прийняття ефек-
тивних рішень менеджментом підприємства. А використання такого резерву означає 
введення досягнень науки і практики, що забезпечує підвищення конкуренто-
спроможності підприємства. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
“ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ” 

Костирко А.М., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Сосновська О.О. 
Основним показником, що характеризує ефективність використання персоналу 

підприємства є продуктивність праці. Згідно з рекомендаціями Міжнародної 
організації праці (МОП) розрізняють поняття “продуктивність” і “продуктивність 
праці”. Продуктивність – це ефективність використання ресурсів – праці, капіталу, 
землі, матеріалів, енергії, інформації – під час виробництва різних товарів і надання 
послуг. Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує 
ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. 

Продуктивність праці відбиває ступінь ефективності процесу праці. У її 
визначені вихідною категорією є праця. Продуктивність праці – це ефективність за-
трат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю 
робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції.  

За Андрійчуком В.Г.: під продуктивністю праці розуміють реалізовану здатність 
конкретної праці (праці конкретних працівників) в одиницю робочого часу виробляти 
певну кількість продукції або виконувати відповідний обсяг роботи. З наведеного ви-
значення випливає, що підвищення продуктивності праці в кінцевому рахунку зво-
диться до економії робочого часу. Адже чим менше потрібно часу для виробництва 
якогось виду продукції, тим більше робочого часу може бути використано для 
збільшення виробництва цього самого або іншого виду продукції. Із скороченням ро-
бочого часу на виробництво одиниці продукції знижується (за інших однакових умов) 
її собівартість, отже, зростає дохідність підприємств, підвищується їх 
конкурентоспроможність. Зі зростанням продуктивності праці посилюється процес 
вивільнення працівників, які можуть бути залучені підприємством для розвитку інших 
видів діяльності. Очевидно також, що скорочення робочого дня можливе лише за 
умови послідовного підвищення продуктивності праці [10, с.231]. 

Проте на виробництво продукції витрачається не лише жива праця, а й минула, 
уречевлена у виробничо спожитих засобах і предметах праці. Тому, розглядаючи 
продуктивність праці в широкому значенні цього слова, можна зробити висновок, що 
для суспільства продуктивність праці підвищується з економією як живої, так і 
уречевленої праці. Однак слід мати на увазі, що співвідношення між затратами 
уречевленої і живої праці на одиницю продукції не є стабільним, а постійно змінюється, 
причому так, що частка живої праці зменшується, а минулої – збільшується. Реальне 
підвищення продуктивності праці в широкому розумінні цього слова має місце лише 
тоді, коли темпи зростання уречевленої праці менші за темпи скорочення живої праці, 
тобто коли сукупні затрати праці на одиницю продукції скорочуються. 

За Кендюховим О.В.: продуктивність праці - один з найбільш значимих 
показників, що використовуються при аналізі трудових ресурсів, тому що прямо 
впливає на результативність роботи будь-якого підприємства й підрозділу [28, с.55]. 

Отже, продуктивність праці – це показник, що характеризує її ефективність і 
показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. 
Розрізняють продуктивність праці, яка відображає затрати лише живої праці 
працівників, і продуктивність суспільної праці, що відображає затрати праці живої та 
уречевленої. 

За Михайловою Л.І..: продуктивність праці – здатність конкретних робітників 
виробляти певну кількість продукції або виконувати якийсь обсяг робіт за одиницю 
робочого часу (годину, зміну, добу, декаду, місяць, квартал, півріччя, рік) [43, с.91].  
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Під продуктивністю праці як економічною категорією заведено розуміти 
ефективність (плодотворність) трудових витрат, здатність конкретної праці створюва-
ти за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Підвищення продуктивності 
праці характеризує економію сукупної (живої, уречевленої і майбутньої) праці. Кон-
кретно воно полягає в тім, що частка живої праці зменшується, а уречевленої 
збільшується, проте збільшується в такий спосіб, що загальна величина 
трудомісткості товарів зменшується. 

Продуктивність праці у загальному вигляді характеризується співвідношенням 
обсягу виробленої продукції і затрат трудових ресурсів. Цей показник може визначати 
продуктивність будь-яких економічних ресурсів. Показник продуктивності праці слу-
жить критерієм економічної ефективності не тільки окремої трудової або виробничої 
діяльності, але і всієї ринкової системи, а також мірилом розвитку діючої техніки і 
технології виробництва, трудового потенціалу і людського капіталу і як результат – 
рівня життя людей. 

Найважливішою властивістю праці є її продуктивність, рівень якої характеризує 
ефективність використання трудових ресурсів. Продуктивність праці як економічна 
категорія відображує взаємозв’язок між обсягом виробництва продукції і 
відповідними затратами праці. 

За Олійник Т.І.: продуктивність праці – це здатність конкретної праці створюва-
ти певну кількість продукції за одиницю робочого часу. Продуктивність праці 
підвищується, якщо збільшується виробництво продукції на одиницю робочого часу 
або зменшуються затрати праці на одиницю вироблених продуктів [50, c.183]. 

За Ящиною І.В.: продуктивність – це економічне мірило ефективності, яке 
підсумовує вартість продукції стосовно вартості ресурсів, використаних для її виго-
товлення. Продуктивність можна оцінити (і її часто оцінюють) на різних рівнях 
аналізу і в різноманітних формах [71, c. 157]. 

Під рівнями продуктивності розуміють одиниці аналізу, які використовують для 
обчислення або визначення продуктивності. Наприклад, сукупна продуктивність є за-
гальним рівнем продуктивності, якої досягла країна. Продуктивність галузі – це за-
гальна продуктивність, що її досягли всі фірми, які працюють у конкретній галузі. 
Продуктивність компанії, відповідно, є рівнем продуктивності, що її досягла окремо 
взята компанія. Продуктивність підрозділу і продуктивність робітника стосуються 
продуктивності, якої досяг підрозділ чи відділ у межах організації, і рівня 
продуктивності, досягнутої окремою особою. 

У процесі виробництва функцією живої конкретної праці є створення нової 
вартості, а також перенесення робочого часу, матеріалізованого в речових елементах 
виробництва, на створюваний продукт. Тому продуктивність праці відображає 
ефективність як живої, так і сукупної (живої та уречевленої) праці. Розрізняють по-
няття індивідуальної (живої праці) і суспільної (живої та уречевленої) праці. 
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Agriculture machines is one of the most revolutionary inventions of modern tech-
nology. Basic human needs for food always made to develop techniques and technology. 
Over the past 250 years, advances in agricultural technology changed the nature of work 
and food production in all the world 

Hand tools 
The first person who has moved from hunting and gathering to agriculture is likely 

worked with their bare hands without using any special tools, maybe sometimes using 
sticks and stones. Tools such as knives, scythes and wooden plows appeared some time 
later and dominated in agriculture for thousands of years. While almost everyone was 
busy farming as limited technology of those years hardly allowed to feed the family. 

Industrial revolution 
With the advent of the industrial revolution and the development of more complex 

machines, farming methods have made a big leap forward. Instead of harvesting grain by 
hand using a sharp blade, began to use wheeled vehicles, which were cut in one pass 
large. Instead of grinding manually started using threshers, which immediately separated 
the seeds from other plant parts. 

Steam engine 
These machines require a lot of energy, which was initially given a horse and other 

pets. With the invention of the steam traction engines appeared compact and then tractor 
engines - multipurpose energy sources that were relatives of locomotives. Agricultural 
steam engines took over the heavy work horses and were equipped unit that drives the 
agricultural machinery. These steam monsters were thin by today's standards, but due to 
the low gear ratio had greater traction force. Because of the low rate farmers called these 
two programs, "slow and damn slow." 

Internal combustion engine 
Petrol and diesel engines later became the main sources of energy in the subsequent 

generations of tractors. These engines also contributed to the development of harvesters 
and threshers. Instead of cutting tops and transport it to a stationary threshing machines, 
harvesters made possible mowing separation of grain already facing in the field. 

Types of agricultural machinery 
Harvesters had a chance to pick up all the work tractors, tractor but still do most of 

the work on modern farms. They are used to move equipment - machines that plow the 
land, sow seeds or perform several operations at once. 

Arable machines prepare the ground for planting by loosening it, kill weeds and 
competing plants. The most famous such adaptation plow - ancient tool that has been se-
riously improved by John Deere. Currently plows are used less frequently, as there were 
disk machines that wrap a layer of soil and Chisel machines that process the soil to the 
desired depth, retaining moisture. 

Also widespread drills and planters. Planters are used for automated planting. 
After planting different machines are used to control weeds between the rows, making 

fertilizers and pesticides. Hay presses are used for dense packing of herbs, especially alfalfa. 
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In addition, a variety of machines are used for farming, including trucks, helicopters 
and airplanes. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Сосновська О.О. 
Заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб пра-

цюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст 
продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засіб перерозподілу кадрів 
по галузях. Заробітна плата працівника, незалежно від виду підприємства, залежить 
від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 
результатів його праці і кінцевих результатів господарської діяльності підприємства, 
регулюється податками і максимальним розміром не обмежується. 

У відповідності зі СТ.1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. 
№ 108/95-ВР заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі яку згідно з трудовим договором власник або уповноважений ним орган 
сплачує працівнику за виконану роботу або зроблені послуги [5]. Визначення по-
няття заробітної плати, що наводиться в першій частині ст. 94 КЗпП і ст. 1 Закону 
«Про оплату праці», є найважливішим елементом правової основи організації заро-
бітної плати [2, 5].  

В умовах ринкової економіки заробітна плата – це елемент ринку праці, що скла-
дається в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає ринкову вар-
тість використання найманої праці. В цьому розумінні найчастіше вживаються усеред-
нені показники ставок оплати одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості. 

З позицій найманого працівника заробітна плата – це основна частина його тру-
дового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має 
забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили. З позицій підприємця 
заробітна плата – це елемент витрат виробництва, і водночас головний чинник забез-
печення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих ре-
зультатів праці [6]. 

У цілому механізм оплати праці залежить від засобів, які виділяє роботодавець 
на дані цілі. Однак розмір оплати праці не може бути нижчим за державний 
мінімальний розмір оплати праці, що визначається розміром прожиткового мінімуму, 
необхідного для нижньої межі відтворення працездатності людини. Ця величина по-
винна відповідати споживчому кошику. Схематично сутність заробітної плати з точки 
зору економіки праці, ринкової економіки та економічної теорії розглянута на рис. 1. 
Витрати на оплату праці як складові собівартості впливають на результати фінансово-
господарської діяльності підприємства. За нормальної організації виробничого проце-
су збільшення цих витрат свідчить про підвищення якості продукції, рівня 
продуктивності праці та доходу. Формування витрат на оплату праці підприємства 
здійснюється під впливом різних чинників та особливостей галузі функціонування 
підприємства. 
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Рисунок 1 – Сутність заробітної плати 
Джерело: узагальнено автором за [1, 6] 
 
Умовно витрати на оплату праці можна поділити на такі групи:  
1) витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших видів 

заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, 
відшкодування вартості товарів (робіт, послуг);  

2) витрати на виплату авторських винагород; 
3) витрати на виплату за виконані роботи (послуги) за договорами цивільно-

правового характеру; 
4) інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені за згодою 

сторін; 
5) обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, що надаються 

працівникам у випадках, передбачених законодавством; 
6) внески платника податків на обов’язкове страхування життя або здоров’я 

працівників у випадках, передбачених законодавством. Ці витрати входять також 
до валових витрат підприємства [3]. 

Витрати на оплату праці на підприємстві визначаються виходячи з відрядних 
розцінок, тарифних ставок і посадових окладів, що встановлюються залежно від 
результатів праці, її кількості і якості, стимулюючих і компенсуючих виплат, сис-
теми працівників за виробничі результати. Заробітна плата робітників, зайнятих у 
виробництві продукції (робіт, послуг), безпосередньо включається до собівартості 
відповідних видів продукції.  

Частина основної зарплати робітників, зайнятих у виробництві відповідної 
продукції (робіт, послуг), віднесення якої безпосередньо до собівартості окремих 
видів продукції ускладнене, включається до собівартості на основі розрахунку 
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кошторисної ставки цих витрат на одиницю продукції.  
Додаткова заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві відповідної 

продукції (робіт, послуг), безпосередньо включається до собівартості окремих 
видів (груп однорідних видів) продукції.  

Із суми нарахованої заробітної плати здійснюються різноманітні утримання, 
01.01.2011 р. вступив в силу Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010 р., 
згідно якого замість внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страху-
вання, тепер існує один – єдиний соціальний внесок [4]. 

Отже, заробітна плата – це грошовий дохід працівників, або витрати 
підприємств, установ, організацій, що залежить від кількості витраченої праці під 
час створення матеріального блага або конкретного товару, або витрат робочого 
часу при наданні послуг. Оплата праці використовується як найважливіший засіб 
стимулювання зростання праці, прискорення науково-технічного прогресу, 
підвищення якості продукції, підвищення ефективності виробництва і зміцнення 
дисципліни; забезпечення прямої та жорстокої залежності оплати праці від 
кінцевих результатів господарської діяльності трудових колективів.  
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Щербаченко Олена Олександрівна 
The threat of global warming has increased in recent years and unfortunately the level of 

warming continues to increase, and the fight between the developed and developing countries 
to implement emission reductions continues. Global warming is a very serious problem, as the 
impact of global warming on one particular component of the Earth causes a number of 
harmful effects on other related components . For example, the melting of polar ice caps will 
raise the water level, which in turn can lower submerged cities around the world. 

What is global warming? 
Global warming is the increase in the average temperature of Earth's atmosphere, 
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caused mainly by increasing the concentration of greenhouse gases in the Earth's 
atmosphere . These greenhouse gases are formed , usually as a result of human activity. 
Global warming has recently become a serious problem that threatens to undermine the 
basic balance of the environment is the cause of large-scale destruction. 

Global warming affects all living organisms on Earth, in particular plants.  
Due to sudden changes of temperature levels , different types of plants have 

difficulties in adapting to the territories in which they flourished. Vegetation period of 
some plants has been changed that in turn contributed to the infringement of the 
reproduction cycle of the species , gives a sharp blow to the plant population. Global 
warming effects on agriculture, the best possible example can be made to explain the 
effects of global warming on plants. Frequent rains lead to flooding , while less rainfall 
will lead to drought , leading to the destruction of the SG land. Other natural disasters 
such as hurricanes, which also caused by global warming could have catastrophic 
consequences for the life of plants . And agriculture will increase the need for irrigation 
activities , changes yield and quality of crops , and this, in turn, impact on livestock, 
reduced crop yields , endurance and ability to further development. 

Irrigation or irrigation - water supply to the fields lacking moisture and increase its 
reserves in the soil , where the roots of the plants in order to increase soil fertility. Irrigation 
is a method of reclamation. Irrigation improves the supply of plant roots of moisture and 
nutrients , reduces the temperature of the surface air layer and increases the humidity. 

Reclamation - purposeful improvement of properties of naturally - territorial 
complexes for optimal use of the capacity of soil, water , climate, topography and 
vegetation. 

Concentration of greenhouse gases in the atmosphere continues to grow. In the 
industrial era in atmospheric CO2 was 278 particles per million. In September 2012 this 
figure had risen to 391. Figure is growing by about 1.9 parts per million annually. 

The current concentration of greenhouse gases in the atmosphere more than when - 
or whether the last 15 million years. What caused the rapid development of industry , 
metallurgy and other branches of the economy. 

To summarize, I, as a future specialist in the field of ecology and agronomy can say 
that now the most important task in this area (from my point of view) is growing, 
breeding new varieties of plants or improve the existing adaptive capacity. For example, 
you can increase your stamina a crop such as winter wheat, the temperature increase 
stamina or endurance at high ( low ) humidity possible to grow these crops in today's 
climate. You also need to try, in every possible way to reduce, carbon dioxide emissions 
into the atmosphere to reduce the effect of "greenhouse gas". 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 
АКТИВІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Лелюх В.М., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Самойлик Ю.В. 
В умовах ринкової економіки сільськогосподарські підприємства України за-

цікавлені у стабільному та ритмічному функціонуванні. Для досягнення високих 
економічних результатів необхідна розробка ефективної та обгрунтованої політики 
управління активами. Однією із складових загальної ефективності є управління 
оборотними активами, які займають значну частку серед активів підприємства. 
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Саме від ефективності використання оборотних активів залежить рівень 
ліквідності підприємства, його фінансова стійкість, платоспроможність та 
рентабельність. 

Оборотні активи аграрних підприємств − це активи, які виражені як у грошо-
вій, так і у натуральній формі, та обслуговують поточну господарську діяльність 
підприємства і повністю споживаються протягом одного операційного циклу. Саме 
таке визначення оборотних активів є доречним, тому що, по-перше, оборотні акти-
ви представлені не лише грошовою, а й натуральною формою (запаси, готова 
продукція), і по-друге, у запропонованому визначені термін використання не 
обмежується одним роком, оскільки на підприємствах з різною специфікою 
операційний цикл може тривати більше року [1]. 

Сучасні умови функціонування сільськогосподарських підприємств перетво-
рюють процес оцінки ефективності використання оборотних активів на самостійну 
ділянку аналітичної роботи, результати якої можна використовувати як 
інформаційну базу при ухваленні стратегічних управлінських рішень так і при 
формуванні механізму управління фінансовим станом підприємства, посиленні йо-
го конкурентних позицій на ринках збуту[3]. 

Сьогодні для успішного функціонування підприємства на ринку методична 
оцінка ефективності використання його оборотних активів є об’єктивною 
необхідністю, яка дає можливість виявити сильні та слабкі місця підприємства, 
удосконалити його потужності та виявити приховані потенційні можливостi [2]. 

Ефективність використання оборотних активів істотно впливає на результати 
господарської діяльності, а для її оцінки застосовують різні показники − коефіцієнт 
оборотності оборотних засобів, тривалість одного обороту, коефіцієнт завантаже-
ності засобів обороту, матеріаломісткість та ін. [1]. Ефективність використання 
оборотних активів істотно впливає на результати господарської діяльності, у табл. 
1 наведено основні показники ефективності використання оборотних активів, та 
для більш детального аналізу необхідно розраховувати показники для окремих 
складових оборотних активів. Важливо зазначити, що для сільськогосподарських 
підприємств деякі із зазначених показників розраховуються за методикою, яка 
відображає специфіку галузі.  

Таблиця 1 
Показники ефективності використання оборотних активів  

Показники Алгоритм розрахунку Економічна сутність 

Коефіцієнт 
оборотності обо-
ротних 
активів 

 ОА
РКОБ =

 
КОБ − коефіцієнт оборотності, оборо-
тів;  
Р − вартість реалізованої продукції, 
грн;  
ОА − середній залишок оборотних 
активів, грн. 

Коефіцієнт оборотності показує 
число обертів, здійснених оборот-
ними активами підприємства за 
період (зазвичай за рік), або обсяг 
реалізованої продукції в розра-
хунку на 1 грн. оборотних активів. 

Коефіцієнт заван-
таження оборот-
них активів 

Р
ОАКЗАВ =

 
Кз − коефіцієнт завантаження оборот-
них активів, коп.; 
Р − вартість реалізованої продукції, 
грн.;  
ОА − середній залишок оборотних 
активів, грн. 

Показник, зворотний коефіцієнту 
оборотності, це сума оборотних 
активів, авансованих на 1 грн. ви-
ручки від реалізації продукції. 
Чим менший коефіцієнт заванта-
ження, тим ефективніше викори-
стовуються оборотні активи. 
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Показники Алгоритм розрахунку Економічна сутність 

Коефіцієнт 
прибутковості 
оборотних активів 

ОА
ПРRОК =

 
RОК − коефіцієнт прибутковості обо-
ротних активів, %; 
ПР − прибуток від реалізації продук-
ції, грн.; 
ОА − середній залишок оборотних 
активів, грн. 

Характеризує величину прибутку, 
що припадає на одну грошову 
одиницю вартості оборотних 
активів. 

Тривалість одного 
обороту 

ОБ
ОБ К

ДТ =
 

ТОБ − тривалість одного обороту, 
днів,  
Д − дні періоду (360); 
КОБ − коефіцієнт оборотності, оборо-
тів. 

Це середній час (в днях), за який 
підприємству повертаються його 
вкладення в оборотні активи у 
вигляді виручки від реалізації 
продукції. Зменшення тривалості 
обороту свідчить про поліпшення 
використання оборотних активів.  

Матеріаломісткість 
виробленої на 
підприємстві 
продукції 

П)Т(В
МВМ =

 
М − матеріаломісткість виробленої 
продукції, грн.; 
В(Т)П − валова (товарна) продукція 
підприємства, грн; 
МВ − матеріальні витрати підприємс-
тва, грн. 

Характеризує рівень використання 
матеріальних оборотних засобів і 
показує, скільки матеріальних 
ресурсів використано в процесі 
виробництва одиниці продукції 

 

Сільське господарство на сьогоднішній день − це пріоритетна галузь націона-
льної економіки України, а ефективне використання оборотних активів сприяє 
зниженню собівартості продукції та зростанню рентабельності агропромислового 
виробництва, а отже і підвищенню рівня економіки. Відповідно, враховуючи ви-
значальну роль оборотних активів у процесі виробництва, проблема аналізу забез-
печення підприємства ними та їх ефективності використання є першочерговою.  
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Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 
Науковий керівник: к.е.н., с.н.с., доцент Русанова Г. М. 

Стратегічний менеджмент (стратегічне управління) – це процес оцінки зовні-
шнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, на-
правлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити 
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бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі. Стратегічний менеджмент – це, 
перш за все безперервний процес, а не одноразове зусилля по розробці стабільного 
стратегічного плану. 

Стратегія – детальний всебічний комплексний план, який забезпечує здійс-
нення призначення організації та досягнення цілей. Завданням на цьому етапі є 
розробка комплексного стратегічного плану, який в свою чергу може складатися з 
окремих стратегічних планів, стратегічних програм, стратегічних проектів, спря-
мованих на досягнення окремих стратегічних цілей. Складовою стратегії також по-
винен бути план по організації стратегічного контролю, повинні бути встановлені 
показники і критерії оцінки вирішальних етапів реалізації стратегії. 

Він починається з оцінки ситуації зовні і всередині компанії, вироблення мо-
жливих напрямів застосування сил компанії, вибору якнайкращою з виявлених аль-
тернатив і розробки докладного тактичного плану, направленого на поетапне здій-
снення вибраної стратегії. 

Елементи управління по Файолю: передбачення (постановка цілей і створення 
програми дій по їх досягненню); організація (побудова організаційної структури, 
розподіл повноважень та обов’язків, відбір персоналу виходячи з його професійних 
якостей, навчання персоналу); розпорядництво (реалізація планів); координація 
(взаємне узгодження діяльності всіх підрозділів та гармонійне пристосування всіх 
наявних засобів для досягнення цілей організації); контроль (перевірка виконання 
планів та наказів, виявлення помилок і їх виправлення) [2, c. 168]. 

Найпоширеніші методи стратегічного аналізу: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, 
портфельний аналіз. 

Для того, щоб визначити та реалізувати стратегію поведінки організації, кері-
вництво повинно мати поглиблене уявлення як про внутрішнє середовище органі-
зації, її потенціал та тенденції розвитку, так і про тенденції розвитку зовнішнього 
середовища. Зовнішнє середовище організації є джерелом одержання організацією 
ресурсів, необхідних для її існування. 

Стадія реалізації стратегії відіграє важливу роль у процесі здійснення страте-
гічного управління організацією. Важливою особливістю стадії виконання стратегії 
є те, що вона потребує висококваліфікованого менеджменту. Невміле виконання 
найперспективнішої стратегії може призвести до погіршення ситуації, а за умови 
професійного підходу організація може отримати шанс на успіх, навіть якщо були 
допущені помилки при розробленні стратегії. Одна з найпоширеніших помилок по-
лягає в тому, що робота, пов’язана з вибором стратегії, вкладені час, кошти, зусил-
ля бувають витрачені марно через недбалу та невмілу реалізацію [1, c. 125]. 

Отже, стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднуються 
цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає можливість 
встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціа-
лом) організації та приводити у відповідність шляхом розробки та реалізації систе-
ми стратегій («стратегічного набору»). Концепція стратегічного управління лежить 
в основі стратегічного мислення і набуває втілення в характерних рисах її застосу-
вання. 
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА 
Ліщина В.В., студентка ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Калініченко А. В. 

У зв'язку зі стрімкими змінами у зовнішньому оточенні, розширенням зовнішніх 
зв'язків компаній, зростанням швидкості виконання бізнес-процесів підвищуються 
вимоги до інформаційних технологій, що сприяє швидкому розвитку інформаційних 
систем. На сьогоднішній день інформаційні системи управління стають одним із клю-
чових технічних інструментів управління [2, с. 9]. До середини 90-х років інформацій-
ні системи почали розглядати як засіб для досягнення основних цілей діяльності під-
приємств, зокрема, розширення обсягів виробництва продукції, підвищення якості 
продукції з метою збільшення прибутку та зміцнення конкурентних позицій. З огляду 
на вищезазначене доцільно розглянути концепції побудови інформаційних систем 
управління. 

Першою концепцією побудови інформаційних систем управління вважається 
Manufacturing Requirements Planning (MRP), сутність якої полягає у мінімізації витрат, 
які пов'язані із запасами на складах і виробничих ланках. Концепція MRP стала осно-
вою для побудови MRP-систем, головним завданням яких є забезпечення наявності на 
складі певної кількості необхідних матеріалів/комплектуючих у будь-який момент ча-
су у рамках терміну планування. Програмні продукти, що реалізовані на базі MRP-
концепції, дають змогу регулювати постачання комплектуючих для виробництва 
продукції, контролювати запаси на складі і саму технологію виробництва. Викори-
стання MRP-систем дає змогу зменшити обсяг постійних запасів сировини на складі. 

По мірі впровадження MRP-cистем, були виявлені їх недоліки, серед яких 
найбільш вагомим був наступний: при розрахунку потреби в матеріалах не врахову-
ються виробничі потужності, ступінь їх завантаженості, вартість робочої сили. Як за-
значено у джерелах [3, с.11], у 80-х рр. MRP-система із замкнутим циклом була пере-
творена у систему планування виробничих ресурcів (manufactory resources planning), 
розроблену спілкою American Production and Inventory Control Society. Відповідно до 
"MRPII Standart System", у цій системі реалізовані наступні функції: планування про-
дажу продукції; управління попитом; планування виробництва; планування потреби у 
матеріалах; специфікація продукції; управління запасами на складі; постачання згідно 
плану; управління на рівні виробничого цеху; планування виробничих потужностей; 
контроль входу сировини/виходу готової продукції; фінансове планування; комплекс-
на оцінка результатів діяльності підприємства. Таким чином, сутність MRPII-
концепції полягає в тому, що прогнозування, планування і контроль процесів вироб-
ництва здійснюється впродовж всього життєвому циклу продукції, починаючи від 
придбання сировини і завершуючи відвантаженням готової продукції споживачу.  

Наступною концепцією побудови інформаційних систем стала Enterprise 
Resources Planning (ERP) [1, с. 6]. ERP-системи призначені для планування всіх видів 
ресурсів підприємства; в основу ERP-систем покладено принцип створення єдиної ба-
зи даних, що містить всю корпоративну бізнес-інформацію. Наявність корпоративної 
бази даних усуває необхідність у передачі даних від однієї системи до іншої, а також 
забезпечує одночасний доступ до інформації будь-якого числа працівників 
підприємства, що мають відповідні повноваження. У ERP-системах реалізовані 
наступні функціональні блоки: планування виробництва продукції; управління попи-
том на продукцію; укрупнене планування виробничих потужностей; виробниче пла-
нування; планування потреб у матеріалах; перевірка та коригування планів по потуж-
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ностях; управління закупками, запасами, продажами; управління фінансами; проект-
ний менеджмент. Для ERP-систем обов'язковою є наявність можливості електронного 
обміну даними з іншими модулями, а також моделювання економічних ситуацій, 
пов'язаних із плануванням і прогнозуванням. 

Наступною концепцією стала ERPII як результат удосконалення ERP у напрямі 
більш тісної взаємодії підприємства з клієнтами та контрагентами. При цьому управ-
лінська інформація підприємства використовується не лише для внутрішніх цілей, а й 
слугує для розвитку відносин співпраці з іншими організаціями. Функціональні блоки 
ERPII систем мають наступне наповнення: довгострокове й оперативне планування 
розробки нових видів продукції; складання виробничих планів відповідно до планів 
збуту продукції; довгострокове й оперативне управління виробництвом на підставі 
виробничого плану; планування руху сировини і матеріалів; планування та облік руху 
готової продукції; планування потреби у сировині, напівфабрикатах та інших товарно-
матеріальних цінностях для забезпечення ритмічного виробництва продукції; обробка, 
аналіз і затвердження заявок від підрозділів підприємства на придбання необхідних 
матеріалів; забезпечення необхідними матеріалами всіх операцій виробничого циклу; 
оптимізація розміщення матеріалів, розмірів і термінів партій постачань; планування 
щоденного відпуску матеріалів у виробництво; розрахунок дефіциту матеріалів на ос-
нові даних про складські залишки й оперативні виробничі потреби; планування; побу-
дова баз даних і класифікаторів матеріалів для підприємства; забезпечення глибокого 
рівня деталізації елементів витрат.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в основу су-
часної інформаційної системи покладені контури певного цільового призначення, до 
складу яких програмні модулі, що призначені для управління різними напрямами дія-
льності підприємства. Виникнення і розвиток кожної із концепцій, розглянутих у да-
ному дослідженні, пов’язане із необхідністю удосконалення ведення різних видів об-
ліку, складання довго- та короткострокових планів, зменшення витрат підприємства за 
рахунок зменшення запасів сировини і готової продукції на відповідних складах. Най-
новіші ERP- та ERPII-системи враховують вплив факторів зовнішнього оточення і 
сприяють швидшій адаптації підприємства до зміни цих факторів, що набуває особли-
вої необхідності у сучасних умовах ведення бізнесу.  
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В Україні, як і у світовому рослинництві, зернові культури займають 

найбільші посівні площі, що свідчить про їх виключно важливе продовольче, кор-
мове і сировинне значення в народному господарстві. 
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Основа конкурентоспроможності – ефективність виробництва, що містить 
ресурсовіддачу і якість продукції, а також умови її реалізації – кон'юнктури ринку, 
що складається під впливом багатьох чинників, серед яких важлива роль належить 
державному регулюванню. В аграрному секторі економіки первинне значення на-
лежить підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняного зернового 
виробництва, яке є основним джерелом доходів. Оцінка конкурентоспроможності 
продукції – визначення її рівня, що дає відносну характеристику здатності продук-
ції задовольняти вимоги конкретного ринку в даний період, порівняно з продукці-
єю конкурентів. Конкурентоспроможність у загальному вигляді визначається 
співвідношенням корисного ефекту до сумарних затрат, які включають витрати, що 
пов’язані з придбанням та експлуатацією товару. [1, c. 421] 

Конкурентоспроможність має якісну і кількісну сторони. Якісна її сторона 
включає у себе протистояння конкурентів, зіткнення і зближення їх економічних 
інтересів при відповідній рівновазі між попитом і пропозицією. При цьому 
економічна боротьба має неперехідний характер, оскільки інтереси конкурентів 
частіше перебувають у протиріччі, ніж у гармонії. У таких випадках кожний 
суб’єкт ринкових відносин об’єктивно зорієнтований на вивчення складових ринку, 
їх тенденцій і співвідношень. 

Конкурентоспроможність характеризує показники собівартості, рентабельності 
продукції, урожайності, дохідності виробництва, продуктивності праці. До них окремі 
автори додають ще прибутковість, продуктивність, оборотність, ділову активність, 
ліквідність. [2, c. 276] 

В сучасних умовах господарювання актуальним є усвідомлення механізму 
функціонування ринку, який базується на приватній власності, вільних цінах та 
конкуренції. Адже саме конкуренція є тим механізмом, який приводить економіку 
в динамічний рух, сприяє її ефективному функціонуванню, постійному оновленню 
та удосконаленню.  

Одним з важливих напрямів є визначення цінової конкурентоспроможності про-
дукції та кількісна оцінка чинників її рівня. В умовах ринкової економіки суб’єкти під-
приємницької діяльності наділені правом самостійного визначення на засадах домовле-
ності із споживачами при укладанні між ними угод купівлі-продажу. Наявність цього 
права зумовлює виникнення цінової конкуренції між виробниками. Кожен з них нама-
гається продати свій товар, зберегти, а за можливості і розширити свою нішу на ринку, і 
тим самим зміцнити у ньому своє становище. Цього досягають насамперед підприємст-
ва, які виробляють товари з високою ціновою конкурентоздатністю. [3, c. 303] 

Цінова конкуренція – один з видів конкуренції, пов'язаний з використан-
ням цін як засобу досягнення кращих економічних умов збуту, проникнення і за-
воювання ринку. Тобто це конкурентна боротьба за рахунок зниження цін до більш 
низького відносно конкурентів рівня. При цьому за рахунок поліпшення з точки 
зору споживача співвідношення ціна / якість підвищується 
конкурентоспроможність продукту на ринку. [1, c. 423] 

Проаналізуємо рівень цінової конкурентоспроможності різних видів 
сільськогосподарської продукції у підприємстві за допомогою таблиці 1. 

Аналіз даних таблиці 1 показує, що у ДПДГ «Степне» цінова 
конкурентоспроможність зернових та зернобобових у 2012 р. збільшилася на 73,8 і 
становила 86,1 %, конкурентоспроможність свиней – на 6,0 і становив 9,0 %. 
Конкурентоспроможність соняшника зменшилася – на 19,8 і становила 36,1 %, сої 
– на 61,5 і становила 5,5 %, молока – на 23,8 і становила 18,1 %.  
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Таблиця 1 
Цінова конкурентоспроможність основних видів сільськогосподарської 

продукції у ДПДГ «Степне», 2010-2012 рр. 
2010 р. 2012 р. 
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Зернові та 
зернобобові 117,05 102,62 12,3 1761,89 245,21 86,1 73,8 

Кукурудза на зер-
но 91,63 86,32 5,8 543,48 155,79 71,3 65,5 

Соняшник  262,52 115,72 55,9 340,19 217,44 36,1 -19,8 
Соя  478,10 157,66 67,0 389,03 367,51 5,5 -61,5 
Молоко  274,7 159,64 41,9 277,61 227,32 18,1 -23,8 
Приріст: великої 
рогатої худоби 975,00 1512,5 -55,1 1926,83 1451,22 24,7 79,8 

свиней 1218,00 1180,94 3,0 1776,88 1616,63 9,0 6,0 
 

Таким чином, цінова конкурентоспроможність більшості видів продукції 
зменшується, що обумовлено високими цінами на реалізацію продукції у 
підприємстві. 
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Прибуток – найпростіша і одночасно найскладніша категорія ринкової 
економіки. Він є стрижнем і головною рушійною силою економіки ринкового типу, 
основним спонукальним мотивом діяльності підприємців в цій економіці. 

Роль прибутку в ринковій економіці можна розглядати як основу 
інвестиційних та управлінських рішень та міру ефективності управління (рис. 1). 

В умовах ринкової економіки, значення зростання прибутку зумовлюється йо-
го роллю, зокрема тим що: 

1. Прибуток підприємства є головною метою підприємницької діяльності. Ос-
новним побуджуючим мотивом здійснення будь-якого виду господарської 
діяльності, його головною кінцевою метою є одержання якомога вищих 
результатів. Для персоналу підприємства прибуток є гарантом їх зайнятості, у 
певній мірі забезпечує додаткову винагороду їх праці і задоволення ряду їх 
соціальних потреб.  
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Рис. 1. Характеристика ролі прибутку в ринкових умовах 
Джерело: узагальнено автором за [1-3] 

 

2. Прибуток підприємства створює базу економічного розвитку держави в 
цілому. Механізм перерозподілу прибутку підприємства через податкову систему 
дозволяє наповнити доходну частину державних бюджетів всіх рівнів, що дає 
можливість державі успішно виконувати покладені на неї функції і здійснювати 
намічені програми розвитку економіки. 

3. Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної виробничої 
(операційної) діяльності. Індивідуальний рівень прибутку підприємства в порівнянні з 
галузевим характеризує ступінь уміння (підготовленості, досвіду, ініціативності) 
керівництва успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової 
економіки. Середньогалузевий рівень прибутку підприємства характеризують ринкові 
і інші внутрішні фактори, що визначають ефективність виробничої діяльності і є ос-
новним регулятором перерозподілу капіталу в галузі з більш ефективним його вико-
ристанням. 

4. Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів 
підприємства, що забезпечують його розвиток. У системі внутрішніх джерел форму-
вання цих ресурсів прибутку належить головна роль. Чим вищий рівень генерування 
прибутку підприємства в процесі його господарської діяльності, тим менша його по-
треба в залученні фінансових засобів із зовнішніх джерел і при інших рівних умовах – 
тим вищий рівень самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації 
стратегічних цілей цього розвитку, підвищення конкурентної позиції підприємства на 
ринку. При цьому, на відміну від деяких інших внутрішніх джерел формування 
фінансових ресурсів підприємства, прибуток є постійно відтворюваним джерелом і 
його відтворення в умовах успішного господарювання здійснюється на розширеній 
основі. 

5. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства. 
Здатність самозростання вартості капіталу забезпечується шляхом капіталізації части-
ни одержаного підприємством прибутку, тобто направлення на приріст його активів. 
Чим вища сума і рівень капіталізації одержаного підприємством прибутку, тим в 
більшій мірі зростає вартість його чистих активів (активів, сформованих за рахунок 
власного капіталу), а відповідно і ринкова вартість підприємства в цілому, що 
визначається при його продажу, злитті, поглинанні та в інших випадках. 
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6. Прибуток підприємства є найважливішим джерелом задоволення соціальних 
потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється перш за все в тому, що 
кошти, перераховані в бюджети різних рівнів в процесі його оподаткування, служать 
джерелом реалізації різноманітних загальнодержавних і місцевих соціальних програм, 
що забезпечують захист окремих соціально не захищених (або недостатньо захище-
них) членів суспільства. Крім того, ця роль проявляється в задоволенні за рахунок от-
риманого підприємством прибутку частини соціальних потреб його персоналу. Вод-
ночас, окрема соціальна роль прибутку проявляється в тому, що він служить джере-
лом зовнішньої благодійної діяльності підприємства, направленої на фінансування ок-
ремих неприбуткових організацій, установ соціальної сфери, надання допомоги окре-
мим категоріям громадян. 

7. Прибуток є основним захисним механізмом, який застерігає підприємство від 
загрози банкрутства. Хоча така загроза може виникнути і в умовах прибуткової 
господарської діяльності підприємства (при використанні невиправдано великої част-
ки запозиченого капіталу, особливо короткострокового; при недостатньо ефективному 
управлінні ліквідністю активів тощо), але в інших рівних умовах, підприємство значно 
успішніше виходить із кризового становища при високому потенціалі генерування 
прибутку. За рахунок капіталізації одержаного прибутку може бути швидко збільшена 
частка високоліквідних активів (відновлена платоспроможність), підвищена частка 
власного капіталу при відповідному зниженні обсягу використовуваних запозичених 
засобів, сформовані відповідні резервні фінансові фонди. 

Характеризуючи роль прибутку в ринковій економіці, слід відмітити, що ця роль 
не завжди позитивна, так як окремі види прибутку служать джерелом лише для особи-
стого збагачення окремих категорій громадян, не приносячи користі суспільству в 
цілому. Це відноситься до таких його видів, як прибуток, одержаний від спекулятив-
них комерційних операцій, від невиправдано високих цін у зв’язку з монопольним 
становищем на ринку, від “тіньової” діяльності підприємств. Однак, отримання таких 
видів прибутку має і позитивні характеристики, що насамперед проявляється у 
стимулюючій дії на розвиток ринкових відносин. 
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Спеціальність «Економіка та управління підприємствами» 
Науковий керівник: ст. викладач Панкова Т.О. 

За сучасних умов заробітна плата в сільському господарстві має відігравати 
відтворювальну, стимулюючу та регулюючу функції. Нажаль, на сьогоднішній 
день оплата праці у більшості випадків не виконує жодної із своїх функцій. Без 
суттєвого підвищення мотивації праці неможливо забезпечити переведення еконо-
міки на переважно інтенсивний шлях розвитку та здійснення радикальної економі-
чної реформи, досягнути істотних результатів у збільшенні обсягів виробництва 
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продукції, зниженні собівартості, зростанні прибутків [5]. Кодексом законів про 
працю та іншим законодавством України визначені правові засади щодо покра-
щення рівня матеріального стимулювання [3]. 

Заробітна плата - це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 
найважливіших соціально-економічних явищ. Вона, з одного боку, є основним (і 
часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального 
добробуту членів їхніх сімей. З іншого боку, для роботодавців заробітна плата є 
суттєвою часткою витрат виробництва (короткострокових виплат) і ефективним 
засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства [4].  

Сутність поняття «заробітна плата» складна і багатостороння, тому розгляда-
ти її потрібно з різних позицій (табл. 1). 

Мінімальна заробітна плата - це визначений державою розмір заробітної пла-
ти, нижче якого не можна провадити оплату за фактично виконану найманим пра-
цівником повну місячну (денну або годинну) норму праці (робочого часу). Закон 
України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної пла-
ти» спрямований на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної 
заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадяни-
на України у період фінансово-економічної кризи. Реалізацію державної політики 
щодо оплати праці забезпечує Міністерство праці та соціальної політики України, 
управління (відділи) праці та соціальних питань місцевих рад [1]. 

Таблиця 1 
Підходи вчених до трактування змісту заробітної плати  

Вчений Визначення 

Адамчук В.В. 
заробітна плата – елемент доходу найманого працівника, фор-
ма економічної реалізації права власності на належний йому 
ресурс праці.  

Азрим’ян А.Н. заробітна плата – кількість грошей або товару, яку отримує 
робітник за одиницю робочого часу. 

Бутинець Ф.Ф. 
заробітна плата – це форма розподілу фонду особистого спо-
живання між працівниками, відповідно до частки їх участі у 
сукупній праці, кількості та якості затрачених ними зусиль. 

Маркс К. заробітна плата – оплата праці найманих працівників, яка ви-
ражає перетворену форму вартості і ціни робочої сили. 

Мочерний С.В. 

заробітна плата – це частина собівартості продукції (робіт, по-
слуг), яка відображає витрати на оплату вартості робочої сили, 
залежно від результативності праці, кон’юнктури ринку та 
кваліфікаційних характеристик працюючого. 

Носова С.С. заробітна плата – ціна за працю людини. 

Пасс Х. заробітна плата – це оплата найманого працівника за викорис-
тання його праці як фактора виробництва. 

Розенберг Б.А. 
заробітна плата – частина вартості створеного працею продук-
ту, доходу від його продажу, яка видається працівнику керів-
ником підприємства, в якому він працює. 

 
Низький рівень заробітної плати не сприяє зацікавленості працівників у дося-

гненні високих кінцевих результатів праці. Разом з тим, використовуючи дешеву 
робочу силу, підприємці не зацікавлені підвищувати продуктивність праці, вкла-
даючи кошти в оновлення виробничих фондів та розвиток персоналу. Дешева ро-
боча сила зумовлює не лише низький рівень продуктивності праці, але і низьку 
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якість продукції, і в зв’язку з цим її неконкурентоздатність. Низький рівень заробі-
тної плати є основною причиною небаченого розростання прихованого безробіття і 
значного падіння попиту населення. Отже, низький рівень заробітної плати є не 
лише наслідком, а однією з найголовніших причин тривалого перебування еконо-
міки України у кризовому стані [4]. 

Тому надзвичайно актуальним завданням є перебудова організації оплати 
праці, проведення відповідної реформи з метою забезпечення поетапного підви-
щення заробітної плати і створення ефективного мотиваційного механізму, який 
ґрунтується на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій. 

В умовах ринку мотивуючі функції оплати праці передбачають наступні умови: 
• розмір заробітної плати кожного працівника має визначатися особистим 

його трудовим вкладом в загальний результат колективної праці; 
• посилення диференціації в оплаті праці в залежності від її складності і яко-

сті, споживчих властивостей продукції, яка виробляється; 
• поступова відмова від грошових компенсацій за непрестижну роботу і 

шкідливі умови. Такі компенсації консервують несприятливі умови і стимулюють 
впровадження НТП, а також знецінюють працемотивуючу функцію оплати; 

• розширення стимулюючої зони оплати праці шляхом встановлення опти-
мальних співвідношень гарантованого суспільством мінімуму заробітної плати, 
який забезпечує відтворення кваліфікованої робочої сили і максимально можливо-
го заробітку, який забезпечив би якісні відмінності в рівні добробуту працівників з 
різним трудовим вкладом; 

• зміна функцій і ролі преміальних систем [4]. 
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ЕПОХА «МОДЕРН» У ЗДОБУТКАХ ПОЛТАВСЬКИХ ЗОДЧИХ.  
ПАМ’ЯТНИК Т. ШЕВЧЕНКУ В ПОЛТАВІ 

Маляр Н.В., студентка ОКР «Бакалавр» 
Напрям підготовки «Процеси, машини  

та обладнання агропромислового виробництва» 
Науковий керівник: професор Шаравара Т.О. 

У І половині ХХ століття набув неабиякого поширення в мистецтві стиль мо-
дерн, який проявився в різних формах: абстракціонізму, сюрреалізму, імпресіоніз-
му, кубізму, конструктивізму й багатьох інших. Фактично митці шукали нові спо-
соби зобразити саме внутрішній світ людей чим і протиставляли своє мистецтво 
реалізму – стилю, який здебільшого віддзеркалював правдиву зовнішність, реаль-
ність, але не її сутність. Яскравим прикладом конструктивізму на Полтавщині є 
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пам’ятник видатному сину українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку, 
відкритий 12 березня 1926 року. Знаходиться монумент у мальовничому Петровсь-
кому парку навпроти Краєзнавчого музею. Споруджений він за проектом українсь-
кого скульптора, сценариста, кінорежисера, драматурга, прозаїка – уродженця 
Полтавщини Івана Кавалерідзе (1887 – 1978 рр.). Той ставив мету: побачити правду 
в прекрасному й успішно досягнув її. В 1909 – 1911 роках Іван Петрович навчався в 
Петербурзькій Академії мистецтв та паризькій майстерні скульптора Аронсона. На 
той час він був автором скульптурного портрета Ф. Шаляпіна (1909), пам’ятника 
княгині Ользі у Києві (1911), Тарасу Шевченку в Ромнах (1919). У 1924 році Іван 
Кавалерідзе очолив в Харкові творчу майстерню, створену із обдарованих безпри-
тульних дітей. Замовлення на виготовлення пам’ятника Т.Г. Шевченку в Полтаві 
було першим для майстерні.  

Пам’ятник виконано із залізобетону. Висота фігури – 1,8 м, постаменту – 3,2 
м. Матеріал, незвичний для монумента, відповідає його формам. П’єдестал подано 
як асиметричне нагромадження площин і обсягів, з яких органічно виростає по-
стать поета. Суворий лаконізм, узагальнені композиції форм пам’ятника створю-
ють образ борця за свободу, за народну справу. На одній із площин вирізьблено 
слова із «Заповіту». 

Під час Великої Вітчизняної війни пам’ятник лишився пошкодженим, однак 
полтавці захистили монумент, в мирний спосіб, переконавши німецьких солдат не 
руйнувати його. Вдруге доля пам’ятника була під загрозою вже після війни, у 1947 
році. М. Хрущов, як відомо не розумів та не сприймав нових напрямів модерну й 
заявив, що цей пам’ятник є незрозумілим для народу, його не варто відновлювати, 
а краще зробити поету пам’ятник із бронзи. Стиль конструктивізму, матеріал – за-
лізобетон аж ніяк не сприймалися українським радянським керманичем. Не зумів 
його переконати й тодішній архітектор Полтави Л. Вайнгорт. Майже десять років 
після візиту М. Хрущова в Полтаву пам’ятник Кобзареві стояв порушений. Тільки 
в кінці 50-х років один із керівників виніс догану міському керівництву за пошко-
джений пам’ятник. 

У 60-х роках ХХ ст. в СРСР розгорнулася боротьба з «формалізмом у мистец-
тві». Під загрозою опинився і пам’ятник Тарасу Шевченку у Полтаві, який різко 
критикували представники партійної номенклатури. Пам’ятник Т. Шевченку у Су-
мах демонтували, а полтавський – потребував термінового ремонту. Кошти на це, з 
огляду на розгорнуту кампанію, не виділялися. Щоб зберегти пам’ятник, 90-річний 
Іван Петрович Кавалерідзе запропонував замінити бетонний постамент на бронзо-
вий, навіть виділив із власних коштів сто тисяч карбованців. Але пам’ятник відсто-
яли, частину коштів використали на реставрацію – «одягнули» Кобзаря у кварцо-
вий розчин, решту повернули скульптору. У 1978 р. в останньому інтерв’ю І. Кава-
лерідзе на питання «Які свої твори він вважає одкровенням?» – автор назвав 
пам’ятники княгині Ользі у Києві і Тарасу Шевченку в Полтаві.  

Список використаних джерел 
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“CASE AXIAL-FLOW” – AGRICULTURAL MACHINERY PRODUCER OF CANADA 
Манойло В.Ю., Шмиголь В.К., студенти ОКР «Бакалавр» 

Напрям підготовки «Процеси, машини та обладнання АПВ» 
Науковий керівник: викладач Сільчук О.В. 

Case IH is a brand of agricultural equipment. Created in 1984 when Tenneco 
bought the agricultural division from International Harvester and merged it into its J.I. 
Case Company. Today Case IH is owned by CNH Global, which in turn is financially 
controlled by the Italian firm Fiat Industrial. 

Case IH history began when, in 1842, Jerome Increase Case founded Racine 
Threshing Machine Works on the strength of his innovative thresher. In 1869 Case 
expanded into the steam engine business and, by 1886, Case was the world’s largest 
manufacturer of steam engines. The company's founder died in 1891 at the age of 72. 

In 1986, Case IH purchased Steiger Tractor and began producing their 4-wheel 
drive tractors under the Case IH name.  

In 2006, the Case IH logo was displayed on a pair of Ferraris as part of the Ferrari 
Pan-American 20,000–a journey that took new Ferraris through 16 countries and across 
20,000 miles (32,000 km) during a 15-stage, 84-day tour. The International Harvester 
"IH" logo in Case IH represents the head-on view of a farmer driving a tractor. The “I” 
symbolizes the driver of a tractor and is known as the red driver “I”. 

Case IH offers agricultural equipment, financial services, as well as parts and 
service support for farmers and commercial operators through a network of dealers and 
distributors. 

For example, productivity enhancing products include tractors; combines and 
harvesters; hay and forage equipment; tillage tools; planting and seeding systems; 
sprayers and applicators; and site-specific farming tools. Case IH has won many AE50 
awards from the American Society of Agricultural and Biological Engineers, ASABE, for 
their products.  

Not only does CASE IH always insist on the most powerful technology – we also 
only take on highly qualified employees. This is why we invest so much time and money 
in further training for our service staff worldwide. By developing specialized training 
courses for positions such as the CASE IH Electronic specialist, we stay ahead of future 
challenges and meet high service requirements Modern training courses and seminars 
hosted on the dealers' premises are enhanced by further courses held at regional 
headquarters; employees are trained into experienced specialists in various service 
sectors according to their strengths and interests. This process not only maximizes 
employee satisfaction, it also improves our customer service. 

So, Case IH Max Service is a customer support service that provides 24-hour, 
seven-day-a-week access to the people, products, and parts support needed to keep your 
operation running during the times most critical to your profitability. Max Service backs 
up your dealer with every resource available to Case IH, to help maximize uptime and 
productivity of Case IH equipment and increase your return on investment through access 
to product experts and 24/7 Emergency Breakdown Assistance. 
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КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ  
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Мироненко А.В., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Хурдей В.Д. 
Просування аграрної продукції на з ринок відбувається через рекламування, 

виставки, ярмарки, із залученням потенціалу торгових представницьких місій зако-
рдоном, а також мережі Агентства з розвитку агробізнесу.  

Реклама – це довільна платна форма не персональної презентації і просування 
товарів, послуг, ідей через засоби масової інформації. Суть сучасної ролі реклами 
в тому, що вона стала невід’ємною і активною частиною комплексної системи мар-
кетингу, рівень розвитку якої визначає якість і ефективність рекламно-
інформаційної діяльності виробника та її відповідністю новим вимогам світового 
ринку. Успіх реклами залежить від її суспільного визнання, тому рекламна діяль-
ність повинна всіляко сприяти такій довірі [2, с. 289].  

Також на сучасному ринку для ефективного просування продукції використо-
вують інші маркетингові комунікації [1, с. 116]:  

1. рекламу – неособисту платну форму комунікацій від імені замовника;  
2. стимулювання збуту – короткострокові заходи із залучання покупців (зни-

жки, безкоштовні зразки, дегустація, семплінг, активна пропозиція: конкурси лоте-
реї, ігри), стимулювання торгових посередників, власного персоналу;  

3. особистий продаж – усне представлення товару або послуги з метою про-
дажу в ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями;  

4. виставки, ярмарки;  
5. спонсорство в сфері спорту (спортивні команди, заходи, окремі спортсме-

ни), у сфері культури (телепередача, спектаклі, естрада), у соціальній сфері (освіта, 
НДДКР, охорона здоров’я);  

6. фірмовий стиль, упаковка тощо.  
Реклама виявилася практично єдиним інструментом впливу на ринок. Це 

ствердження стає очевидним, якщо розглянути основні види маркетингової діяль-
ності підприємства, які включають практично всі сфери її активності за винятком 
технічних операцій, пов’язаних безпосередньо з виробництвом, транспортуванням, 
продажем товарів тощо. Доцільно відзначити, що ціна і упаковка також мають еле-
менти, які активно впливають на ринок, проте, ціна стає надбанням споживачів 
тільки в результаті їхнього інформування, зокрема шляхом реклами, а упаковка са-
ма несе на собі елементи реклами.  

Можна визначити два основні завдання реклами – це створення високої попу-
лярності товару, а також створення його бажаного іміджу на цільовому ринку. Іс-
нують такі різновиди зовнішньої реклами: розміщення на бігбордах, реклама на 
транспорті, видання кольорових буклетів про асортимент продукції, рекламні «Во-
зики» у магазинах, реклама «Бігунок» на вулицях, будівлях, вокзалах, місцях скуп-
чення людей, реклама в засобах масової інформації, виготовлення та розміщення в 
ефірі іміджевих сюжетів про продукцію підприємства та систему виробництва, 
участь у телевізійних передачах, що висвітлюють високу якість товарів на аграр-
ному ринку України. 

Як бачимо, існує безліч різновидів реклами, але чим більші масштаби реклами 
і чим більше вона охоплює людей, тим дорожче вона коштує. Маркетологи ствер-
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джують, що сільськогосподарським підприємствам не доцільно проводити широ-
комасштабну рекламу, краще провести рекламну компанію в спеціалізованих ви-
даннях і каталогах. Така рекламна кампанія позитивно позначиться на збільшенні 
ринкової частки підприємства і валового річного доходу. 

Участь у сільськогосподарських виставках та ярмарках забезпечить ефективне 
просування аграрної продукції на регіональний і міжрегіональний ринок, а також 
це можливість продемонструвати свої успіхи в розробці і виробництві широкого 
спектру продукції на ринку України, підтримка іміджу підприємства, проведення 
переговорів з постійними партнерами та новими перспективними замовниками, а 
головне це забезпечення стабільності ведення бізнесу. 

Отже, зроблені нами пропозиції дозволять підприємству забезпечити високу 
економічну ефективність комерційної діяльності – це повинна бути політика, що 
використовує залучення максимально великої кількості каналів розподілу, можли-
вих постачальників і торгових точок для створення і реалізації товарів, робіт чи по-
слуг та спрямована на охоплення найбільшої кількості споживачів, широке опану-
вання ринку, закріплення на ньому. Головна мета при цьому – забезпечити широ-
кий ринок збуту, масову реалізацію, високий прибуток.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Михайліченко А. Д., студентка ОКР «Бакалавр» 
Напрям підготовки «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Писаренко С.В. 
В мовах ринку, що характеризується нестабільністю макро- і мікро- економіч-

них факторів, одним з першочергових завдань керівництва стає формування та оці-
нка поточних перспективних можливостей підприємства, тобто його потенціалу; 
збалансування можливостей підприємства з потенціалом зовнішнього середовища 
для досягнення запланованих задач та з метою виживання в умовах конкуренції 
сьогодні та в перспективі. 

На сучасному етапі конкурентоспроможність аграрного підприємства забезпечу-
ється переважно нарощуванням наявних ресурсів, впровадження нових технологій, ін-
новаційних трансформацій. Ринкове середовище висуває жорсткі вимоги до підвищен-
ня ефективності наявних ресурсів та напрямів розбудови і зміцнення ресурсного потен-
ціалу, зниження затрат на виробництво, підвищення якості товарів [2]. 

Конкурентне господарювання – це найбільш дієвий механізм відтворення ри-
нкової рівноваги, що є неможливої нині без оптимального та всебічного викорис-
тання ресурсного потенціалу підприємства. 

Вивчення різноманітних аспектів економічного, виробничого і ресурсного по-
тенціалу знайшло своє відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів: В.Г. Андрійчука, О.А. Богуцького, М.В. Гладія, В. К. Гаркаво-
го, І.В. Мегедіна, Г.М. Підліснецького, П.Т. Каблука, О.С. Федодіна. 
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Основу поняття категорії ресурсний потенціал, становить загальна катего-
рія ресурси.  

Ресурси - це сукупність матеріальних і нематеріальних елементів, які прямо 
чи опосередковано беруть участь у виробничому процесі. 

Особливістю категорії ресурси є їхня відтворюваність, яка здійснюється як у 
формі споживчої вартості, так і у формі вартості. Процес функціонування під-
приємств постійно вимагає залучення нових ресурсів. Термін ”потенціал” (лат. - 
сила) - можливість, здатність, сила, що існує в прихованій формі і може виявлятися 
за певних умов. 

Отже, потенціал - це сукупність ресурсів і можливостей, які можуть бути ви-
користані підприємством для досягнення певних цілей [4]. 

Ресурсний потенціал підприємства - не сукупність ресурсів, що є в розпоря-
дженні підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів використову-
вати ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання максимального 
прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, 
яка залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності та досягнень 
науково-технічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему ре-
сурсів, а й нові альтернативні ресурси та їхні джерела. 

Ресурсний потенціал з точки зору підприємства як господарюючого суб'єкта є 
важливим чинником, який впливає на ефективність фінансово-господарської ді-
яльності, підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники: 
- реальні можливості підприємств у тій чи іншій сфері економічної діяльності; 
- обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у виробництво; 
- спроможність менеджерів до використання ресурсів для створення продукції, 

товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку; 
- форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура [3]. 
Елементами ресурсного потенціалу підприємства є такі види ресурсів: 
- трудові; 
- фінансові; 
- матеріальні, що складаються з основних фондів (засобів) і оборотних активів; 
- нематеріальні; 
- інформаційні. 
З огляду на сучасний стан економіки наявність ресурсного потенціалу на підпри-

ємстві ще не свідчить про ефективність діяльності підприємства. Ефективна діяль-
ність підприємства забезпечується в першу чергу за рахунок якості використання ре-
сурсного потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою оптимального капіталу, відомо 
що їхня якість дає змогу зменшити втрати, підвищити ефективність виробництва. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ 
Моцар В.А., студент ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Економіка підприємства» 
Науковий керівник: 

З економічного погляду розподіл (дистрибуція) товарів охоплює процес і 
структуру переміщення товарів від виробника до кінцевих споживачів. Об’єктом 
вивчення розподільчої логістики є матеріальний потік на стадії його руху від по-
стачальника до споживача, а предметом є організація раціонального процесу дове-
дення товару до споживача. 

Під розподільчою логістикою слід розуміти управління переміщенням товарів 
від виробника до кінцевого споживача в інтеграції з відповідними потоками гро-
шей та інформації з метою забезпечення прийнятного рівня сервісу при мінімально 
можливих загальних витратах [2, с. 255-256]. 

Склад завдань розподільчої логістики поділяється на два рівні – завдання вну-
трішньої та зовнішньої розподільчої логістики (табл. 1). 

Таблиця 1 
Завдання внутрішньої та зовнішньої розподільчої логістики [1, с. 167] 

Завдання внутрішньої розподільчої логістики Завдання зовнішньої розподільчої логістики 
1) організація отримання та обробки замовлен-
ня; 
2) планування процесу реалізації; 
3) організація виконання операцій, що безпосе-
редньо передують відвантаженню; 
4) організація відвантаження продукції; 
5) організація доставки та контролю за транс-
портуванням; 
6) організація післяпродажного обслуговуван-
ня. 

1) вибір архітектури каналу товароруху; 
2) організація роботи з учасниками каналу; 
3) вибір стратегії розподілу готової продук-
ції; 
4) вибір стратегії ціноутворення; 
5) організація заходів з просування продукції 
на ринок; 
6) контроль за станом ринку та аналіз пози-
цій продукції у цільових сегментах.  

 

Формування логістичних систем дистрибуції товарів відбулося внаслідок 
трансформації логістичного мислення (від фрагментарного впровадження концеп-
ції логістики з початку 70-х років до рівня інтегрованого логістичного управління). 
Водночас вплив зовнішніх чинників, таких як зародження та розвиток глобальної 
конкуренції, поява та пошук альтернативних джерел поставки іноземного похо-
дження, динаміка змін в сукупному попиті в напрямку ощадності, зініціював роз-
ширення меж логістичної кооперації до логічного завершення – повноцінного логі-
стичного ланцюга поставок, що охоплює всі ланки від джерела сировини включно 
до поставки готової продукції кінцевому споживачу. 

Вагомим впливом на прискорене формування логістичних ланцюгів поставок 
з метою отримання синергетичного ефекту можна вважати вплив провідних мега-
тенденцій сучасності, серед яких глобалізація, індивідуалізація, інформатизація та 
екологізація. 

Зміни у сфері перевезень під впливом наслідків глобалізації спричиняють по-
силення кооперації в транспортному секторі, що передбачає системну інформати-
зацію інфраструктури перевезень, визначення попиту і пропозиції транспорту, по-
шук вантажів, актуальних повідомлень про перевезення тощо, а відтак і інтеграцію 
систем управління перевезеннями. 

Індивідуалізація попиту на товари чи послуги означає, що посилюється тенде-
нція до індивідуального замовлення на товари і послуги, нестандартного виконання 
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замовлень, проектів тощо [2, с. 353-364]. 
За допомогою консультативних інформаційних систем до певної міри станда-

ртизовано вирішення більшості проблем розподільчої логістики, зокрема, моделю-
вання дистрибуційної мережі; управління запасами; управління транспортним пар-
ком; планування перевезень [4, с. 178]. 

Екологізація як чергова мегатенденція прямо стосується логістики як в лока-
льному розумінні (підвищення вимог органів державної влади до чистоти довкіл-
ля), так і в глобальному (збільшення кількості і відстаней транспортування матері-
альних ресурсів) [2, с. 365].  

Сформована під впливом згаданих мегатенденцій сучасна система розподільчої 
логістики являє собою сукупність операцій, пов’язаних зі збутом продукції, що 
об’єднує учасників розподілу в єдиний економічно- організаційний ланцюг для здійс-
нення ефективної діяльності при максимально можливому задоволенні потреб спожи-
вача.  

Залежно від критеріїв можна виділити такі основні види логістичних систем 
розподілу продукції [2, 1, 3]: 

1) за ролями, виконуваними на рівні підприємства (матеріально-технічну, ор-
ганізаційно-економічну, соціально-психологічну, нормативно-правову); 

2) за операційними ознаками (переробну, систему забезпечення, систему пла-
нування та контролю); 

3) за характером зв’язків між учасниками каналу дистрибуції (традиційну, 
прогресивну); 

4) за функціональним змістом розподільчої логістики (систему обслуговуван-
ня, складування, управління запасами, пакування та транспортування); 

5) за стратегіями фізичного розподілу продукції (ешелоновану, системи пря-
мого, гнучкого розподілу, відстрочки дистрибуції та систему навантажувальної 
консолідації); 

6) за фазами управління розподілом (системи планування, організування дис-
трибуції, контролювання та регулювання процесів розподілу, систему оцінки ефек-
тивності розподілу продукції); 

7) за характером планування потреб розподільчої логістики (систему з вико-
ристанням DRP та систему з використанням MRP). 

Отже, розподільча логістика являє собою підсистему загальної логістичної си-
стеми, завданням якої є організація найбільш ефективного розподілу продукції за 
наявних умов та ресурсів для задоволення потреб споживачів на високому рівні. 
Основними характерними рисами сучасної розподільчої логістики можна назвати: 
вдосконалення стратегій розподілу продукції, направлених на зниження витрат при 
високому рівні сервісу; створення та розвиток логістичних інформаційних систем; 
кооперування зусиль всіх учасників логістичного ланцюга. Умовне групування різ-
номанітних операцій розподільчої логістики в системи дає можливість полегшити 
процес управління збутовою діяльністю підприємства. 
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УДК 331. 108. 643 : 331. 109 : 631. 11 (477. 53)  

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТІВ  
В ПІДРОЗДІЛАХ ПІДПРИЄМСТВА ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» 

Неділько В.С, студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 

Науковий керівник: к.пед.н. Шупта І.М. 
Під технологією прийняття управлінського рішення часто розуміють вибір 

альтернативи, соціальний вибір, що організовує і спрямовує в певне русло діяль-
ність трудового колективу та виконує роль засобу, який сприяє досягненню мети, 
поставленої перед підприємством.  

Вирішальне значення має збереження потенціалу трудових колективів та 
управління господарством, яке побудоване на принципі соціального партнерства. 

У характеристиці образу діяльності керівника ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» 
Полтавського району прослідковується поєднання авторитаризму та демократизму, 
що є можливим в критичних ситуаціях, особливо в прийнятті найбільш відповіда-
льних для колективу рішеннях, що забезпечують ефективне управління. 

Керівництвом підприємства застосовується технологію класичного підходу до 
прийняття управлінського рішення, який полягає в дотриманні певної процедури і 
виконанні обов’язкових дій.  

Кожний керівник приймає рішення та виконує свої обов’язки в певному тіль-
ки йому властивому стилю роботи. Таким чином можна говорити про те, що стиль 
керівника ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» авторитарно – консультативний. 

Стиль керівництва директора ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» можна визначити 
відповідно до стилів прийняття його рішень за Врумом – Йетоном, які показані в 
наступній таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 
Визначення стилю прийняття рішень за Врумом – Йетоном в 

ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» 
Стиль Характеристика 

АІ Керівник сам розв’язує проблему або приймає рішення на основі одержаної інформа-
ції. 

АІІ Керівник отримує інформацію від своїх підлеглих, а потім сам розв’язує проблему. 

СІ Керівник викладає проблему тим підлеглим, кого вона стосується, вислуховує пропо-
зиції і приймає рішення. 

СІІ Керівник ознайомлює з проблемою групу підлеглих, колектив вислуховує пропозиції, 
а керівник приймає рішення. 

GII Керівник ознайомлює з проблемою групу підлеглих, разом з ними розглядає альтер-
нативи і знаходить оптимальне рішення. 

Джерело: [3, c. 234] 
Примітки:  
1. АІ – АІІ – Авторитарний стиль. 
2. СІ – СІІ – Консультативний стиль. 
3. GІІ – Стиль повної участі. 
 

Зважаючи на особливості галузі, в якій функціонує СГ ТОВ «ІМЕНІ 
КАЛАШНИКА» Полтавського району, а саме сільське господарство, підприємство 
постійно стикається з ризиками та певною невизначеністю на ринку сільськогоспо-
дарської продукції.  
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Ефективність управлінських рішень слід розглядати у двох аспектах: економі-
чному і соціальному тому, що прийняті рішення впливають на ефективність вироб-
ництва та укомплектованість системи управління кадрами.  

Перехід до мотиваційного управління вимагає у господарстві системи спеціа-
льного моніторингу, на основі якої формувалася б інформаційна база для прийнят-
тя відповідних управлінських рішень. 

Недооцінка конфлікту може призвести до того, що його аналіз буде проведено 
поверхово і висловлені на основі такого аналізу пропозиції виявляться 
малопридатні.  

Недооцінка конфлікту може мати об’єктивні і субєктивні причини.  
 

Рівень невизначеності 
Дуже 
високий  
 
 
високий 
 
 
середній 

                                   стабільний                корегуючий                інноваційний 
низький 

Характер управлінської діяльності 
 
Рис. 1.2. Матриця ефективності прийняття рішень в СГ ТОВ «ІМЕНІ 

КАЛАШНИКА» Полтавського району  
 

Попереджати конфлікти можна, змінюючи своє відношення до проблемної 
ситуації і поводження в ній, а також впливаючи на психіку і поведінку опонента. 
Для попередження і вирішення конфліктів доцільно дотримуватись певної послідо-
вності психологічно оптимальних дій з урахуванням конкретної ситуації.  
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Пантелей М. В., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник к.е.н., доцент Шульга Л. В. 
Ресурсний потенціал – багаторівнева система, яка характеризується сукупніс-

тю ресурсів різного роду, доступних для використання, кожний елемент яка є скла-
дним цілим, тобто системою взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою частин, 
що мають відносну самостійність та багатофункціональність [1]. 
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Формування ресурсного потенціалу підприємства являється це процес іденти-
фікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації 
та побудови організаційних форм для стабільного розвитку та ефективного відтво-
рення. Суть процесу формування розглядають з урахуванням того, що він є склад-
ною економічною системою. Процес формування ресурсного потенціалу підприєм-
ства є одним із напрямів його економічної стратегії і передбачає створення й орга-
нізацію системи ресурсів і компетенції таким чином, щоб результат їхньої взаємо-
дії був чинником успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей 
діяльності підприємства. 

Із закону цілісності системи випливає, що внаслідок взаємодії всіх ресурсів, 
котрі створюють систему, з’являються нові якості, яких не має кожний окремий 
вид ресурсу. Слід пам’ятати і про один з найвагоміших загальних законів організа-
ції – закон синергії, згідно якого будь-яка система (підприємство) включає такий 
набір елементів, за якого її потенціал завжди буде або значно більшим, ніж проста 
сума потенціалів елементів, що до неї входять, або суттєво меншим (рис. 1). 

 
Джерело: розроблено автором за даними [1] 
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Рис. 1. Механізм синергічної дії під час процесу формування ресурсного 
потенціалу підприємства 
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Зважаючи на ефект синергії, процес формування ефективної структури ресур-
сного потенціалу підприємства слід проводити у п’ять етапів: першим буде форму-
вання системи цілей підприємства (стратегічних, тактичних, поточних). Далі ви-
значення необхідного для кожної цілі набору стратегічних ресурсів. Наступним 
кроком має стати оцінка альтернативних їх комбінацій, після чого необхідно зро-
бити остаточний висновок. Потім необхідно провести раціональний розподіл об-
межених ресурсів, визначити, куди найвигідніше їх спрямувати, щоб забезпечити 
високий рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства [2, с. 32].  

Формування потенціалу підприємства будь-якого рівня є результатом взаємо-
дії ресурсів, які залучають до господарської діяльності. Ця взаємодія повинна від-
значатись спрямованістю на досягнення поставлених цілей. Для цього визначають 
виконавців завдань, терміни їх виконання, вимоги щодо якості робіт і кінцевого 
продукту та виділяють необхідні ресурси.  

Під час формування потенціалу підприємства необхідно враховувати такі осо-
бливості:  

1) потенціал підприємства є динамічною системою, в основу якої покладено 
взаємодію її елементів у просторі і часі з проявом закону синергії;  

2) потенціал підприємства має здатність до самовідтворення і трансформації;  
3) елементи потенціалу підприємства повинні раціонально поєднуватися між 

собою та відповідати напрямам діяльності підприємства;  
4) з метою забезпечення розвитку підприємства елементи потенціалу повинні 

змінюватися та оновлюватися [3]. 
Отже, формування ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору є 

складним та комплексним завданням. На практиці воно вирішується з урахуванням 
поставлених виробничих цілей задля максимальної віддачі кожного виду ресурсу. 
Вибір найкращого варіанта із сукупності альтернативних здійснюється за заздале-
гідь визначеними параметрами в рамках ресурсних можливостей підприємства. Ва-
ріантність використання ресурсів трактується як спосіб поєднання технології з ре-
сурсами у виробничому процесі. Тому, формування потенціалу підприємства є 
складним динамічним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із зов-
нішнім середовищем i забезпеченням високої якості реалізації. 
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Організаційно-економічний механізм конкурентоспроможності – це мистецт-

во координації людських і матеріальних ресурсів забезпечення конкурентоспромо-
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жності та досягнення визначених в програмі результатів щодо складу та об’єму ро-
біт, вартості, часу, якості, цільового рівня конкурентоспроможності та задоволення 
цілей підприємства [1; 2, с. 9; 3]. 

Одним з ефективних засобів підвищення конкурентоспроможності є застосу-
вання ЕОМ, яке дозволяє скоротити час в десятки разів, особливо при досліджен-
нях, проектуванні, розробці документації, модельних випробуваннях, а фактор ви-
передження у часі є одним з найважливіших у конкурентній боротьбі. 

Сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій, справляють найіс-
тотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції. За 
принципом ланцюгової реакції вони спричиняють суттєві (нерідко докорінні) зміни 
в технічному рівні та продуктивності технологічного устаткування, методах і фор-
мах організаційних трудових процесів, підготовці та кваліфікації кадрів тощо. 

Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяль-
ності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові якості 
працівників, підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюються 
дійовим мотиваційним механізмом на підприємстві, підтриманням сприятливого 
соціального мікроклімату в трудовому колективі. 

Якість продукції – один із основних чинників, від якого залежить рівень сере-
дньої ціни реалізації та відповідно цінова конкурентоспроможність підприємства, 
адже за більш високу якість продукції встановлюються більш високі ціни і навпа-
ки. При визначенні впливу якості продукції на зміну середньо реалізаційної ціни 
необхідно враховувати порядок визначення ціни в залежності від якості. 

Основними методами конкурентної боротьби є поліпшення якості, дизайну това-
рів і послуг, швидке оновлення асортименту продукції, надання гарантій і після прода-
жних послуг, тимчасове зниження цін, умов оплати, впровадження заходів інноваційної 
політики, ефективне рекламування продукції тощо. Поряд з цим використовуються 
«мирні» методи обмеження конкуренції: таємні угоди про єдину політику цін і поділ 
ринків збуту, реалізацію крупних науково-технічних проектів, обмін інформацією з різ-
них питань наукової, технічної, ринкової стратегії. Серед неекономічних методів кон-
курентної боротьби – фінансові махінації та спекуляції цінними паперами, промислове 
шпигунство, підкуп чиновників державного апарату з метою отримання урядових конт-
рактів. Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників може забезпечити 
достатні темпи зростання ефективності виробництва підприємства та рівень конкурен-
тоспроможності вироблюваної ним продукції. 

Можна запропонувати наступні кроки на шляху підвищення конкурентоспро-
можності сільськогосподарського підприємства: ліквідація низькорентабельних і 
збиткових видів продукції; зміна системи оплати праці; створення нових організа-
ційно-виробничих структур; використання лізингу; активна участь у міжнародних 
виставках, семінарах; удосконалювання системи розрахунків; підвищення продук-
тивності праці; збільшення капіталовкладень у ресурсозбереження; стимулювання 
«ресурсного» напрямку НДДкР; застосування принципу дотримання критичних те-
рмінів кредитування; створення інформаційного центру. 

Політика цін та управління ціноутворенням відіграють настільки важливу 
роль у діяльності сільськогосподарського підприємства, що це є одним із основних 
моментів його стратегічного розвитку. З метою розробки якісної політики ціноут-
ворення необхідно відпрацювати збір інформації про ринок, його дослідження, під-
готовку та пропонування нових товарів, а також оптимальну організацію збуту.  

Таким чином, в якості організаційно-економічного механізму слід розглядати 
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комплексну систему, що складається з системи забезпечення, функціональної та 
цільової системи, які містять певну сукупність організаційних і економічних важе-
лів, які впливають на економічні і організаційні параметри системи управління 
підприємством з метою забезпечення ефективності управління і отримання конку-
рентних переваг. 
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Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та 
інтегральний підходи до діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі 
розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) організації та при-
водити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій («стратегі-
чного набору»). Концепція стратегічного управління лежить в основі стратегічного 
мислення і знаходить вираз у характерних рисах її застосування [1, с. 106] . 

Конкурентоспроможність підприємства на певному сегменті товарного чи 
регіонального ринку виступає як узагальнююча оцінка його конкурентних преваг у 
питаннях формування ресурсного потенціалу, якості задоволення споживчого попиту 
та досягнутої завдяки цьому ефективності функціонування господарчої системи.  

Важливою проблемою сучасного періоду розвитку економіки є створення умов 
для ефективного функціонування суб’єктів господарювання у конкурентному 
середовищі. Адже забезпечення високої конкурентоспроможності підприємств слу-
жить основою успішного розвитку економіки України, умовою інтеграції до світового 
співтовариства. Але якихось спеціальних заходів принципового характеру з 
підвищення конкурентоспроможності все ще не прийнято [2, с. 120]. 

Для удосконалення стратегічного управління підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства потрібно:  

– визначити правильний стратегічний курс, що є найвідповідальнішою справою 
для підприємства;  

– запровадити стратегію гнучких цін, оскільки в умовах нестабільності ціни на си-
ровину та енергоресурси будуть змінюватися, що вплине на ціну кінцевого прибутку;  

– запровадити на підприємстві елементи комунікаційної стратегії, що збільшить 
обсяг продажу продукції на 10 %;  

– для просування своєї продукції провести рекламні заходи а мережі Інтернет та 
газетах, а також виставках и ярмарках, що збільшить обсяг продажу продукції;  

– визначальним чинником при формуванні маркетингової цінової політики по-
винна стати якість продукції. 

Головним заходом щодо підвищення рівня конкурентоздатності можна вважати 
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чітку орієнтацію на конкурентні переваги, постійний їх пошук як у середині 
підприємства, та і поза ним; визначення набору маркетингових функцій управління, 
що виконуються апаратом управління підприємства; інноваційні підходи до розробки 
господарської стратегії. 

Вище перелічені заходи дозволять досягнути у підприємстві значних успіхів у 
збутовій сфері та зміцнити конкурентну позицію.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
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Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковбаса О.О. 

З моменту переходу підприємств на ринкову економіку перед ними постали 
питання: як залишитись на ринку і як забезпечити розвиток підприємства. Для ви-
рішення даних питань слід правильно розробити стратегію розвитку підприємства.  

Стратегія – це визначення основних довгострокових цілей і завдань підприємства 
й утвердження курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. 

Мета стратегії – створення в агропромисловій сфері економічних і соціальних 
умов для ефективної виробничої діяльності та підвищення життєвого рівня сільського 
господарства товаровиробників із загальним стратегічним спрямуванням на формуван-
ня розвинутої системи ринкових відносин й адекватної їм аграрної структури [4]. 

Формування стратегії розвитку аграрних підприємств повинно відповідати 
ряду вимог, зокрема: 

− постійне підвищення якості продукції;  
− урахування потреб споживача;  
− налагодження зв’язків збуту продукції через посередників;  
− визначення оптимальної ціни [1]. 
Основна частина сільськогосподарських підприємств не вважають за потрібне 

у розробці стратегічного планування. Причиною є нестабільна ситуація на ринку та 
додаткові витрати на планування. Для здійснення будь-якої стратегії необхідно за-
лучати додаткові кошти в розвиток економічно ефективних галузей виробництва, 
використовувати передові досягнення технологій, розширювати ринок збуту своєї 
продукції за рахунок залучення кваліфікованих спеціалістів (маркетологів). 

Розвиток сільського господарства значною мірою залежить від ефективності 
виробництва продукції тваринництва, важливою складовою якого є молочне ско-
тарство. Останні спостереження та аналізи економічної ситуації ринку показують, 
що становище молочної галузі досить нестабільне, а її ефективність низька. Спо-
стерігається скорочення поголів’я корів, що призводить до зниження валового ви-
робництва молока, незважаючи навіть на поступове підвищення продуктивності 
корів. Така ситуація є одним із підтверджень зменшення зацікавленості підпри-
ємств до ведення цього виду господарства [3]. 

Виокремлюють три базових види стратегій розвитку підприємства:  
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1) стратегія зростання (наступальна): відображає прагнення підприємства збі-
льшити обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень;  

2) стратегія стабілізації (наступально-оборонна): її метою є збереження досяг-
нутих обсягів виробництва в умовах нестабільності;  

3) стратегія виживання: оборонна стратегія в умовах глибокої кризового стану 
діяльності підприємства [4]. 

Процес стратегічного планування включає:  
− визначення місії підприємства, організації;  
− формулювання цілей і задач функціонування підприємства, організації; 
− оцінку й аналіз зовнішнього середовища;  
− оцінку й аналіз внутрішнього середовища;  
− розробку й аналіз стратегічних альтернатив;  
− вибір стратегії;  
− реалізацію стратегії;  
− оцінку й контроль стратегії [2]. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура стратегічного планування 
 

Отже, в умовах жорсткої конкуренції підприємство має концентрувати увагу 
не тільки на внутрішньому стані справ, а й виявляти та враховувати у своїй діяль-
ності можливі зміни оточення. При цьому основною залишається проблема збалан-
сування внутрішніх можливостей підприємства та змін у зовнішньому середовищі з 
метою виживання в конкурентній боротьбі. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковбаса О.О. 

Ефективність інноваційного процесу визначається лише після впровадження 
інновації, оскільки тільки ринок дає оцінку її здатності задовольняти потреби сус-
пільства. Ми повинні розуміти відмінність інноваційного процесу від виробничого 
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процесу та науково-технічного прогресу [1]. 
Кожен з етапів та стадій розрізняють за специфікою управління, фінансуван-

ням, цільовим призначенням та кінцевим результатом діяльності. Взаємозалежність 
стадій зумовлена тим, що вдосконалення лише в одній з них не підвищить резуль-
тативності процесу в цілому. Для забезпечення ефективності та гнучкості іннова-
ційного процесу важливим є стикування стадій таким чином, щоб результат кожної 
попередньої був основою для подальшого руху вперед (рис. 1). 
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Рис. 1.3. Механізм стикування різних стадій інноваційного процесу [2] 

 

Шумпетер Й. А. підкреслював комплексність та динамічність інноваційної си-
стеми, тому ці риси характерні для інноваційного процесу. Комплексність іннова-
ційного процесу знаходить відбиття в об’єднанні науки, техніки, економіки, під-
приємництва і управління. Динамічність полягає в необхідності вивчення іннова-
ційного процесу і з позиції теорії життєвих циклів, стадій їх розвитку[1]. 

Динамічні зміни в середовищі, посилення конкуренції потребують інновацій-
ного оновлення технологій, продуктів, послуг, систем управління тощо. Сприйнят-
ливість організацій до нововведень стає ключовим чинником їхнього виживання та 
розвитку, а це спонукає провадити пошук нововведень, аналізувати перспективи їх 
впровадження. 

Визначимо причин появи нововведень, які виділяють аналітики: потреби ринку 
та попит споживачів; бажання отримати конкурентні переваги та максимізувати при-
буток; покращення іміджу підприємства; спроба вирішити проблеми, що виникають 
під час діяльності фірми; бажання не відстати від тих підприємств, які впроваджують 
нову технологію; бажання працівників удосконалити професійні навички у конкретній 
діяльності; реалізація знань творчої особистості; поради консультантів у період реор-
ганізації; наукові відкриття, інтернаціоналізація науки; винахідництво; інтуїтивне ро-
зуміння того, що нововведення може поліпшити діяльність організації [3]. 

Для підвищення об’єктивності у визначенні пріоритетних напрямків викорис-
товують такий прийом, як визначення критичних технологій, що мають міжгалузе-
вий характер, створюють передумови для розвитку багатьох технологічних галузей 
і дають головний внесок у вирішення ключових проблем реалізації пріоритетних 
напрямків. 

Проектування в сучасних умовах господарювання – це процес, за якого збіга-
ються інтелектуальні, інтуїтивні та раціоналістичні прийми, що дозволяють поєднати 
формальний та неформальний аспекти управління, аби забезпечити впорядкованість 
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заходів щодо реалізації стратегій для досягнення поставлених цілей. Треба визначити 
змістовно та організаційно, залежно від умов функціонування підприємства та погля-
дів керівників на місце, роль та значення цієї функції для розвитку організації. 

Процес інноваційного проектування посідає центральне місце в системі стра-
тегічного управління. 

Реалізація стратегії ПАФ «Подоляка Деканського району спрямована не лише 
на збільшення обсягів виробництва молока, але й на розв’язання таких основних 
завдань як зниження собівартості одиниці продукції та реалізація продукції за най-
більш вигідними цінами.  

В умовах ринкових відносин, що розвиваються, ефективність роботи сільсько-
господарських підприємств багато в чому залежать від управлінської діяльності, 
що забезпечує реальну економічну самостійність господарюючих суб’єктів, окуп-
ність їх виробничих витрат і конкурентоспроможність. Ефективність управління, 
передусім, залежить від достатності й оперативності одержаної управлінським пер-
соналом інформації та від її адаптації до нових умов функціонування підприємства. 

Основним напрямом удосконалення системи управління у галузі скотарства та 
підвищення економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарст-
ва є інтенсифікація виробництва на основі зміцнення кормової бази і підвищення 
рівня годівлі тварин, впровадження комплексної механізації і автоматизації вироб-
ничих процесів та переведення галузі на індустріальні технології, широкого вико-
ристання високопродуктивних спеціалізованих порід худоби, пристосованих до 
машинної потокової технології, удосконалення організації і оплати праці. 

Для виявлення та задоволення потреб у виготовленій продукції у 
ПАФ «Подоляка існує планово-економічна служба, яка як різновид діяльності не-
обхідної за умов ринкової економіки в господарстві поряд із своїми функціями і 
виконує функції пов’язані з маркетинговою діяльністю.  

Проектування нової системи управління і розробки заходів удосконалення по-
чинають з визначення мети раціоналізації, детального вивчення організації управ-
ління у господарстві, виявлення позитивних сторін і вузьких місць у функціону-
ванні апарату управління.  
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Науковий керівник: д.держ.упр., професор Лозинська Т. М. 
Функціонування підприємств ускладнюється змінами у зовнішньому середови-

щі, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення його цільової 
функції, обґрунтування економічних передумов досягнення оптимальних резервів 
прибутку, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства на ринку і визна-
чають перспективи його розвитку. В умовах ринкової економіки все більшого значен-
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ня набуває конкуренція в аграрному секторі. Конкурентоспроможність підприємства 
доцільно визначати як властивість виробничих та економічних систем підприємства 
пристосовуватися до впливу зовнішнього середовища, ставлячи за збереження, розви-
ток існуючих або формування нових конкурентних переваг [1, с. 3]. 

Визначення правильного стратегічного курсу є найбільш відповідальною 
справою для підприємства, оскільки формує пріоритети його діяльності на віднос-
но довгострокову перспективу. Тому менеджменту підприємства вкрай важливо 
підійти зважено до процесу розробки та реалізації стратегії, врахувавши багато 
внутрішніх і зовнішніх чинників і акцентувавши увагу на низці чинників. Глибоке 
розуміння важливості цього моменту надасть можливість своєчасно реагувати на 
зміни в бізнес-середовищі, забезпечувати формування та підтримання конкурент-
них переваг, максимально використовувати стратегічний потенціал підприємства. 

Конкурентна стратегія – це прагнення підприємства зайняти конкурентну ри-
нкову позицію. Конкурентна стратегія має на меті забезпечити підприємству таке 
положення, яке дозволить йому отримувати прибуток на довгостроковій основі, 
добитися стійкої та вигідної позиції, що дозволить йому протистояти натиску тих 
сил, які визначають конкурентну боротьбу в галузі. 

Конкурентна стратегія підприємства дозволяє дати відповідь на питання, як під-
приємство конкурує на цільовому ринку, за рахунок чого воно витримує конкурентний 
тиск і отримує перемогу в конкурентній боротьбі. Трьома основними конкурентними 
підходами при розробці ділової (конкурентної) стратегії є: прагнення стать виробником 
із низькими витратами; досягнення диференціації, заснованої на таких перевагах, як: 
якість, показники роботи, обслуговування, стиль, технологічна перевага, висока цін-
ність; концентрація уваги на невеликій ніші на ринку шляхом якісного виконання робо-
ти порівняно з конкурентами і задоволення специфічних потреб покупців. Завдання 
розробки конкурентної стратегії підприємства є достатньо складним, оскільки при цьо-
му необхідно врахувати безліч зовнішніх і внутрішніх чинників [2, с. 304]. 

У конкурентній боротьбі завжди перемагає той, хто здатний забезпечити найви-
щий рівень конкурентоспроможності власної продукції. В іншому випадку обраний 
вид підприємницької діяльності приречений на невдачу. Таким чином, підвищення 
рівня конкурентоспроможності є головним завданням сільськогосподарського підпри-
ємства, що гарантує йому зміцнення власних позицій серед конкурентів.  
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ПРИБУТКОВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
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Поліщук О.С., студентка ОКР «Бакалавр» 
Напрям підготовки «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Писаренко С.В. 
Вирішальне значення прибутковості підприємства при ринковій економічній 

системі в середовищі наукової громадськості не піддається сумніву. Разом з тим, на 
сьогодні, серед науковців немає спільного бачення теоретичної сутності цієї дефі-
ніції, що вочевидь є проблематичним при вирішенні практичних завдань підви-
щення ефективності діяльності підприємств. 



 88 

В науково-практичних дослідженнях економічної науки чималої ваги приділя-
ється пошуку шляхів підвищення прибутковості аграрних підприємств. Однак пи-
танню визначення теоретичної сутності дефініції прибутковості присвячено не дуже 
багато публікацій. Наявні ж дослідження акцентують увагу на відмінних аспектах. 

При дослідженні поняття “прибутковість” виявлено, що в економічній теорії 
існує кілька концептуальних підходів щодо розуміння даної категорії. Так одними 
авторами поняття прибутковості асоціюється із значенням беззбитковості. При-
хильниками такого трактування є зокрема Ковальов В.В. [1]. З іншого боку, в 
дослідженнях таких авторів як Мец В.О [2], Мних Є.В. [3] РішарЖ. [5], при 
визначенні суті прибутковості, ця категорія асоціюється з категорією 
рентабельності, що визначає її, як рівень прибутковості у відсотках. Тобто – 
відносний показник, за допомогою якого оцінюється фінансова результативність 
різних видів діяльності підприємств, реалізації окремих видів продукції та послуг, 
галузей виробництва. З допомогою комплексу показників рентабельності прово-
диться рейтингова оцінка різних сфер господарської діяльності, приймається 
рішення про інвестування тощо. Однак таке трактування зводиться до оцінки 
прибутковостіпідприємства лише через сукупність відносних показників на кон-
кретний момент часу і не дає можливості до розуміння глибинного змісту цієї 
категорії. Є. Брігхем [6] розглядає прибутковість підприємства з позиції менедж-
менту як “загальний результат поєднання засобів проведення курсу компанії і від-
повідних рішень” Більш охоплюючий підхід запропонували інші автори, його мо-
жна означити як “генерація прибутку”. Прибутковість підприємства визначається 
як його спроможність отримувати прибуток і проводити рентабельну діяльність. В 
такому розумінні прибутковість широко висвітлюється І.О. Бланком [5] а також 
В.Г Загороднім та В.Г. Вознюком [6]. Схожої точки зору дотримується при 
визначенні прибутковості і Хмелевський О.В.: «Прибутковість підприємства – це 
стан підприємства, що вказує на здатність генерувати прибуток, здійснювати рен-
табельну діяльність, забезпечувати платоспроможність, зростання та сталий розви-
ток» [7, с. 19]. Такий підхід, на нашу думку може бути визначений як базовий. Ра-
зом з тим, на наш погляд, не варто звужувати сутність прибутковості лише до 
сукупності потенційних “перспектив” та можливостей. 

Отже кожне з наведених трактувань, розкриває різні сторони категорії 
прибутковості, однак, вважаємо, самостійно не може прийматися як завершене.  

На нашу думку прибутковість підприємства є складкою та багатогранною 
економічною категорією, що одночасно характеризує як одержані результати дія-
льності підприємства так і можливості отримувати прибуток в майбутньому. Тому: 
під прибутковістю слід розуміти стійке економічне явище, що проявляється як під-
тверджена здатність підприємства генерувати позитивний фінансовий результат від 
здійснення як основної так і всієї господарської діяльності, який полягає в переви-
щенні доходу над здійсненими витратами, в розмірі достатньому для ефективного 
подальшого функціонування.  

На нашу думку таке трактування може відображати характеристику 
прибутковості підприємств не лише потенційно прибуткових але, головно, тих, що 
досягли необхідного рівня прибутку. Відповідно, прибутковість підприємства 
підтверджує досягнену ним, високого рівня економічну ефективність, 
відображаючи дійсні результати, та можливість до самофінансування, розширеного 
відтворення та розвитку загалом. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Полових А.Г., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник к.е.н., доцент Шульга Л.В. 
Найважливіша проблема будь-якого українського підприємства (фірми), що 

працює в ринкових умовах, – це проблема його виживання і забезпечення безупин-
ного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні й реалізації 
конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамо-
тно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. Стратегія є 
об’єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі для підприємства 
питання: в якій галузі або на яких ринках повинне функціонувати підприємство; як 
розподілити найчастіше обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу. 

Розроблення стратегії розвитку підприємства повинна опиратися на такі 
принципи стратегічного управління: 

− орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як господарчої сис-
теми та економічні інтереси його власників; 

− багатоваріантність можливих напрямків розвитку, яка обумовлена 
динамічністю зовнішнього середовища діяльності підприємства; 

− безперервність розроблення стратегії, постійна адаптація змін у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі; 

− комплексність розроблення стратегії, узгодженість стратегічних рішень за 
окремими напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, функциями тощо 
[2, c. 135]. 

Таким чином, з метою вдосконалення та підвищення ефективності стратегіч-
ного управління, формування стратегії розвитком підприємства (у динаміці з ура-
хуванням впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища) має охоплю-
вати такі основні складові: 

1. Усвідомлення місії підприємства, яка є глобальною метою діяльності під-
приємства та визначає основний напрям стратегічного розвитку підприємства. 
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Оцінка загального періоду формування стратегії, головною умовою якого є 
передбачуваність розвитку економіки в цілому та кон'юнктури споживчого ринку в 
тому числі. 

2. Визначення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу на 
діяльність підприємства. Формування ефективних форм взаємодії із зовнішнім се-
редовищем та взаємозв'язків у внутрішньому середовищі підприємства. Оцінка 
сильних і слабких аспектів діяльності підприємства, що визначає можливості 
реалізації внутрішнього потенціалу підприємства і спрямована, насамперед, на ви-
явлення рівня його конкурентоспроможності. 

3. Вибір визначаючої стратегічної моделі розвитку підприємства з урахуван-
ням стадії його життєвого циклу [1, c. 315]. 

Розроблення найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей і по-
літики стратегічного управління розвитком підприємства, впровадження заходів, 
що спрямовані на реалізацію обраного варіанта стратегічної альтернативи: 

− розроблення заходів забезпечувальних (функціональних) стратегій, які ви-
значають стратегічні цілі та основи управління окремими видами та напрямками 
діяльності підприємств у рамках всього періоду розроблення загальної стратегії йо-
го розвитку; 

− формування політики підприємства за окремими напрямками діяльності, які 
відображають загальну стратегію розвитку підприємства в розрізі окремих цілей та 
аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства; 

− розроблення системи тактичних планів ведення господарсько-фінансової 
діяльності; 

− розроблення системи заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
функціонування, які передбачають впровадження нових форм, методів, технологій 
в управлінській і трансформаційній підсистемах, що, своєю чергою, потребує 
здійснення постійних перетворень у підприємстві, тобто її адаптації до змін у 
зовнішньому середовищі; 

− розроблення системи заходів, спрямованих на зростання масштабів і 
прибутковості діяльності за рахунок переходу до нових форм бізнесу, тобто 
диверсифікацію або спеціалізацію на окремих бізнес-процесах, що може бути 
пов'язано як з екстенсивним, так і інтенсивним розвитком [3, c. 63]. 

Таким чином, формування стратегії розвитку підприємства є запорукою його 
успішного функціонування, дає змогу забезпечити високоефективну господарську 
діяльність та конкурентоспроможність підприємства. 
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BMW company developed glasses with a function of augmented reality which can 

turn every car amateur into a mechanic. They offer their user step by step instruction for 
repairing different troubles and changing car parts by himself or herself. No experience is 
necessary. For the owner of digital glasses is enough to look at the unit and all of information 
about it will immediately appear in front of him or her.  

But according to the firm commercial we see that first of all this gadget is for service 
centers.  

Just thanks to these glasses mechanics don’t have to keep all the variants of changing 
different parts and look for necessary information in books and computers. 

This gadget reacts to your voice. So it will be enough to ask your clever glasses about 
the next step in repairing a necessary picture will appear on the hear prompt. Colorful 
animation will explaining you in detail the process of dismantling of this or that mechanism. 

The software used in this project is used for different BMW models and this soft will 
be regularly renewed if new BMW models appear.  

The authors of this innovation write, ” Every mechanic using augmented reality gets 
complete information about the engine under repair and this information helps him find and 
eliminate the trouble. Besides the real objects the mechanic sees animation components, 
working tools and hear step by step instructions through the earphones into the glasses.  

We think every mechanic would be happy to have such wonderful gadget. But there is 
a problem. It is still unknown if this device will remain a simple concept or in future this 
development will appear in an unlimited sale. We have no doubt that it will be a success. We 
know that even now machines take a lot of work from people. Just imagine if everybody 
who wishes will buy such glasses, there will be no need in people who devote their lives to 
repairmen and diagnostic of cars. 

But on the other hand, these glasses will be able to help us in different branches of 
industry. For example, we could use them in cooking dishes of different cuisine without 
looking into a cooking book every time.  

They could become navigators for pedestrians and tourists and so will have three in 
one: glasses, navigator and a player to listen to music. Such glasses can be used in different 
museums as audioguides. Using them we could return to any of the pictures statues or exhibit 
without any efforts just telling what interests us. This gadget could also be a tourist guide and 
using it every tourist would be able to choose his or her favorite route and following it he or 
she couldn’t only see, but also hear the stories about this place. 

It is important that tourists would be able to go sightseeing without any hurry and 
repeating some interesting moments which can’t be done during a usual excursion with a 
human guide.  

Such smart glasses with augmented reality could be also used in medicine, handicrafts 
and home appliance maintenance and so on. 

So, such innovations would be very useful in our modern and future life. 
References 
1. BMW очки дополнительной реальности для механиков [Eлектронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://bmw.autocentre.ua/news/service/bmw-sozdala-ochki-dopolnitelnoy-
realnosti-dlya-mekhanikov-sd-58023.html 



 92 

УДК 331.101.39 
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Приходько І.С., студентка ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Мирна О.В. 

У сучасних умовах господарювання змінюються пріоритети у факторах забез-
печення кінцевої результативності підприємств. Мотивація персоналу стає 
вирішальним чинником у конкурентній боротьбі. Менеджери зацікавлені в пошу-
ках оптимальних способів впливу на працівників з метою підвищення їх 
результативності праці. Особливої актуальності набуло питання матеріального 
стимулювання працівників на підприємстві.  

Матеріальне стимулювання здійснюється у грошовій і негрошовій формах. Сти-
мулювання у грошовій формі передбачає запровадження високоефективних систем і 
форм заробітної плати, вдосконалення існуючої та введення нової тарифної системи, 
використання заохочувальних виплат і надбавок до заробітної плати, грошових виплат 
за виконання поставлених цілей, «участь у прибутках», продаж акцій за зниженими 
цінами. Матеріальне негрошове стимулювання передбачає надання підприємством різ-
них подарунків, знижок на придбання товарів, що виробляються нею, оплату медичної 
страховки, поліпшення охорони праці тощо [1, с. 368].  

Таблиця 1 
Кількість працівників і фонд оплати праці  
в Полтавському КЕПОП, 2011-2013 рр. 

Роки 
Назва показників 2011 2012 2013 

Відхилення  
2013 р. від  

2011 р., (+;-) 
Середня кількість усіх праців-
ників в еквіваленті повної за-
йнятості, осіб 

128 164 159 31 

Фонд оплати праці усіх пра-
цівників, тис. грн 5471,4 8081,6 8075,4 2604 

Сума податку з доходів фізич-
них осіб, що відрахована з фо-
нду оплати праці усіх праців-
ників, тис. грн 

782,4 1162,0 1162,2 379,8 

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 159 177 188 29 

Фонд робочого часу, за який 
нарахована заробітна плата 
штатним працівникам (крім 
тимчасової непрацездатності), 
людино-години 

253386 324720 310346 56960 

з нього відпрацьовано, люди-
но-годин 232386 298600 283419 51033 

на 1-го працівника, тис. грн 1815,5 1820,7 1782,5 -33 
Фонд оплати праці штатних 
працівників, тис. грн 5432,6 8037,4 8025,5 2592,9 

Продуктивність праці, людино-
годин 42,4 49 50,4 8 
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Матеріальне стимулювання праці на Полтавському казенно-експериментальному 
протезно-ортопедичному підприємстві головним чином проявляється шляхом виплати 
заробітної плати та преміювання працівників. Відповідно до законодавства [2]. Сума-
рна заробітна плата Полтавського КЕПОП містить у собі не тільки фонд оплати праці, 
але і виплати за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підпри-
ємства. Відштовхуючись від даних річного звіту 1-ПВ «Звіт з праці» в табл. 1 проілю-
стровано динаміку чисельності та фонду оплати праці Полтавського КЕПОП. 

На Полтавському КЕПОП додаткова винагорода виплачується за збільшення 
обсягів надання послуг. В 2012 році на підприємстві головним чином виплачувала-
ся премія працівникам в розмірі 15 % від ставок заробітної плати. На підприємстві 
відсутнє положення про преміювання, тому розмір премії залежить від особистого 
рішення директора та помісячних результатів роботи підприємства. 

На підприємстві заробітну виплачують один раз на місяць. Заробітна плата 
виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колектив-
ним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не 
перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення 
періоду, за який здійснюється виплата. 

При проведенні даного аналізу за досліджуваний період стає очевидним, що 
середня кількість усіх працівників у 2013 р. порівняно з 2011 р. зросла на 0,3 % і 
зменшилась майже на 1 % в порівнянні з 2012 р. Даний факт спричинив за собою 
збільшення фонду оплати праці на 2,6 %. При цьому розглядаючи зміни в розрізі 
років видно, що незважаючи на зниження чисельності в 2013 році в порівнянні з 
2012 на 5 осіб, фонд оплати праці збільшується. Це пов'язано в першу чергу з під-
вищенням розміру заробітної плати, що працівники одержують. І це є позитивним 
моментом. 

Як бачимо, на сьогодні існує велика кількість видів і форм матеріального сти-
мулювання. Вибір системи матеріальної мотивації, її періодичність та розмір зале-
жить як від специфіки бізнесу, так і від спеціалізації робітника. Важливо розуміти 
індивідуальні потреби різних груп (рангових, професійних) на підприємствах і ви-
бирати системи мотивації, які їм підходять найбільше. 

У конкурентній боротьбі перемагають ті підприємства, для яких мотивація 
трудової поведінки персоналу є не теоретичною абстракцією, а практичною важли-
вою справою. Попри всі негаразди кожне підприємство має скористатися результа-
тами наукових досліджень, передовим досвідом задля напрацювання власної, 
найбільш прийнятної системи матеріального стимулювання.  

Список використаних джерел 
1. Економічний енциклопедичний словник / Мочерний С.В., Ларіна Я.С., 

Устенко О.А., Юрій С.І. –Т2. – Львів: Світ, 2010. – 616с.  
2. Про оплату праці: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим досту-
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WHAT IS DEAN FOODS: ALMOST CENTENNIAL AMERICAN EXPERIENCE IN 
PRODUCTION OF MILK AND MILK’ PRODUCTS 

Piatak O.I. 
Scientific supervisor: doctor of agricultural sciences, professor A. V. Kalinichenko 

How much we know about companies from other countries? Northing, something? 
Yes, we’ve heard something about international giants, but we’ve never spoken about 
successful local companies specialized on product processing and never used their ex-
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perience. Dean Foods is one of these companies which overcame a lot of problems and 
survived. 

Dean Foods is a Dallas, Texas-based food and beverage company that specializes in 
dairy products. The company maintains plants and distributors in the United States and 
the United Kingdom [2].  

Dean Foods has 100 facilities located in 35 American states as well as five manu-
facturing plants in the countries of Belgium, France, the United Kingdom, and the Neth-
erlands. The Dean Foods Corporation owns division companies in 35 U.S. states. 

The Company is one of the nation's largest processors and direct-to-store distributors of 
fluid milk marketed under more than 50 local and regional dairy brands and private labels. It 
distributes ice cream, cultured products, juices, teas, bottled water and other products. 

Dean Foods was founded by Dean R. Honas who owned an evaporated milk proc-
essing facility in Franklin Park, Illinois in the 1920s [1]. After purchasing other Illinois 
dairy plants Dean developed the enterprise "from a small regional dairy into a diversified 
food company". 

Their products are processed with the help of their 19,000 [3] dedicated employees 
working in approximately 75 plants across the U.S. 

Dean Foods have some features: 
• Headquartered in Dallas, Dean Foods is the largest processor and distributor of 

fluid milk in the United States, and also processes and distributes other dairy products, 
including TruMoo, our nationally better-for-you flavored milk.  

• 2013 net sales: $11.4 billion [2]; 
• Approximately 19,000 employees; 
• Leader across the U.S. refrigerated case; 
• More than 70 manufacturing facilities throughout the U.S.; 
• Product distribution across all 50 states; 
• Leader in conventional milk. 

 
Graph 1. Net sales products in 2013 year 

 
Used graph 1, we can see that Dean Foods have differential structure of business but 

the main part in business portfolio takes Fluid Milk (74%): PL White and Flavored 
(40%), Dean Branded White (26%), TruMoo (8%). 
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Dean Foods have very interesting view on a business. This view doesn’t base on 
philosophy of company but on responsibilities:  

• Environmental sustainability (includes care about carbon and energy, water use 
reduction, solid waste and recycling, sustainable supply); 

• Social responsibility (includes care about nutrition, product quality, animal wel-
fare, employee safety, ethics and compliance, diversity, corporate policies and positions, 
customers awards); 

• Corporate philanthropy (includes Dean Foods Foundation, Volunteerism). 
Let us talk some of these responsibilities.  
They’ve reduced their overall greenhouse gas emissions, their use of electricity, natu-

ral gas, diesel fuel and water, as well as the amount of solid waste they send to landfill. 
We’ve also significantly increased the amount of materials they recycle. Every day, they 
use diverse tools to identify these opportunities throughout their company, including real-
time energy and water tracking systems and a strong continuous improvement process.  

In July 2012, they announced a revised set of environmental sustainability goals for 
2020 to better define our environmental impact and increase transparency. These goals 
expand our focus to more areas of sustainability, align with the broader dairy industry 
timing for greater greenhouse gas reductions, and better reflect customer expectations 
and consumer demands [3]. 

In 2011, Dean Foods brought together an industry-leading Animal Welfare Advi-
sory Council, a diverse team of experts who are now working together to develop a na-
tional program that will demonstrate farmers’ efforts to do the best for their cows while 
identify areas that need improvement.  

Employees can also double their charitable giving with the Dean Foods Foundation 
dollar-for-dollar Matching Gift program. For example, in 2012, employees at our 
Brown's Dairy® plant in New Orleans volunteered to support several community pro-
jects, including partnering with Urban Impact Ministries to build a KaBOOM playground 
in Central City, the plant’s neighborhood. In October, employees participated in Rebuild-
ing New Orleans Together, helping to renovate a home in the Broadmoor area of New 
Orleans. 

In the end, could say that Dean Foods manufactures, markets and distributes a wide 
variety of branded and private label dairy, case products, products include milk, ice 
cream, cultured dairy products, creamers, juices and teas; sells to retailers, food service 
outlets, distributors, educational institutions and governmental entities across the United 
States; operates more than 70 manufacturing facilities located largely based on customer 
needs and other market factors; and there is the nation's largest processor and direct-to-
store distributor of fluid milk. 
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GRUNDZÜGE DER ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN SPRACHE 
Радченко Н. В.,студентка ОКР «Бакалавр» 

Напрям підготовки «Менеджмент» 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри іноземних мов та українознавства 

Сахарова Л. М. 
Sprache ist Tätigkeit und Veränderung. Für den Sprachteilnehmer zumeist unmerk-

lich, über die Jahrhunderte in ihrer zeitlichen Ausdehnung hinweg jedoch ziemlich deut-
lich, lassen sich viele Veränderungen feststellen, die nur deshalb entstehen, weil Sprache 
in Verwendung bleibt. So wäre es einem heutigen Sprecher z. B. nicht mehr möglich das 
Deutsch zu verstehen, das vor 500 Jahren gesprochen wurde. Wahrscheinlich aber würde 
er noch erkennen, dass es sich um eine Art „Deutsch“ handelt. Das Deutsch von vor 1200 
Jahren allerdings – der Zeit also, aus der man die ersten schriftlichen Quellen der deut-
schen Sprache hat – würde ein heutiger Sprecher kaum noch als seine eigene Sprache 
wahrnehmen. 

Die Entwicklung einer Sprache ist immer maßgeblich von den politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Entwicklungen eines Landes abhängig. Umgekehrt beein-
flussen Sprache und Denken die Art und Weise, wie die Welt strukturiert und wahrge-
nommen wird und daher auch, wie sich eine Nation in ihrem Selbstverständnis von ande-
ren Kulturräumen abgrenzt. [1] 

Das Ostreich (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) wird auch als Ottonen-
reich bezeichnet. Unter Otto I. fielen die Sprachgrenzen des Deutschen mit den politi-
schen Grenzen des Reiches beinahe zusammen. Eine einheitliche Sprache über den ge-
samten germanischen Siedlungsraum existierte aber noch lange nicht, vielmehr bildeten 
einzelne Dialekte innerhalb des deutschsprachigen Raums Sprachzonen, die sich aus den 
ursprünglichen Germanenstämmen der Völkerwanderungszeit ergaben. Die wichtigsten 
dieser Dialekte sind das „Fränkische“, das „Schwäbische/Alemannische“, das „Bairi-
sche“ und im Norden das „Sächsische“. 

Auch noch in den folgenden Jahrhunderten wurde keine einheitliche Hochsprache 
entwickelt, die eine problemlose Verständigung wie heute über alle Teile Deutschlands 
hinweg möglich gemacht hätte. Aber die unterschiedlichen Dialekte flossen, bedingt 
durch die immer enger werdenden Handelsbeziehungen und den religiösen Austausch, 
immer mehr und mehr zusammen. Vor allem durch die Städtebildung und die damit ver-
bundene hohe Bevölkerungsdichte nahmen die sprachlichen Notwendigkeiten zu, seine 
Ansprüche schriftlich festzuhalten und sich dabei präzise auszudrücken. Die Anforderun-
gen an eine umfangreiche Bildung – zumindest für diejenigen, die in Staats-, Wirtschafts-
, Handels- und Bildungsprozessen tätig waren – wuchsen unaufhörlich. [2] 

Mit dem zunehmenden Bedürfnis nach einer gemeinsamen Sprache verbunden war 
auch die Frage danach, wer regelnd in das entstehende System eingreifen darf und wel-
cher der vorhandenen Dialekte womöglich anderen Dialekten als „Baukasten“ einer 
Hochsprache vorzuziehen sei. Solche und ähnliche Fragen wurden zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts so wichtig, dass es zur Gründung einer Vielzahl von Gesellschaften kam, 
die sich an diesen Regelungen beteiligen wollten. Von staatlicher Seite wurde dagegen 
nicht in die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache eingegriffen, nicht zuletzt deshalb, 
weil Deutschland zu jener Zeit in viele kleine Bereiche zerschnitten war, die unabhängig 
voneinander regiert wurden. Die bekannteste und größte der Sprachgesellschaften war die 
„Fruchtbringende Gesellschaft“, die im Jahre 1617 gegründet wurde. Sie zeichnete sich 
vor allem dadurch aus, dass sie sehr tolerant gegenüber Konfessionen und Ständen war 
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und somit zum Sammelbecken vieler Interessen und Ideen wurde. Im Mittelpunkt stand 
die Forderung nach der „Reinheit der deutschen Sprache“, womit vor allem die Tilgung 
von fremdsprachlichen Einflüssen –insbesondere aus romanischen Sprachen wie dem Ita-
lienischen und Französischen –gemeint war. Viele Eindeutschungen von ehemaligen 
Fremdwörtern stammen aus dieser Zeit. Die „Reinheit“ bezog sich aber auch auf stilisti-
sche und grammatische Fragen, vor allem hinsichtlich der vielen dialektalen Varianten, 
die man zu einer Hochsprache zusammenführen wollte. [3] 

Mit den Forschungen der Brüder Grimm wurde die deutsche Sprache in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts zum Gegenstand der Wissenschaft. Bereits einige Jahre zuvor hatten 
Franz Bopp (1791–1867) und Heinrich Julius von Klapproth (1783–1835) den Zusam-
menhang der indogermanischen Sprachfamilie entdeckt. Das damit entfachte Interesse an 
worthistorischen Untersuchungen führte zu einer neuen Welle der Sprachdokumentation 
und Sprachregulierung, vor allem durch das von Jacob (1785–1863) und Wilhelm Grimm 
(1786–1859) begonnene „Deutsche Wörterbuch“. Dieses Wörterbuch stellt die bislang 
größte Sammlung an Wortbestand und Bedeutungsreichtum der deutschen Sprache dar 
und benötigte über 100 Jahre bis zu seiner Vollendung. In ihm wurde die Sprache der 
Klassikerzeit sehr gut dokumentiert, das modernste Deutsch des 20. Jahrhunderts fehlt 
hingegen in den frühen Bänden völlig. Deshalb werden zurzeit zumindest die Alphabet-
teile des Wörterbuchs nachbereitet, die noch aus den Anfängen des riesigen Werks 
stammen. 

Список використаних джерел 
1. Bußann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. 3., aktualis. u. erw. Aufl. Stutt-

gart: Kröner, 2012 
2. Polenz, Peter von: Geschichte der deutschen Sprache. erw. Neubearb. d. Hans Sperber. 

Berlin / New York: W. de Gruyter, 2008 
3. Stevenson, Patrick: Language and German Disunity. A Sociolinguistic History of East 

and West Germany, 1945-2000. Oxford et al.: Oxford University Press, 2007 
4. Scheuringer, Hermann: Geschichte der deutschen Rechtschreibung. Ein Überblick. Mit 

einer Einführung zur Neuregelung ab 2008. Studienausgabe. Wien: Edition Praesens, 2012 
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Науковий керівник: професор Шаравара Т.О. 
ХVІІ–ХVІІІ ст. – доба розквіту та піднесення української національної куль-

тури. Саме на цьому етапі Україна здійснила потужний якісний прорив у всіх на-
прямах художньої творчості, небачений від часів Київської Русі. Культурний по-
ступ був тісно пов’язаний з посиленням національно-визвольної боротьби 
українського народу за свою державність, необхідністю обстоювання власних 
традицій, посиленням ролі козацтва в житті суспільства. На початку ХVІІ ст. 
провідним культурним центром України знову стає Київ. Величезну роль у цьому 
відіграв видатний релігійний і культурний діяч митрополит Петро Могила. Це був 
час становлення та утвердження стилю українського бароко, який поширився на усі 
види мистецтва: архітектуру, скульптуру, живопис, графіку, а також музику. 

Чи не найяскравіше цей стиль виявився в архітектурі. Під керівництвом Пет-
ра Могили у 30-х роках ХVІІ ст. у стилі бароко було відновлено архітектурні пер-
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лини часів Київської Русі: Софійський собор, споруди Києво-Печерської лаври, 
церкву Спаса на Берестові та ін.  

Активне будівництво розгорнулося не лише в Києві, а й по всій Центральній 
Україні та Лівобережжі. Україна мала власних видатних архітекторів. Увійшли в 
історію імена Степана Ковніра (1695–1786 рр.) – творця так званого 
Ковнірівського корпусу та дзвіниць на Дальніх і ближніх печерах Києво-Печерської 
лаври, Кловського палацу у Києві, Троїцької церкви та церков Антонія і Феодосія у 
Василькові; Івана Григоровича-Барського (1713–1785 рр.) – автора Покровської 
церкви та церкви Миколи Набережного у Києві. Залишили слід в Україні й іноземні 
зодчі. Глибоко зрозумів суть українського бароко німець Йоган Шедель (1680–
1752 рр.). Він автор одних із найкращих споруд цього стилю: дзвіниць Києво-
Печерської лаври та Софійського собору, брами Заборовського. Своєрідні та 
неповторні споруди славетного італійського архітектора Бартоломео Растрелі 
(1700–1771 рр.). У Києві за його проектами збудовано Андріївську церкву та 
Маріїнський палац. У стилі українського бароко зводилися не лише муровані, а й 
дерев’яні церкви. Яскравим прикладом є Троїцький собор у Новомосковську 
Дніпропетровської області.  

На західноукраїнських землях монументальна архітектура цього періоду роз-
вивалася за інших умов. Перебування у складі Речі Посполитої, прийняття унії зу-
мовили закріплення тут художніх традицій, пов’язаних із католицькою культурою. 
Найбільша кількість пам’яток барокової архітектури західноєвропейського зразка 
збереглася у Львові. Серед кращих споруд – Домініканський костел, збудований 
архітекторами Яном де Вітте та Мартином Урбаніком. Яскравим представником 
стилю бароко був Бернард Меретин – автор собору Святого Юра у Львові, 
ратуші в м. Бучачі на Тернопільщині та ін. До визначних пам’яток культури нале-
жить також величний ансамбль Почаївської лаври – одного з найбільших 
релігійних осередків України. 

Безпосередньо наша Полтава пишається двома пам’ятками архітектури в цьо-
му стилі – церквою, збудованою на кошти останнього гетьмана Запорізької Січі 
Петра Калнишевського (розташована поблизу білої альтанки) та дзвіницями Хре-
стовоздвиженського жіночого монастиря. 

Загалом же епосі бароко притаманні: пишність, позолота, яскраві кольори, 
(наприклад фіолетовий – в Золотоваерхому Михайлівському соборі), «особлива 
любов» до дзвіниць, а європейському бароко в Україні (собор св. Юра) пишна 
ліпка, оздоблення зовнішніх фасадів.  
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Australia is such a large country that almost every climate and soil type can be 
found. This means that Australians are able to produce all of the major wine types, form 
red wines to white wines, fortified wines and sweet wines to sparkling wines. The 
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Australian wine industry is the world's fourth largest exporter of wine with approximately 
750 liters a year to the international export market. It is a significant contributor to the 
Australian economy through production, employment, export and tourism. 

According to the history, vines first arrived in Australia with the First Fleet in 1788. 
Heat and humidity were a problem for initial plantings at Sydney Cove although 
significant vineyards were established near Parramatta by Gregory Blaxland and near 
Camden by William Macarthur. James Busby planted 362 varieties of grape in the 
Botanical Gardens in Sydney, that was brought from Europe. Commercial viticulture was 
established in most states by 1850. 

By 1854 the first wine export to the United Kingdom had been formally recorded - 
6,291 litres. 

John Macarthur on his Camden Park is widely credited with planting Australia’s 
first commercial vineyard early in the 1800s. From these humble beginnings Australian 
wineries have grown to become known throughout the world for producing unique and 
regionally distinct A+ Australian Wines. 

There are now over 100 different varieties planted in Australia, the most important 
of which are: Riesling, Chardonnay, Semillon, Shiraz, Grenache, Cabernet Sauvignon, 
Pinot Noir. 

Australian wines can now be found for sale in over 100 countries. In fact, it is one 
of the main exporters of wine in the world. 

It is important that South Australia is home to some of the worlds' oldest vines, 
dating back to the 1850s. 

The Barossa Valley is a major wine-producing region and tourist destination of 
South Australia. It is located 60 km northeast of Adelaide. The generally hot climate of the 
Barossa Valley usually means that the grapes become ripe very easily with high levels of 
sugars and low levels of acids. There are a lot of wineries in Barossa Valley. Yalumba, Wolf 
Blass, Torbreck, Turkey Flat and Seppeltsfield are the most famous there. 

There are a lot of grape varieties that are grown in Australia. The most important of 
them are Shiraz, Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, Chardonnay, Riesling, 
Semillon, Viognier, Mataro, Marsanne, Rousanne. 

Shiraz was one of the original varieties brought to Australia and is certainly one of 
the most successful. It is grown in virtually every region in Australia. There are many 
fantastic regions for Shiraz but the most historic area with a large repository of old vines 
is the Barossa Valley. 

So, Australian vineyards and wineries are creating wines that carve a name for 
themselves in many parts of the world and are served in the best of places. 
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ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Самойленко Т.Г., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Самойлик Ю.В. 
Сучасні сільськогосподарські підприємства усіх форм власності повинні ви-

ходити із стратегічної мети їх функціонування − забезпечення продовольчої безпе-
ки держави. Основою виконання цього завдання є матеріально-технічна база, яка 
формується на інноваційно-інвестиційних принципах з використанням досягнень 
світової та вітчизняної науки, які фінансуються вітчизняними та зарубіжними інве-
сторами. Концептуальні принципи формування основних засобів у сільськогоспо-
дарських підприємствах повинні передбачати довгострокову мету їх розвитку, про-
гнозну кон’юнктуру ринку, науково-обґрунтовані галузеву і виробничу структури, 
системи сівозмін і посівних площ, оптимальні рівні інтенсивності рослинництва та 
тваринництва. 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою вико-
ристання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здаван-
ня в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Основні виробничі засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, будівлі, 
споруди) являють собою виробничий апарат, від величини і технічного рівня якого 
залежить технічна оснащеність виробництва. Основні засоби у формі засобів ви-
робництва функціонують як чинники процесу праці доти, доки зберігають свою 
споживчу форму, в якій вони вступають у процес виробництва. Засоби праці 
утримує тривалий час у сфері виробництва їхня функція – за допомогою засобів 
праці протягом певного періоду виготовляється продукція. Інвестування капіталу в 
засоби праці тривалий час забезпечує отримання доходу. 

Потреба в основних засобах має відповідати інноваційному змісту і високому 
рівню ведення галузей в організаційній структурі підприємств. У сільськогоспо-
дарських підприємствах різних форм господарювання, які поєднують рослинницт-
во і тваринництво, потреба в основних засобах у розрахунку на 100 га сільгоспугідь 
складає 2,2-2,3 млн. грн, що відповідає фондозабезпеченості господарств розвину-
тих країн. При цьому у структурі основних засобів на будівлі і споруди повинно 
приходитись 54-60 %, машини і обладнання 26-31 %, транспортні засоби 4,8-6,0 %, 
продуктивну худобу основного стада − 2-7 %, вимірювальні засоби − 4-8 % [2]. 

Напрями закріплення основних засобів у підприємствах залежать від відносин 
власності: майно натуралізується; власність знаходиться в підрозділах з виділенням 
її у натурі та закріпленням на довгостроковій основі; власність по підрозділах на-
туралізується з правом приймання, передачі в оренду та купівлі-продажу. У сучас-
них агроформуваннях доцільно техніку і засоби обслуговування концентрувати в 
спеціалізованих підрозділах шляхом поєднання централізації технічних засобів з 
індивідуальним закріпленням у відповідності до власності механізаторів підприєм-
ства. Також це доцільно і для автотранспорту. Розміри механізованих структур 
обумовлюються обсягами виробництва, наявністю техніки, кадрів. Сучасні механі-
зовані формування повинні відображати як правову, так і організаційну основу [1].  

При класифікації механізованих формувань необхідно враховувати форми 
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власності та галузі обслуговування; форми механізованих формувань і закріплення 
землі; підпорядкування; період функціонування − сезонний та на постійній основі. 
Такі формування в господарствах обслуговують рослинництво, тваринництво, 
промислові та підсобні виробництва, а сформовані у складі інтегрованих структур 
− окремі культури і сівозміни підприємств. Відповідно організаційні форми будуть 
представлені механізованими бригадами, ланками, цехами та технологічними заго-
нами. У механізованих структурах на приватній власності та оренді принципом 
функціонування буде комерційний розрахунок, в інтегрованих структурах − дого-
вірні відносини; відповідно підпорядкування − загальногосподарське й інтегрова-
ної структури [3]. 

Забезпечення ефективного використання основних засобів, пов’язаних з тех-
нікою, потребує посилення ремонтної бази як на базі підприємств, так і ремонтно-
транспортних організацій. У формуванні засобів виробництва вирішальне значення 
набуває фінансове забезпечення, яке повинно передбачати різні джерела. Поряд з 
власними коштами треба використовувати можливості кредиту, лізингу, бюджетну 
підтримку, вторинний ринок техніки. У державному та регіональних бюджетах не-
обхідно передбачати компенсаційні виплати за кредитами на придбання складної 
техніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ  
НА ПІДПРИЄМТСВІ 

Ситник А.П., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Галич О.А. 
Важливою умовою успішного функціонування економіки України є вдоскона-

лення діючих систем управління підприємствами, упровадження сучасних досяг-
нень менеджменту. Усе більш очевидним стає факт, що конкурентоспроможність 
підприємств обумовлюється не тільки технологіями ведення бізнесу, але й етични-
ми, культурними та соціальними чинниками. Саме вони у сприятливих умовах да-
ють якісний імпульс для розвитку економіки, забезпечують її інтенсивне зростання. 

Під час безперервних змін і невизначеності в економіці, інтенсивної глобаль-
ної конкуренції, при стрімкому зростанні комп’ютерних та інформаційних техно-
логій, на жаль, економічна система України й досі знаходиться в стані транзиції, 
тобто переходу від планових до ринкових форм господарювання. Практика жорст-
кого регулювання економіки продемонструвала свою неефективність, оскільки не 
забезпечувала нормального відтворення робочої сили, не активізувала стимулів і 
мотивів до результативної праці. Усе це як ніколи потребує розробки особливого 
мотиваційного механізму, який має враховувати такі чинники, як складність праці, 
творча активність, базуватись на нестандартних підходах до пошуку ефективних 
стимулів до розробки й впровадження інновацій, залучення висококваліфікованих 
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кадрів, розвитку конкурентоспроможності персоналу й разом із тим - гнучко реагу-
вати на вимоги ринку. 

Дж. Шермерорн визначає, що мотивація – це внутрішні спонуки індивіда, які 
відповідають за рівень, напрям і наполегливість зусиль, що витрачаються на робо-
ту. Напрям визначає вибір людини в тих випадках, коли вона поставлена перед 
альтернативою. Рівень - це кількість зусиль, що витрачаються індивідом. Наполег-
ливість визначає, скільки часу людина витрачає на здійснення тієї або іншої дії. 
Теорії мотивації поділяють на три обширні категорії:  

1) теорії підкріплення, що роблять акцент на засобах, які контролюють пове-
дінку індивіда, маніпулюючи його наслідками;  

2) змістовні теорії, які фокусуються в основному на потребах індивіда - фізіо-
логічному або психологічному дефіциті, який ми прагнемо зменшити або якого хо-
чемо взагалі позбавитися;  

3) процесуальні теорії, що зосереджені на мисленні або когнітівніх процесах, 
які відбуваються в свідомості людини та впливають на її поведінку [1]. 

Механізм мотивації до праці зумовлюється системою інтересів та стимулів, 
які заохочують людей до певних дій чи лінії поведінки. Мотиваційний аспект 
управління трудовою діяльністю широко застосовується в країнах із розвиненою 
ринковою економікою. В Україні поняття «мотивація праці» в економічному зна-
ченні з’явилося порівняно недавно внаслідок реформування економіки. Раніше во-
но вживалося в основному в промисловій соціології, педагогіці та психології. Ра-
зом із тим, від наявності та дієвості системи мотивації залежить ефективність ви-
користання трудових ресурсів у всіх сферах господарської діяльності. [2]. 

Однією з поширених на Заході систем стимулювання працівників є система 
послідовної винагороди. Ця система заснована на бажанні працівників зробити 
кар’єру в певній організації. Подібна «перспектива всього життя» розширює мож-
ливості роботодавців у впровадженні політики винагороди, тому що й рівень опла-
ти на кожному етапі кар’єри працівника, і швидкість його просування на нову схо-
динку можуть варіюватися цим підприємством. Вважається, що як для роботодав-
ців, так і для працівників може виявитись вигідним впровадження такої системи, 
при якій на початковому етапі своєї кар’єри працівникам «недоплачують», проте на 
більш пізніх етапах «переплачують» [3]. 

Отже, для формування належного ставлення до праці потрібно створити такі 
умови, за яких персонал сприймав би свою працю як свідому діяльність, необхідну 
не тільки для нормального матеріального забезпечення себе і своєї сім’ї, а і як дже-
рело самовдосконалення, основу професійного й службового зростання 
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ОЦІНКА ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ  
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Скрипка О. С., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Мирна О. В. 
Продуктивність праці відбиває ступінь ефективності процесу праці. У її ви-

значенні вихідною категорією є праця.  
Праця відіграє винятково важливу роль у розвитку людського суспільства. За-

вдяки праці накопичено потенціал продуктивних сил, суспільні багатства, сформо-
вано сучасну цивілізацію. Прогрес людства неможливий без праці. Праця була і за-
лишається найважливішим фактором життєдіяльності людини [2, с. 8]. 

Праця – це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на 
створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і 
особистих потреб людей. Будь-яке матеріальне виробництво здійснюється при обо-
в'язковому застосуванні живої праці. 

Трудові ресурси в сільському господарстві обмежені, потенціал зростання 
продуктивності праці в галузі – необмежений. Праця є найважливішим фактором 
виробництва, а ефективність його використання (продуктивність праці) становить 
основу прогресу суспільства [1]. 

Продуктивність праці – це плодотворність, ефективність суспільної праці в 
процесі виробництва. Вона заклечається у здатності конкретної праці виробляти 
певну кількість матеріальних благ за одиницю робочого часу [3, с. 99]. 

Простежимо тенденції продуктивності праці в ТОВ «Маяк» Гадяцького райо-
ну. В сучасних умовах такий аналіз особливо необхідний, оскільки його результати 
служать базою для розробки прогнозів у сфері праці (можливої потреби в робочій 
силі, її кваліфікації та ін.), плануванню заходів по підвищенню її продуктивності. 

Проаналізуємо тенденції зміни рівня продуктивності праці в ТОВ «Маяк» в 
цілому по підприємству та в розрізі галузей рослинництва і тваринництва (табл. 1).  

Таблиця 1 
Продуктивність праці в ТОВ «Маяк, 2008–2012 рр. 

Роки Показники 
2008 2009 2010 2011 2012 

2012 р. у % 
до 2008 р. 

Виручка від реалізації, тис. грн 3351,4 10255 8029,6 13147,5 12221,6 364,7 
в т.ч. рослинництва 3050,3 9770 7711,3 12762,6 12009,9 393,7 

тваринництва 618,1 386 304,8 292,9 137,4 22,2 
Середньооблікова чисельність 
працівників, осіб 103 97 93 95 100 97,1 

в т. ч. в рослинництві 77 67 57 77 83 107,8 
в тваринництві 26 30 36 18 17 65,4 

Затрати праці, тис. люд.-год. 163,7 135,8 146,9 153,7 145,0 88,5 
Вироблено товарної продукції на 
одного середньорічного праців-
ника, тис. грн 

32,5 105,7 86,3 138,4 122,2 376,0 

в т. ч. в рослинництві 39,6 145,8 135,3 165,7 144,7 365,4 
 в тваринництві 23,8 12,9 8,5 16,3 8,1 34,0 

Вироблено товарної продукції на 
одну люд.-год., грн 20,5 75,5 54,7 85,5 84,3 у 4,1 р. 
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Аналізуючи дані табл. 1, ми можемо зробити висновок, що у 2012 р. виручка 
від реалізації виробленої продукції збільшилася у понад 3 рази, порівняно з 
2008 р. і становила 12,222 млн. грн, в т. ч. за рахунок збільшення доходу від реалі-
зації продукції рослинництва у понад 3,9 рази, а дохід від реалізації продукції тва-
ринництва у 2012 р. знизився і становив 22,2 % від рівня 2008 року. При цьому за-
трати праці зменшилися з 163,7 тис. люд.-год. у 2008 р., до 145,0 тис. люд.-год. у 
2012 р., що складає 11,5 відсотка. 

Обсяг виробленої товарної продукції у розрахунку на одного середньорічно-
го працівника протягом 2008–2012 рр. збільшився у близько 3,8 рази, з 
32,5 тис. грн у 2008 р., до 122,2 тис. грн у 2012 році. Якщо аналізувати в розрізі 
галузей, то частка товарної продукції виробленої в рослинництві у розрахунку на 
одного середньорічного працівника у 2012 р., зросла у понад 3,7 рази, порівняно з 
2008 році. Що стосуються продукції галузі тваринництва, то її обсяг (у розрахунку 
на одного середньорічного працівника) зменшився з 23,8 тис. грн у 2008 р. до 
8,1 тис. грн у 2012 році. 

Також за період дослідження збільшився обсяг виробленої товарної у розра-
хунку на одну люд.-год. Так, у 2008 р. цей показник становив 20,5 грн, а у 2012 р. 
– 84,3 грн., що більше у понад 4,1 рази. 

Отже, можемо констатувати, що продуктивність праці за досліджуваний пері-
од зростала порівняно з базовим звітним періодом (2008 р.) і сягнула свого макси-
муму у 2011 р.  

Таким чином, використання трудових ресурсів у ТОВ «Маяк» Гадяцького ра-
йону характеризується тенденцією підвищення їх продуктивності.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА 

Сливка Р.Ф., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шульга Л.В. 
Скотарство – провідна галузь тваринництва, яка водночас є специфічною сфе-

рою діяльності, оскільки вона забезпечує виробництво одразу декількох важливих 
видів продукції – молока та м’яса. Упродовж багатьох років це були рівноправні 
підгалузі скотарства, проте за останні роки відбувалися значні зміни галузевої 
структури тваринництва і вирощування ВРХ на м’ясо, яке через суцільну збитко-
вість для виробників в окремих підприємствах і навіть районах практично знищене 
[3, с. 515]. 

Економічна ефективність відображає певні результати складного і нерідко су-
перечливого процесу взаємодії багатьох факторів, що впливають на розвиток сіль-
ськогосподарського виробництва. Це стосується і скотарства як галузі сільського 
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господарства. Також характерною особливістю скотарства є те, що воно має по-
всюдне розміщення. Це зумовлюється органічним зв’язком галузей тваринництва і 
землеробства та використанням для годівлі худоби рослинності природних кормо-
вих угідь. Напрямок спеціалізації скотарства. Рівень його концентрації та обсяги 
виробництва продуктів у певних районах визначаються, разом з іншими умовами, 
густотою й співвідношенням сільського і міського населення. Це особливо стосу-
ється спеціалізації господарств на виробництві мало транспортабельних продуктів 
[4, с. 88]. Тому існує у науковців багато поглядів з приводу системи показників 
економічної ефективності. 

Березівський П.С. у своїх працях виділяє цілий ряд показників, які характери-
зують ефективність виробництва молока: частка поголів’я корів у стаді; щільність 
поголів’я і валове виробництво продукції на 100 га сільськогосподарських угідь; 
середньорічний удій на 1 корову; затрати кормів і праці на 1 ц молока і на умовну 
голову; собівартість 1 ц молока; рівень товарності продукції; виручка від реалізації 
продукції на 100 га сільськогосподарських угідь; прибуток (збиток) від реалізації; 
рентабельність (збитковість) виробництва; обсяги валового і чистого доходу на 1 
корову, окупність затрат на 1 грн. реалізованої продукції [1, с. 70].  

Дослідження ефективності розвитку скотарства у сільськогосподарських під-
приємствах є важливим з погляду нарощування потенціалу даної галузі саме у цій 
формі господарювання. 

Аналіз економічних показників розвитку скотарства у сільськогосподарських 
підприємствах свідчить, що дана галузь певною мірою залишається трудо- і капіта-
ломісткою.  

Зростання ефективності виробництва молока значною мірою залежить від йо-
го якості. Ця проблема набуває дедалі більшого значення, оскільки поліпшення 
якості продукції в багатьох випадках рівнозначне збільшенню її кількості, сприяє 
підвищенню на неї попиту. Особливо важливою є частка вмісту в молоці жиру та 
білка, що залежить від багатьох чинників, а саме: породи, спадкових якостей худо-
би, умов її годівлі, періоду лактації, сезону отелення, віку тощо [2, с. 41].  

Повноцінна годівля корів, коли в їх раціонах є всі необхідні поживні речови-
ни, сприяє одержанню високоякісного молока. На підвищення жиру в молоці впли-
ває збільшення в раціонах корів доброякісного сіна та кормів, багатих на легкопе-
ретравні вуглеводи, білки й мінеральні речовини до рівня,  

передбаченого нормами годівлі худоби. Для поліпшення якості молока за вмі-
стом жиру і білка необхідно також ефективно проводити відбір корів за цими пока-
зниками, створювати такі умови годівлі та утримання поголів’я основного стада, 
які б сприяли підвищенню цих компонентів у молоці [4, с. 90].  

Поліпшенню якості молока сприяє зразковий санітарний стан у приміщеннях, 
зміцнення матеріально-технічної бази молочних ферм, бездоганна чистота доїль-
них установок, молочного посуду й інвентарю, охолодження молока, дотримання 
працівниками ферм правил особистої гігієни, своєчасне виявлення та лікування ма-
ститів у корів тощо. Хоча поліпшення якості продукції потребує додаткових ви-
трат, але вони окуповуються за рахунок високої реалізаційної ціни на доброякісну 
продукцію. 

Отже, підвищення ефективності виробництва молока в сьогоденні має ґрунту-
ватися на підвищені продуктивності корів та зміцнені кормової бази. Також, для 
підвищення економічної ефективності виробництва молока державі варто здійсни-
ти наступні заходи: збільшити обсяги та ефективність державних інвестицій; за-
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провадити систему пільгових кредитів; відновити режим пільгового оподаткування 
сільськогосподарських виробників.  
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ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 

Соломко В.С., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Хурдей В.Д.. 
Особливостями ціноутворення в сільському господарстві є: низька еластич-

ність попиту на сільськогосподарську продукцію, тобто зміна ціни на продукцію 
слабо відбивається на рівні попиту на неї (існує можливість необґрунтованого за-
вищення цін); велика кількість сільськогосподарських виробників та їх різноманіт-
ність за видами вироблюваної продукції, створюють ринок наближений до ринку 
досконалої (чистої) конкуренції (велика кількість продавців, кожному належить не-
значна частка ринку, жоден з них не впливає на рівень поточних цін; товари повні-
стю замінні і недиференційовані; відсутність цінових обмежень); висока витрат-
ність сільськогосподарського виробництва з значною диференціацією структури і 
рівня витрат залежно від регіону і виду продукції; неможливість точного визначен-
ня собівартості продукції до моменту її фактичного виробництва (використовуючи 
планові показники); швидкість обігу капіталу вимагає постійного залучення креди-
тних ресурсів; сезонність виробництва. 

В сучасних умовах фактори цінової політики характеризуються динамічністю, 
високим ступенем взаємовпливу. Тому ці фактори потребують управлінського 
впливу з боку керівництва підприємств. Проведення комплексних маркетингових 
досліджень факторів ціноутворення, а також управління ними сприятимуть як під-
вищенню дієвості цінової політики, так і досягненню конкурентних переваг на ри-
нку. 

Водночас, це висуває ряд нових вимог до спеціалістів відділу маркетингу, зо-
крема – вміння аналізувати попит покупців; фактори, що впливають на нього; до-
сліджувати цінову чутливість споживачів, а також здібність своєчасно і цілеспря-
мовано використовувати результати аналізу при прийнятті управлінських рішень з 
цін. 

Передусім підприємство має вирішити, яких саме цілей воно прагне досягнути 
за допомогою конкретного товару. Якщо вибір цільового ринку і ринкове позицію-
вання ретельно продумані, тоді підхід до формування комплексу маркетингу, 
включаючи і проблему ціни, досить ясний. Чим ясніше уявлення про те, що маєш 
на меті, тим легше встановлювати ціну. Цілей цінової політики значна кількість, 
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проте найбільш поширені такі: 
забезпечення виживання стає основною метою підприємства в тих випадках, 

коли на ринку занадто багато виробників і панує гостра конкуренція або різко змі-
нюються потреби клієнтів. Виживання важливіше, ніж прибуток. Доти, доки зни-
жені ціни покривають витрати, підприємства, які потрапили у скрутне становище, 
можуть ще деякий час продовжувати діяльність. Тобто в даному випадку підпри-
ємство призначає на свою продукцію мінімально прийнятні для нього ціни; 

максимізація поточного прибутку. Багато підприємців хотіли б встановити на 
свій товар ціну, яка забезпечить їм отримання максимального прибутку. Для цього 
визначають можливий попит і попередні витрати за кожним варіантом цін. З альте-
рнативних варіантів обирається той, що дає в короткостроковому періоді підпри-
ємству найбільший прибуток. При реалізації даної мети (цілі) орієнтуються на ко-
роткострокове очікування прибутку і не враховується довгострокова перспектива. 
Поточні фінансові показники для підприємства важливіші, ніж довготривалі; 

максимальне розширення обороту. Ціну, що спрямована на максимізацію обо-
роту, застосовують, якщо продукт виробляється корпоративно і важко визначити 
всю структуру і функції витрат. Саме тут важливо оцінити попит. Реалізувати цю 
мету можна шляхом встановлення відсотка комісійних від обсягу збуту; 

оптимальне розширення збуту. Вважається, що оптимальне розширення обся-
гу збуту призводить до зниження витрат на одиницю продукції та до збільшення 
прибутку. Відповідно до можливостей ринку встановлюють якомога нижчу ціну, 
що називається ціновою політикою наступу на ринок. Підприємства знижують ціни 
на свою продукцію до мінімально допустимого рівня, підвищуючи тим самим част-
ку свого ринку, домагаючись зниження витрат одиниці товару, і на цій основі мо-
жуть і далі знижувати ціни. Проте така політика веде до успіху тільки якщо чутли-
вість ринку до цін велика, якщо є реальне зменшення втрат виробництва і збуту і 
якщо зниження цін відсуне конкурентів у бік; 

оптимальне збільшення збуту з міркування, що компанія, якій належить най-
більша частка ринку, буде мати найнижчі витрати і найвищі довготривалі прибут-
ки. Домагаючись лідерства за показниками частки ринку, вона йде на максимально 
можливе зниження цін; 

«зняття вершків» завдяки встановленню високих цін. Підприємство встанов-
лює на кожне своє виробниче нововведення максимально можливу ціну завдяки 
порівняльним перевагам новинки. Коли збут за даною ціною скорочується, підпри-
ємство знижує ціну, залучаючи до себе наступний прошарок клієнтів; 

лідерство у якості. Підприємство, яке здатне закріпити за собою таку репута-
цію, встановлює високу ціну, щоб покрити витрати на досягнення високої якості і 
проведення дорогих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

Такі цілі цінової політики співіснують між собою, не завжди збігаючись, їх 
досягнення взаємодіє у часі. 

Отже, перед тим як формувати цінову стратегію, підприємство повинно намі-
тити основні цілі, а вже потім розробляти конкретну цінову стратегію, яка буде 
відповідати цим цілям. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Сорока М.В., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Менеджмент організації і адміністрування» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Сердюк О.І. 
Поширення негативних тенденцій у сільському господарстві, посилення конкуре-

нції, погіршення соціального становища товаровиробників, а також неефективність іс-
нуючих методів управління економічними процесами вимагають нових підходів до фо-
рмування шляхів відновлення економічного потенціалу галузі; підвищення ефективнос-
ті господарювання сільськогосподарських підприємств; формування нового типу мис-
лення у керівників, орієнтованого на розв’язання не лише поточних проблем, але й на 
формування середовища для успішної перспективної діяльності.  

Утвердження ринкових відносин створює передумови для застосування в підпри-
ємствах методів стратегічного управління, основна ідея яких ґрунтується на розробці 
стратегій виживання підприємства в довгостроковій перспективі в умовах жорсткої 
конкуренції в динамічному середовищі. Тобто при стратегічному управлінні оцінюється 
сучасний стан, виходячи з майбутнього, і, одночасно, виробляється здатність відповідно 
реагувати на зміни в зовнішньому середовищі для досягнення цілей. 

Сучасні засади і підходи стратегічного управління до українських підпри-
ємств запозичені переважно з розробок зарубіжних учених, так як досвід України у 
цій сфері невеликий. Лідерами у цій галузі є США і Японія. 

У великих американських компаніях для розроблення і реалізації стратегії 
створюється особлива структура управління, базовим елементом якої є стратегічні 
центри господарювання, які охоплюють виробничі відділення за такими ознаками: 
спільність ринку збуту; однотипність і взаємозамінність продукції; забезпеченість 
ресурсами для її розробки, виробництва і реалізації; наявність профільних конку-
рентів. Стратегії компаній націлені в основному на прискорення віддачі інвестицій 
і на підвищення вартості акцій. Особливості американської моделі управління 
стратегічним потенціалом підприємства: 

− залежність успіху фірми, перш за все, від внутрішнього потенціалу: раціо-
нальна організація виробництва, постійне зростання продуктивності праці, ефекти-
вне використанню ресурсів. Зовнішні фактори відходять на другий план; 

− формалізоване управління стратегічним потенціалом підприємства; 
− децентралізація управління стратегічним потенціалом підприємства, на ос-

нові стратегічних зон господарювання; 
− наявність багаторічного досвіду на аналогічній посаді як основа оцінки 

трудового потенціалу; 
− формування трудового потенціалу в основному за рахунок розвитку спеці-

алізованої кар’єри працівників, швидке кар’єрне зростання співробітників; 
− високий рівень контролю підчас процесу управління стратегічним потенці-

алом підприємства; 
− висока здатність індивідуально приймати рішення та повністю відповідати 

за них як особливість управлінського потенціалу. 
Особлива увага в системі стратегічного менеджменту на японських підприєм-

ствах приділяється розробленню цілей, що складають основу довгострокового пла-
нування, а також змісту самого стратегічного плану. Японський підхід стратегічно-
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го менеджменту орієнтований в основному на збільшення частки ринку і питомої 
ваги нової продукції. Японські компанії велику увагу приділяють процесам оцінки, 
аналізу, нарощування та розвитку стратегічного потенціалу підприємства. Особли-
вості японської моделі управління стратегічним потенціалом підприємства: 

− врахування обмеженості великої частини сировинних ресурсів; 
− детальне вивчення можливостей та потенційної ефективності використання 

обмежених ресурсів; 
− значна увага до управління трудовим потенціалом підприємства; 
− управління стратегічним потенціалом підприємства є нестандартним, гнучким; 
− ключовим аспектом виробничого потенціалу підприємства є постійне по-

кращення якості продукції, послуг; 
− велика роль держави у всіх бізнес-процесах компаній; 
− високий рівень централізації при прийнятті управлінських рішень; 
− відмінність від американської моделі через особливості організаційної по-

будови фірм, визначення стратегічних напрямів управлінської діяльності, вирішен-
ня кадрових питань, уваги до якості продукції, системи соціальних відносин на ви-
робництві та в управлінні; 

− постійний процес адаптації до зовнішнього середовища; 
− високий рівень менеджменту. 
Сутність існуючих комплексних систем стратегічного управління полягає в 

тому, що у великих корпораціях, з одного боку, існує чітко виділене та організова-
не так зване «формальне» стратегічне планування, а з другого – структура управ-
ління даними корпораціями, системи та механізми взаємодії основних їх ланок по-
будовані так, щоб забезпечити розробку довгострокової стратегії саморозвитку для 
перемоги у конкурентній боротьбі. Що особливо важливо – це те, що створюються 
інструменти управління для перетворення стратегічних заходів в поточні виробни-
чі плани і програми розвитку. 

Прикладом успішних компаній є агрохолдинги України Астарта-Київ, Кернел, 
Ukrlandfarming та ін., стратегією яких є зміцнення та розвиток своїх провідних по-
зиції на аграрному ринку, поліпшення логістики, інфраструктури та виробничої 
ефективності, налагодження зв’язків з існуючими партнерами та пошук нових на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
Таран Д., студент  

Науковий керівник: д.держ.упр., професор Лозинська Т.М. 
Здійснюючи дослідження економіки, можна дійти висновку, що основу зростан-

ня економіки та підвищення її конкурентоспроможності становить власне мікрорі-
вень, тобто сукупність підприємств, установ та організацій, які забезпечують задово-
лення постійно зростаючих потреб населення та країни загалом. Процес управління 
підприємством, зокрема його персоналу, становить чи не найважливіший його еле-
мент. Адже саме від ефективності та раціональності управлінської діяльності залежать 
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успіхи підприємства, міра розкриття його економічного потенціалу.  
Проблема вдосконалення механізму управління персоналом не є для нас но-

вою. Її актуальність не зменшується, а навпаки – стрімко набирає обороти. Цим пи-
танням займалось дуже багато дослідників, серед них Криворучко О.М, Ринейська 
Л.С., Єкімова О.О., Кулик Ю.Є, Морщенок Т.С. Вони вивчали дану проблему з різ-
них сторін і дійшли певних висновків, які знадобляться нам в нашій практиці. 

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу сприяє інноваційному роз-
витку технологій виробництва. Це значно підвищує рівень вимог до кваліфікації 
персоналу, робить необхідним постійний моніторинг інновацій та втілення їх у ви-
робництво. Всі ці фактори, з одного боку, сприяють підвищенню конкурентосп-
роможності бізнесу, а з іншого - значно прискорюють темп роботи і надмірно збі-
льшують психофізіологічне навантаження на працівників, знижуючи якість їх жит-
тя (нерідко напружена робота позбавляє працівників часу і сил для спілкування з 
рідними та близькими людьми, для улюблених занять тощо) [5, 209].  

Основним завданням менеджменту персоналу є підвищення якості управління 
персоналом організації, тобто покращення її економічних, соціальних показників 
як всередині підприємства, так і за його межами. 

Під час вивчення такої особливої складової менеджменту як управління пер-
соналом ми зіштовхуємося з такою важливою його характеристикою як якість, яка 
власне і характеризує результативність менеджменту. Під якістю системи управ-
ління персоналом розуміється «властивість або сукупність суттєвих властивостей 
системи управління, що зумовлюють її придатність (відповідність) для викорис-
тання за призначенням». До суттєвих властивостей системи управління персона-
лом відносяться: загальносистемні властивості (цілісність, стійкість, керованість, 
відкритість, динамічність тощо); структурні властивості (склад, взаємопов'яза-
ність, організація, складність, масштабність, централізованість тощо); функціона-
льні (поведінкові) властивості (результативність, ресурсомісткість, оперативність, 
активність, продуктивність, економічність тощо). 

Безпосередньо якість системи управління персоналом оцінюється за по-
казниками, які характеризують організаційно-інституціональну структуру (від-
повідність цілям, структура і чисельність працівників служби управління персо-
налом, рівень їхньої кваліфікації, рівень регламентації тощо); змістовну структуру 
– за основними функціями управління персоналом (забезпеченість персоналом, 
наявність і час існування вакансій, наявність програм навчання, період (терміни) 
адаптації тощо); технологічно-процесуальну структуру (методи, технології, про-
цедури, регламенти планування, відбору, найму персоналу тощо) [2, с. 99 - 100]. 

Окрім зазначених вище аспектів визначення особливостей та сфер прикла-
дання управлінської діяльності існують також певні принципи функціонування 
менеджменту персоналу, завдяки дотриманню яких власне і забезпечується якісне 
та результативне управління. Виділяють такі з них: 

- Створення фундаменту для професійного управлінського розвитку. Потрібно 
мати головну ідею власної кар’єри на самому початку ділового життя.  

- Подолання страху невиконання завдань та активна, виважена й 
цілеспрямована діяльність на подолання нових робочих викликів і випробувань. 
Багато менеджерів знають свої слабкі сторони, однак не вживають нічого для того, 
щоб змінити себе. Коли менеджер усвідомлює, що не може впоратися з якоюсь си-
туацією, він більшою мірою воліє уникати подібних обставин, тобто таких, в яких 
він почувається невпевнено.  

- Особиста розумна ініціативність, хоробрість, високий рівень стресостійкості та 
наполегливість. Менеджерам, котрі хочуть стати керівниками ТНК і бути глобаль-
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ними лідерами у міжнародному бізнесі, потрібно пропонувати і озвучувати власні но-
ві креативні ідеї. Для цього їм необхідно бути ініціативними, сміливими і хоробрими. 

- Правильне управління власним часом та застосування ефективних методик 
тайм-менеджменту.  

- Отримання управлінського досвіду за кордоном. У транснаціональних кор-
пораціях цілком очевидним є те, що підвищення по кар'єрних сходах організації 
можливе лише через успішну роботу на керівних посадах у зарубіжних підрозді-
лах, передусім, на ринках країн, що активно розвиваються.  

- Ефективне делегування повноважень. Спілкуючись з менеджерами як вітчи-
зняних компаній, що працюють у міжнародному бізнесі, так і транснаціональних 
корпорацій, зрозуміло, що для їх подальшого професійного розвитку їм необхідно 
делегувати частину своїх обов'язків підлеглим [3, с. 28-29]. 

Актуальним є також питання вдосконалення менеджменту персоналу, як важ-
ливого елемента управління підприємством, установою, організацією будь-якої 
форми власності. 

Головною тенденцією вітчизняного ринку праці є стале зниження рівня без-
робіття та скорочення довготривалого безробіття, що пояснюється збільшенням 
попиту на робочу силу. Незважаючи на деякі ознаки стабілізації, сучасний стан ри-
нку праці України характеризується невідповідністю між попитом і пропозицією 
робочої сили, а також недостатнім введенням у дію нових робочих місць, неадеква-
тністю масштабів, структури та форм навчання кадрів вимогам сучасного ринку 
праці тощо [4, с. 8]. 

На основі вищевикладеного можна запропонувати (з метою використання на 
підприємствах України) такі заходи: 

- формування в кожній компанії, що бажає бути конкурентоспроможною, кон-
цепції інноваційного розвитку. Ця концепція повинна передбачати усвідомлене 
ставлення персоналу до інноваційних змін у компанії та виховання в собі мораль-
ного спрямування на участь в цих змінах; 

-залучення до організації навчання співробітників компаній своїх же кері-
вників; 

- організацію підвищення кваліфікації самих керівників [5, с. 212]. 
менеджменту підприємства. І власне від якості управління й буде залежати 

успішність підприємства. Підприємство разом з його працівниками – є основою 
формування валових доходів держави, тому мистецтво управління не тільки ним, 
але й персоналом, є складовою економічної формули успіху. В економічній системі 
все взаємопов’язано: починаючи від одного працівника і закінчуючи загальносві-
товими масштабами, тому проблему ефективного управління потрібно вирішувати 
в комплексі. Щодо України – то необхідно вдосконалювати та структуризувати 
ринок праці, що дасть можливість вже для безпосереднього ефективного контролю 
менеджера на своїх підлеглих, але, і найголовніше, досягнути відповідності між 
оплатою праці та внеском працівника безпосередньо у процес виробництва. Це 
перш за все стосується управлінських кіл.  
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ДЕРЖАВНІ ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСТ 
Тищенко А. В., студентка ОКР «Бакалавр» 

Напрям підготовки «Облік і аудит» 
Науковий керівник: к.і.н., доцент Помаз Ю.В. 

Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної євро-
пейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного 
життя кожного громадянина. Для забезпечення ефективного соціально-
економічного розвитку всієї країни необхідно забезпечити сприятливий клімат для 
розвитку усіх її складових частин.  

Україна складається з 24 областей та АРК, тобто забезпечення стабільного 
функціонування кожної складової забезпечить повноцінне виконання держаних ці-
лей та завдань загалом. Не дивлячись на здобутки у сфері реформування українсь-
кої економіки та суспільного розвитку, в містах залишається невирішеними такі 
проблеми, як високий рівень безробіття, брак житла, нераціональне використанням 
наявних на території ресурсів та спад у промисловості та інше. Виправити таку си-
туацію можна за допомогою формування та реалізації державних перспективних 
програм розвитку міст. 

Проблема розвитку міст є актуальною серед досліджень багатьох вітчизняних 
науковців, а саме: О. Єгорова, В. Костріна, М. Миколайчука, В. Сальдо, В. Наконе-
чного, Н. Пушкарьової, М. Росенко, В. Ханіна, та інших. Серед наукової спільноти 
розгорається значний інтерес до цієї проблеми, про що свідчать численні публікації 
у фахових виданнях різного спрямування. 

Загалом, у нормативно-правових актах наводиться наступне трактування по-
няття програми економічного і соціального розвитку: «це державні цільові програ-
ми економічного, соціального розвитку, програми економічного, соціального роз-
витку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст» [2]. Тобто, поняття 
стратегії розвитку є достатньо багатогранним (рис. 1). 

 
Рис. 1. Програма місцевого розвитку як багатогранне поняття [1, c. 13]. 
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Розвиток міст є безперервним процесом, котрий повинен обов`язково врахо-
вувати основні цілі (пріоритети) програми економічного та соціального розвитку 
України. При розробленні даних програм необхідно спиратись на наявний потенці-
ал країни й враховувати тенденції його розвитку відповідно до трансформаційних 
процесів нашої економіки. Перспективна програма повинна бути як реактивною, 
тобто допомагати органам місцевого самоврядування адаптувати розвиток терито-
рії до зовнішніх змін, так і проактивною, тобто спрямовувати дії у потрібному на-
прямку [4, c. 113].  

Розробка соціо-еколого-економічних стратегічних програм розвитку міських 
територій мають базуватися на таких основних загальних принципах: природні ре-
сурси є обмеженими і мають використовуватися з урахуванням потреб нинішнього 
та майбутніх поколінь; використання природних ресурсів повинно базуватись на 
інтенсивному та наукоємному підходах; будь-яка антропогенна діяльність має уз-
годжуватися із законами природи та обмеженнями, які із цих законів випливають; 
екологічно орієнтоване виробництво має бути економічно ефективним; одержаний 
від господарської діяльності результат не може бути меншим від шкоди, заподіяної 
навколишньому природному середовищу; усі соціально-економічні перетворення 
повинні спрямовуватися на утвердження засад гуманізму, демократії і цінностей 
громадянського суспільства [3, c. 116–117] . 

На сьогоднішній день держава впроваджує в життя розроблену у 2010 році 
«Державну програму активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки». Ця Про-
грама розроблена з метою запровадження нових підходів до модернізації пріорите-
тних галузей національної економіки для активізації її розвитку. Її виконання по-
винно сприяти позитивним структурним зрушенням в економіці, диверсифікації та 
зниженню енергоємності виробництва. Активізація розвитку національної еконо-
міки сприятиме підвищенню соціальних стандартів та рівня добробуту громадян, 
збільшенню кількості робочих місць. У результаті Програми економічних реформ 
на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава» у містах забезпечуються такі соціальні вигоди, як удосконалення 
сфер зайнятості, покращення житлових умов, підтримання культурних, естетичних 
та культурних цінностей, а також оптимального використання наявних ресурсів. 

Отже, державні перспективні програми розвитку є основоположними докуме-
нтами під час розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку 
окремих міст. Оскільки саме вони закріплюють перелік довгострокових дій, які 
можуть коригуватися по мірі зміни соціально-економічної, політичної та інших си-
туацій в країні та світі. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ПІДПРИЄМСТВІ 

Тищенко А. О., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Менеджмент організації і адміністрування» 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Вакуленко Ю. В. 
У діючих службах персоналу існує цілий ряд проблем. Часто вони не відпові-

дають новим вимогам сучасного виробництва, обмежуючи власну діяльність вирі-
шенням питань найму та звільнення працівників, оформленням кадрової докумен-
тації тощо. У ПСП «Приорілля» не проводиться системна робота з персоналом, яка 
передбачала б науково-обґрунтоване вивчення професійних здібностей працівни-
ків, планування їх кар'єрного просування, розробку перспективних програм соціа-
льно-економічного розвитку трудового колективу.  

Процес планування навчання працівників ПСП «Приорілля» зображено на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Етапи планування навчання персоналу на ПСП «Приорілля», 2014–

2015 рр. 
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вого штурму» [1, c. 17]. 
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З метою формування та поліпшення соціально-психологічного клімату в ко-
лективі ПСП «Приорілля» необхідно проводити тренінги і для управлінського пер-
соналу. Найбільш ефективними є такі форми тренінгів як тренінг поведінковий, 
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Різні методи управління персоналом важко порівнювати між собою, оскільки 
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лінський вплив економічних та соціально-психологічних методів носить непрямий 
характер. Не можна розраховувати на автоматичну дію цих методів та важко ви-
значити силу їх впливу на кінцевий ефект [2, c. 16].  

Розробимо план заходів по удосконаленню системи управління персоналом в 
ПСП «Приорілля» на 2014-2015 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 
План заходів з удосконалення системи управління персоналом  

у ПСП «Приорілля», 2014-2015 рр. 
Захід Виконавці Термін виконання 

1. Проведення під час діяльності підприємс-
тва поточних та повторних інструктажів 

Керівники підрозділів, 
інспектор з охорони 

праці 

протягом року по-
стійно за графіком 

2. Направити працівників на курси підви-
щення кваліфікації головного агронома та 
економіста 

Керівник підрозділу грудень 2014 р. 

3. Проведення мотиваційного моніторингу Керівник підрозділу 
червень, жовтень 

2014, квітень, жов-
тень 2015 р. 

4. Аналізувати структуру заробітної плати 
для виявлення неадекватних ставок 

Відділ бухгалтерського 
обліку та фінансів липень 2014 р. 

5. Впровадження методу проведення аналізу 
за допомогою «Фотографії робочого часу». Керівник підрозділу серпень 2014р. 

6. Розробка положень про підрозділи Керівники підрозділів вересень 2014 р. 
7. Розробка посадових інструкцій для управ-
лінського персоналу Керівники підрозділів жовтень 2014 р. 

8. Перегляд та затвердження у порядку пе-
редбаченому чинним законодавством колек-
тивного договору та Положення про оплату 
праці 

Інспектор по кадрам, 
юрисконсульт, голова 
профкому, директор 

листопад-грудень 
2014 р. 

9. Виконання згідно вимог та затвердження 
у відповідному поряду штатного розпису 

Інспектор по кадрам, 
головний економіст, 

директор 

листопад-грудень 
2014 р. 

10. Перегляд нормування праці робітників і 
управлінських працівників 

Керівники підрозділів, 
нормувальник, інспек-
тор з охорони праці, 

директор 

січень-лютий 
2015 р. 

11. Проведення тренінгів для управлінського 
персоналу Заступник директора січень-лютий 

2015 р. 
12. Купівля комп’ютерної програми «Парус» 
та навчання  Головний бухгалтер листопад 2014 р. 

 

У ПСП «Приорілля» при умові реалізації запропонованих нами заходів щодо 
удосконалення системи управління персоналом підприємства у 2014-2015 рр. пе-
редбачається отримати економічний ефект у 23500 грн. Строк окупності інвестицій 
пропонованих заходів становитиме 9 місяців. 

Реалізація запропонованих заходів матиме як економічний, так і соціальний 
ефект, який виражатиметься у полегшенні роботи інспектора по кадрам, зменшенні 
психологічної і фізичної напруженості його праці. Удосконалення системи управ-
ління персоналом у ПСП «Приорілля» матиме наслідком зростання 
конкурентоспроможності його продукції, що також носитиме і економічний, і 
соціальний ефект. 
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ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ВСК «ЗЛАГОДА» 

Третяк А.М.., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Березіна Л.М. 
Поряд зі трансформацією національної економіки відбуваються далеко нетра-

диційні зміни в життєвому середовищі аграрних підприємств: руйнується створена 
за тривалий період виробнича та соціальна інфраструктури на селі; скорочується 
поселенська мережа; відбувається звуження сфери прикладання праці на селі, по-
силюється перелив робочої сили з аграрного сектора до інших сфер економічної 
діяльності, скорочуються історично набуті тут професії – тваринника, механізато-
ра, агронома, зоотехніка та ін.; погіршується структура трудових ресурсів, особли-
во частки в ній найбільш активної, підготовленої у вищих та середніх закладах мо-
лоді; ускладнюється добробут сільського населення; руйнується мотиваційний ме-
ханізм у сільськогосподарському виробництві; відокремлюються від аграрних під-
приємств-засновників об'єкти соціальної інфраструктури, скорочується функціо-
нуюча та призупинено будівництво нової мережі [1]. 

Дослідженню проблем формування та використання трудових ресурсів села та 
відтворення трудового потенціалу аграрного виробництва присвячені наукові ро-
боти О. Бородіна, О. Бугуцького, О. Булавки, С. Гудзинського, В. Дієсперова,  
Г. Купалової, І. Лотоцького, М. Маліка, Л. Мармуль, Д. Мотруніч, М. Орлатого,  
І. Прокопи, П. Саблука, В. Скупого, С. Трубича, І. Червена, Л. Шепотько, В. Юр-
чишина, К. Якуби та інших. 

Як відомо, процес праці являє собою використання робочої сили. Однакова 
чисельність працівників може відрізнятися сукупним ставленням до праці в силу 
відмінностей у підготовці, віці, стажі, відношеннями до праці тощо, а звідси і не 
однаковою кількістю праці, яка може бути реалізована ними у процесі виробницт-
ва. В цьому випадку говорять про різний трудовий потенціал однакових за чисель-
ністю груп працівників.  

Для збільшення обсягу виробництва продукції і підвищення ефективності ви-
робництва велике значення має достатня забезпеченість підприємства необхідними 
трудовими ресурсами. Чисельність штатних працівників в ВСК «Злагода» за період 
з 2008 р. по 2012 р. суттєво зменшилась – на 65 осіб (21,2 %). Чисельність праців-
ників, зайнятих у сільському господарстві зменшилась на 9,7 %, збільшилась кіль-
кість працівників рослинництва – на 35 осіб (31 %); у тваринництві – зменшилась 
на 7 осіб (6,4 %). Зменшилась кількість робітників, що прийняті на умовах непов-
ного робочого дня, що зменшує показники прихованого безробіття (табл. 1).  

За досліджуваний період відбулося покращення ефективності використання пер-
соналу ВСК «Злагода». Навантаження земельних угідь на одного працівника, зайнято-
го в сільському господарстві суттєво збільшилось. Так, у 2012 р. на одного працівника 
припадало 16,3 га сільськогосподарських угідь, що на 6,7 % більше, ніж у 2008 р. На-
вантаження посівів сільськогосподарських культур зменшилось на 4,2 %. 
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Таблиця 1 
Динаміка показників забезпеченості персоналом ВСК «Злагода»  

Полтавського району, 2008-2012 рр. 
Роки 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 р. 
у % до 
2008 р. 

Чисельність штатних працівників обліко-
вого складу на кінець року – всього, осіб 307 277 260 255 242 78,8 

у т. ч.: працівники, які прийняті на роботу 
на умовах неповного робочого дня 8 7 5 4 7 87,5 

Середньооблікова чисельність працівників 
в еквіваленті повної зайнятості, осіб 313 290 260 254 247 78,9 

Середньооблікова чисельність працівників, 
зайнятих у с.-г. виробництві – всього, осіб 277 199 186 261 250 90,3 

з них задіяні у: рослинництві 113 101 104 158 148 131,0 
 тваринництві 109 98 82 103 102 93,6 

 

Позитивним моментом є зменшення витрат праці у 2012 р. порівняно з 2008 р. 
у розрахунку на 1 га посівних площ – на 17,2 %. У тваринництві на 1 умовну голо-
ву тварин витрати праці зменшились не суттєво – на 1,7 %, що свідчить про нера-
ціональне витрачання праці, адже кількість працівників зменшилась на суттєву ве-
личину, до того ж галузь є збитковою (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка виробничого навантаження на середньорічного працівника 

ВСК «Злагода» Полтавського району, 2008-2012 рр. 
Роки 

Показники 
2008 2009 2010 2011 2012 

2012 р. 
у % до 
2008 р. 

Навантаження на 1 середньорічного 
працівника: 
с.-г. угідь, га 

15,2 22,9 22,5 16,0 16,3 106,7 

 ріллі, га 15,2 21,4 22,5 16,0 16,3 106,7 
 посівів с.-г. культур, га 9,6 13,4 15,1 10,6 9,2 95,8 
 тварин, ум. голів 16,9 16,7 20,0 14,5 14,6 86,4 

Затрати праці на 1 га посівних площ, 
люд.-год. 103,4 92,5 84,6 75,9 85,6 82,8 

Затрати праці на 1 ум. гол. тварин, 
люд.-год. 81,2 83,6 85,4 96,3 79,8 98,3 

 

Найважливішою властивістю праці є її продуктивність, рівень якої характеризує 
ефективність використання трудових ресурсів. Продуктивність праці – головний чин-
ник зростання обсягів виробництва, найважливіша характеристика ефективності вико-
ристання трудових ресурсів підприємства.  

Загальні вартісні показники продуктивності праці також мають негативну динамі-
ку. Розраховані ланцюгові темпи зростання та приросту вказують на щорічне зменшен-
ня обсягів валової продукції (табл. 3). 

Зростання обсягів валової продукції спостерігається лише у 2011 р. проти 2010 р. 
на 13,57 %, у 2012 р. проти 2011 р. – зменшення на 9,52 %. Позитивним є збільшення 
фонду оплати праці на 5,04 % у 2012 р. проти попереднього та середньомісячної зар-
плати на 8,02 % відповідно. Виробництво валової продукції у розрахунку на одного 
працівника мало збільшення за весь період, окрім останнього, 2012 р. 
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Таблиця 3 
Динаміка загальних вартісних показників продуктивності праці  

ВСК «Злагода» Полтавського району, 2008-2012 рр. 
Роки Показники 

2008 2009 2010 2011 2012 
Валова продукція (у постій-
них цінах 2010 р.), тис. грн 26209,50 26672,29 22342,82 25375,26 22958,92 

темп зростання х 1,02 0,84 1,14 0,90 
темп приросту, % х 1,77 -16,23 13,57 -9,52 
Середньорічна чисельність 
працівників, осіб 313,00 290,00 260,00 254,00 247,00 

темп зростання х 0,93 0,90 0,98 0,97 
темп приросту, % х -7,35 -10,34 -2,31 -2,76 
Фонд оплати праці, тис. грн 4269,00 4464,00 5188,00 5851,00 6146,00 
темп зростання х 1,05 1,16 1,13 1,05 
темп приросту, % х 4,57 16,22 12,78 5,04 
Вироблено валової продукції 
на 1 середньорічного пра-
цівника, тис. грн 

83,74 91,97 85,93 99,90 92,95 

темп зростання х 1,10 0,93 1,16 0,93 
темп приросту, % х 9,84 -6,57 16,26 -6,96 
Середньомісячна номінальна 
заробітна плата 1 працівни-
ка, грн 

1136,58 1282,76 1662,82 1919,62 2073,55 

темп зростання х 1,13 1,30 1,15 1,08 
темп приросту, % х 12,86 29,63 15,44 8,02 

 

Шляхи підвищення ефективного використання трудових ресурсів даного під-
приємства є спільними як і для інших великих і малих підприємств. Деякі з них 
пропонуємо для ВСК «Злагода», що в кінцевому результаті призведе до зростання 
продуктивності праці, обсягу виготовленої продукції і інших важливих економіч-
них показників: 

– організувати всім працівникам атестацію на відповідність теоретичних і 
практичних знань посаді чи робочому місцю; 

– прийняти кваліфікованих працівників на конкурсній основі з числа своїх 
працівників замість малокваліфікованих; 

– запровадити конкурсно-контрактну систему прийому всіх працівників, до-
тримуватися умов контракту; 

– вчасно проводити службову ротацію кадрів; 
– організувати перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників у під-

приємстві з метою освоєння кожним працівником суміжної професії; 
– розширювати зони обслуговування працівниками: оператори машин і ме-

ханізмів одночасно мають бути їх наладчиками;  
– місця працівників, що звільняються з виходом на пенсію забезпечити пра-

цівниками свого підприємства; 
– зацікавити і створити умови для здобуття вищої і середньої спеціальної 

освіти серед робітників без відриву від виробництва; 
– регулярно інформувати колектив про вакансії і про перспективу підприєм-

ства, звертатися до працівників, щоб вони рекомендували на вакантні місця своїх 
знайомих і друзів; 
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– створити систему матеріального заохочення всіх працівників, кожна добра 
ініціатива, новація, що ведуть до зростання продуктивності праці, має бути врахо-
вана, оцінена та відповідно оплачена; 

– періодично доводити до відома всіх працюючих про основні економічні 
показники, постійно переконувати колектив у тому, що основою зростання заробі-
тної плати є зростання продуктивності праці; 

– вчасно вирішувати соціальні питання, створити належні умови праці і від-
починку; 

– створити у колективі позитивний психологічний клімат, проводити захо-
ди, що зміцнюють колектив. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
Холод М. А., студентка ОКР «Магістр» 

Спеціальність «Економіка підприємства» 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Комаріст О. І. 

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є однією з ак-
туальних проблем, успішне вирішення якої надає можливість призупинення спаду і 
подальшого його розвитку. Ефективність виробництва - складна економічна кате-
горія, вона є формою вираження мети виробництва [1, с. 110].  

Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результа-
тами виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності і виробни-
цтва. Вимірювальну систему економічної ефективності сільськогосподарського ви-
робництва доцільно будувати таким чином, щоб вона була здатна повністю розкри-
вати дві взаємопов’язані і взаємодоповнюючі результативні сторони діяльності аг-
рарних підприємств – раціональність використання ними землі через показники за-
гального ефекту, приведені до одиниці площі сільськогосподарських угідь, і еко-
номічність виробництва, показники якої розкривали б, якою ціною одержано цей 
ефект. З огляду на сказане для оцінки ефективності діяльності аграрних підпри-
ємств слід широко використовувати показники ефективності використання авансо-
ваного капіталу, фондовіддачі виробничих фондів [2, с. 96]. 

Визначимо досягнутий рівень економічної ефективності виробництва зерна на 
прикладі підприємства за допомогою таблиці 1. Аналіз даних таблиці 1, показує, 
що у ДПДГ «Степне» у 2010-2012 рр. обсяг виробництва зерна зменшився на 61,1 
% і становив 9478 ц, у тому числі на 100 га ріллі – на 61,8 % і склав 284,9 ц, на 1 
люд. – год. – на 11,6 % і склав 430,8 ц, на 1 грн. виробничих витрат – на 58,8 % і 
склав 5025,4 ц. Зменшилася посівна площа землі для зерна у зв’язку зі зміною сіво-
змін, а також були несприятливі кліматичні умови і засушливе весняно-літній пері-
од. Витрати праці на 1 га посіву зернових культур зменшилися на 10,4 % і станови-
ли 0,043 люд.-год./га. Це призвело до зменшення підживлення зернових культур 
добривами. Витрати виробництва збільшилися - на 91,4 % і становили 3698,0 грн. 
Тому, що на ринку паливо та газ збільшилися в ціні. Витрати праці на 1 ц зерна 
збільшилися на 9,5 %, а витрати виробництва у 2 рази і становили 198,9 грн./ц. Рі-
вень товарності зменшився на 7,3 % і становив 29,7 %. Ціна реалізації на 1 ц зерна 
збільшилася у 2 рази і становила 256,9 грн., одержаний прибуток збільшився – на 
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39,2 % і становив 181000 грн., рівень рентабельності – на 3,1 %. Таким чином, ви-
робництво зернових культур є прибутковим. 

Таблиця 1 
Досягнутий рівень економічної ефективності виробництва зерна  

у ДПДГ «Степне», 2010 - 2012рр. 
Значення по роках Зміни показника 

2012 р. до 2011 р. 2012 р. до 2010 р.Показники 
2010 р. 2011 р. 2012 р. абсо-

лютні 
відносні, 

% 
абсо-
лютні 

відносні, 
% 

Вироблено зерна, ц 24348 41339 9478 - 31861 77,1 - 14870 61,1 
у т.ч. на 100 га ріллі 745,3 1242,9 284,9 - 958 77,1 - 460,4 61,8 
на 1 люд.-год. 486,9 551,2 430,8 - 120,4 21,9 - 56,1 11,6 
на 1 грн. виробничих 
витрат 12186,2 8635,6 5025,4 - 3610,2 41,8 - 

7160,8 58,8 

Витрати на 1 га посі-
ву зернових культур: 
праці, люд.-год. 

0,048 0,069 0,043 - 0,005 37,7 - 0,005 10,4 

витрат виробництва, 
грн. 1932,3 4461,3 3698,0 1765,7 17,1 1765,7 191,4 
Витрати на 1 ц зерна: 
праці, люд.-год. 0,0021 0,0018 0,0023 0,0002 127,8 0,0002 109,5 
витрат виробництва, 
грн. 82,1 115,8 198,9 116,8 171,7 116,8 242,3 
Рівень товарності зе-
рна, % 37 60,6 29,7 - 7,3 х - 7,3 х 
Ціна реалізації 1 ц 
зерна, грн. 117,1 125,3 256,9 139,8 205,0 139,8 219,4 
Одержано прибутку, 
грн. 130000 301000 181000 51000 39,9 51000 139,2 
у т.ч. на 1 га посіву 970,9 2854,6 354,9 - 616 87,6 - 616 63,5 
Рівень рентабельнос-
ті, % 6,5 6,3 9,6 3,1 х 3,1 х 

 

Однак, для успішного функціонування в умовах сучасного ринку господарст-
ву слід далі приділяти увагу підвищенню ефективності виробництва зернових.  

На нашу думку, для цього потрібно: 
− впроваджувати нові елітні високоврожайні сорти зернових культур; 
− застосувати нові аграрні технології; 
− здійснювати своєчасне підживлення зернових культур мінеральними доб-

ривами; 
− своєчасно проводити сівозміни земельних ділянок. 
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УДК 331.108  

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРАТ ,,ПОЕЗ КЕРНЕЛ-ГРУП”  

Хоменко О.О., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Адміністративний менеджмент» 
Науковий керівник: д. е .н, доцент Писаренко В. В. 

Персонал є основною цінністю підприємства, ключовим чинником його 
успішного розвитку, визначальною складовою конкурентоспроможності та 
стабільного положення в ринкових умовах. Саме персонал є основним 
стратегічним ресурсом підприємства, що зумовлює необхідність формування 
відповідних принципів і методів управління, тобто реалізації кадрової політики, 
яка є сукупністю принципів, методів, форм організаційного механізму з 
формування, відтворення, розвитку та використання персоналу. Тому питання 
кадрового забезпечення, як складової кадрового господарства та економічної 
політики є актуальними в наш час. 

Вагомий внесок у вивчення теорії та практики удосконалення сфери 
кадрового забезпечення внесли Бандур С.І., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Гурне В. 
М., Дмитренко Г. А., Дорогунцов С.І., Магура М.І., Кібанов В.А., Козлова О.В., 
Колот А.М., Щокін Г.В. та інші. Зокрема, ними з’ясовано основні принципи 
сучасної кадрового забезпечення, охарактеризовано сутність системи кадрової 
роботи та її елементи та шляхи покращення [1]. 

Головною метою удосконалення кадрового забезпечення підприємства є 
забезпечення підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного 
підприємства, їхньої професійної і соціальної адаптації. 

У вимогах стандарту організація повинна: 
1) визначати необхідний рівень компетентності для персоналу, залученого до 

робіт, що впливають на якість продукції; 
2) організувати підготовку або вживати інших заходів для задоволення цієї 

потреби; 
3) забезпечувати мотивованість працівників шляхом обізнаності персоналу у 

доцільності та важливості своєї діяльності і щодо внеску в досягнення цілей у 
сфері якості; 

4) реєструвати дані про освіту, професійну підготовку, кваліфікацію та досвід 
роботи [1]. 

Основними завданнями кадрового забезпечення є: формування кадрового 
потенціалу, принципи та методи добору; профорієнтація та перепідготовка кадрів, 
проведення атестації та оцінки рівня кваліфікації; підвищення кваліфікації персоналу; 
підвищення освітнього рівня персоналу[2]. 

Для підвищення ефективності кадрового забезпечення ПРАТ ,,ПОЕЗ КЕРНЕЛ-
ГРУП слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках роботи з персоналом: 

1) кадрове планування, яке відбиваючи політику і стратегію організації, 
визначає якісну і кількісну потребу в персоналі. Кадрове планування задає чіткі 
орієнтири, що стосуються професійної приналежності, кваліфікації і чисельності 
організації працівників, що вимагається.  

2) аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання, які дозволяють 
виробити вимоги і критерії, відповідно до яких будуть відбиратися кандидати на 
конкретні вакантні посади.  
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3) система стимулювання, яка дає можливість виробити політику 
стимулювання праці і набір стимулів, спрямованих на залучення кандидатів, що 
відповідають усім необхідним вимогам. 

4) оргкультура, тобто порядки, норми поводження і трудові цінності, які 
культивуються в організації. Укомплектувати організацію працівниками, здатними 
прийняти діючі в ній норми, цінності, правила, не менш важливо, чим знайти 
професіоналів, що володіють необхідними знаннями, досвідом, навичками і 
діловими якостями.  

5) система заходів для адаптації нових працівників до роботи в організації і до 
трудового колективу, яка полягає в забезпеченні їх легкого входження в 
організацію і швидкий вихід на необхідний рівень робочих показників. 

Керівництву ПРАТ «ПОЕЗ КЕРНЕЛ-ГРУП» слід також більше уваги 
приділяти такому заходу як планування кар'єри робітника. Цей захід орієнтований 
на визначення стратегії й етапів розвитку і просування фахівців. Полягає у 
зіставленні потенційних можливостей, здібностей і цілей людини, з вимогами 
організації, стратегією і планами її розвитку, що виражається в складанні програми 
професійного і посадового росту [3].  

Важливим напрямком підвищення компетентності і кваліфікації працівників 
підприємства є посадова ротація, яка передбачає горизонтальне переміщення, яке 
дозволяє спеціалістам накопичувати досвід роботи, полегшує комунікацію із 
колегами інших підрозділів, сприяє ефективнішому використанню неформальних 
комунікацій, дозволяє усвідомити та проаналізувати проблеми інших виробничих 
та функціональних підрозділів. 

Отже, персонал є невід’ємною складовою вивчення кадрової політики 
підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Цимбал І.О., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Калініченко А.В. 
Розвиток зернового господарства відбувається на основі підвищення економі-

чної ефективності зерна. За цих умов забезпечується збільшення валової і товарної 
продукції зернових культур, зміцнюється матеріально-технічна база галузі. Ефек-
тивність розвитку зернової галузі вимагає ефективного поєднання і взаємодії чоти-
рьох факторів – робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. У процесі 
виробництва здійснюється споживання вказаних ресурсів, з метою отримання пев-
них споживчих вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. 
Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних ре-
зультатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть 
одержувати далеко не однакові за величиною результати [1-3].  
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Одним із чинників підвищення ефективності зернового виробництва є впро-
вадження інтенсивної технології вирощування зерна (табл. 1).  

Таблиця 1 
Порівняння фактичної та інтенсивної технології вирощування зернових 

культур у СТОВ “СС “Тростянець” Полтавського району, 2014 р. 
Озима пше-

ниця Овес Ярий ячмінь Фактична до інтенси-
вної у % 

Показники 
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Урожайність, ц/га 45,1 33,7 35,1 29,5 37,5 25,5 74,7 84,0 68,0 
Затрати праці на 1 ц, 
люд.-год. 0,18 0,24 0,39 0,42 0,48 0,51 133,3 107,7 106,3

Собівартість 1 ц, грн 95,4 112,36 98,5 108,4 104,7 136,98 117,8 110,1 130,8
Середня реалізаційна  
ціна 1 ц, грн 118,4 118,4 123,5 123,5 125,1 125,1 100,0 100,0 100,0

Прибуток на 1 ц, грн 23 6,04 25 15,1 20,4 -11,88 26,3 60,4 -58,2 
Рівень рентабельності, % 24,1 5,4 25,4 13,9 19,5 -8,7 х х х 
Економічний ефект на 
весь обсяг виробництва,  
тис. грн 

- 96,4 - 2,8 - 11,1 х х х 

 
З даних таблиці 1 можемо зазначити, що за інтенсивною технологією вирощу-

вання рівень ефективності підвищується для всіх зернових культур. Це пов’язано з 
тим, що під культури вносяться мінеральні та органічні добрива в розрахованих до-
зах, застосовується система інтегрованого захисту рослин при цьому зменшуються 
затрати праці та підвищується урожайність. 

Технологія – це певна сукупність агрозаходів, що виконуються у встановленій 
послідовності в оптимальні строки для забезпечення найсприятливіших умов росту 
рослин та формування найвищої їх продуктивності. Інтенсивна технологія вирощу-
вання включає в себе: посів по кращим попередникам (кращими попередниками в 
лісостеповій зоні, наприклад для кукурудзи, є озима пшениця та зернобобові); ви-
користання набору різноманітних по скоростиглості високопродуктивних і надій-
нодозріваючих гібридів; скорочення числа обробітку ґрунту за рахунок викорис-
тання високоефективних гербіцидів; забезпечення рослин елементами живлення 
під запланований урожай. Інтенсивна технологія вирощування включає в себе по-
вне внесення мінеральних добрив: NРK 30-60 кг/га діючої речовини; інтегрований 
захист рослин від хвороб та шкідників; поточне виконання всіх робіт в оптимальні 
строки; сувору технологічну дисципліну; впровадження прогресивних форм орга-
нізації праці. 

Отже, найголовнішими складовими інтенсивної технології є: правильний ви-
бір попередників, система знищення бур’янів, раціональне застосування добрив і 
гербіцидів, своєчасний посів та догляд за сходами, комплекс прийомів по своєчас-
ному поточному збору, очищенню та сушінню сім’янок. При цьому найвища її 
ефективність досягається при проведенні боротьби з бур’янами агротехнічними за-
ходами, внесенні мінеральних добрив у періоди найбільшої в них потреби, посів 
соняшнику у оптимальні строки з наступним міжрядним обробітком, що зменшує 
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забур’яненість посівів на 80-90 %. При цьому рівень рентабельності становитиме 
40,7 %, що на 7,2 процентних пункти вище, ніж у 2012 р. Таким чином, витрати на 
впровадження інтенсивної технології є ефективними. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Чопівська І.В., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: д.е.н., доцент Писаренко В.В. 
Формулювання стратегії є становленням ідеальної аналітичної мети, тоді як її 

виконання має передусім адміністративне наповнення. Таким чином, стратегія по-
винна включати цілі і комплекс дій, які мають вирішальний характер для підпри-
ємства і які відрізняють його від інших підприємств. 

Стратегічні цілі є початковими і визначальними для усієї стратегії. В той же 
час цілі переглядаються або коригуються внаслідок дії зовнішніх чинників і уточ-
нюються або змінюються з урахуванням наявності динаміки внутрішніх ресурсів. 

Розробка стратегії підприємств, передбачає оцінку її поточного становища.  
Для оцінки ефективності поточної стратегії визначають: 
− зміну в часі ринкової частки підприємства; 
− відносну по відношенню до конкурентів прибутковість, динаміку її абсо-

лютного значення; 
− відносну по відношенню до конкурентів динаміку валового доходу. 
Чим краще дані показники, тим менше ймовірність внесення радикальних ко-

ректив в поточну організаційну стратегію, і навпаки. 
Формування стратегії підприємства передбачає ідентифікацію чотирьох скла-

дових: 
1) ринкових можливостей, або, які зовнішні потреби підприємство може задо-

вольняти в процесі своєї виробничо-господарської діяльності; 
2) потенціалу підприємства – загальних компетентностей і ресурсів; 
3) власних цінностей і прагнень, тобто що підприємство прагне робити; 
4) підтверджених зобов’язань перед суспільством і його членами, тобто, що 

підприємство повинно робити. 
Таким чином стратегія повинна забезпечити відповідність внутрішніх сил і 

можливостей підприємства зовнішнім потребам [1]. 
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Зовнішнє середовище непрямого впливу включає економічні умови, законо-
давство та урядові акти, міжнародні фактори, техніку та технологію систему цінно-
стей та рівень культури в суспільстві, громадську думку, профспілки, демографіч-
ні, екологічні та інші фактори. Ці взаємозв’язані фактори чинять вплив на діяль-
ність підприємства, вибір ї подальшого розвитку.  

У світовій економічній науці аналіз основних факторів зовнішнього середо-
вища називається PEST-аналізом. PEST – абревіатура назв різних середовищ:  

Р – political and legal environment (політико-правове середовище); 
Е – economic environment (економічне середовище); 
S – sociocultural environment (соціокультурне середовище); 
Т – technological environment (технологічне середовище). 
PEST-аналіз ставить за мету виявити ті фактори, зовнішнього середовища, які 

найбільше впливають на організацію, а також передбачити динаміку впливу цих 
факторів (сприятливу чи несприятливу). 

До факторів зовнішнього середовища підприємства безпосереднього впливу 
відносять фактори, які впливають на існування самого підприємства, на конкретні 
результати її діяльності. До таких факторів включають: галузь та конкурентне се-
редовище; споживачі (покупці); постачальники; партнери організації; контактні ау-
диторії; посередники [2]. 

Внутрішнє середовище підприємства – це сукупність факторів, які формують 
його довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем ке-
рівників та персоналу підприємства. Фактори внутрішнього середовища відобра-
жають сильні або слабкі сторони діяльності підприємства.  

Для своєчасного виявлення загрози з метою запобігання кризи підприємства 
та можливості, при яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони, 
розроблені відповідні прийоми аналізу середовища на основі складання матриці 
SWOT-аналізу (S – Strenght (сильні сторони); W – Weakness (слабкі сторони); O – 
Opportunities (можливості); T – Treats (загрози)).  

Вибір конкретних стратегічних рішень залежить від різних об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, але, безперечно, оптимальність їх підвищується, якщо на 
етапі обґрунтування були використані аналітичні (матричні) методи і моделі. Най-
відомішими серед них є матриця І. Ансоффа, підхід до аналізу конкуренції М.-Е. 
Портера, матриці портфельного аналізу Бостонської консалтингової групи (БКГ), 
консалтингових фірм McKincey і Arthur D. Little. 

Об’єктом матричного аналізу є стратегічний портфель підприємства – сукуп-
ність відносно самостійних господарських підрозділів (стратегічних одиниць біз-
несу) чи відносно самостійних напрямів діяльності. З огляду на це його називають 
портфельним аналізом. 

Суть портфельного аналізу полягає в оцінюванні ринкових можливостей під-
приємства, взаємозв’язків між видами його діяльності з метою прийняття рішення 
щодо того, які види діяльності йому здійснювати, щоб забезпечити свою конкурен-
тоспроможність і досягти економічного успіху. 

Основою портфельного аналізу є побудова двовимірних матриць, за допомо-
гою яких можна порівнювати за різними критеріями бізнес-одиниці або продукти. 
Такими критеріями можуть бути темпи збільшення продажів, відносна конкурент-
на позиція, стадія життєвого циклу, частка ринку, привабливість галузі тощо. У ма-
трицях використовують різні поєднання показників, але всі вони є двомірними, у 
них по одній осі фіксують значення внутрішніх чинників, по іншій – зовнішніх [3].  
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Отже, при формуванні стратегії підприємства використовується різноманітні 
методи та підходи, що передбачають дослідження сукупності напрямів його діяль-
ності з метою визначення його конкурентоздатності. 
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УДК 338.432 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ  
В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Чумак І. М., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»  

Науковий керівник: д.е.н., професор Махмудов Х. З.  
Для підприємства має бути визначений список «процедур», виконання яких 

дозволить йому досягти поставлених цілей і завдань. Вони можуть бути представ-
лені або у вигляді простого переліку необхідних дій з вказівкою дат початку і за-
кінчення (або без них), або у вигляді докладного плану проекту. Визначені в такий 
спосіб процедури можуть бути виконані як співробітниками самого підприємства, 
так і силами запрошених фахівців. Деталізація ресурсів залежить від ступеня ви-
значеності того, хто буде надалі виконувати вказані роботи. 

Можна виділити вісім сфер удосконалення виробничої діяльності:  
1. Доступ підприємства до нових матеріалів. Завдяки чому підприємство матиме 

можливість підвищити ефективність виробництва і зменшити собівартість продукції. 
Залежність від обмеженої кількості постачальників. Вибір постачальників 
починається з аналізу матеріальних потреб товариства та можливостей задовольнити 
їх на ринку. Слід порівняти виробничі потужності окремих постачальників та визна-
чити, наскільки вони відповідають потребам підприємства – споживача. Важливими 
етапами вибору постачальників є проведення порівняльного аналізу постачальників з 
метою виявлення найбільш ефективних з них. 

2. Стан (сучасність) технологій. Перевага в технології може докорінно зміни-
ти обстановку усередині галузі, роблячи можливим виробництво нових або кращих 
товарів з меншими витратами, і відкрити нові перспективи для галузі в цілому. 
Розвиток технології також впливає на розмір необхідних капіталовкладень, що за-
безпечують мінімальний рівень рентабельності підприємства. 

3. Можливість виробництва товарів (послуг) за більш низькою ціною, ніж у 
конкурентів. Щоб зменшити ціну реалізації необхідно знизити витрати на вироб-
ництво, можливі шляхами досягнення яких є такі: спрощення розробки товару; ви-
пуск товару без непотрібних прикрас; реінжиніринг основних виробничих проце-
сів; використання більш простої і раціональної технології; відмова від використан-
ня дорогих матеріалів і комплектуючих виробів; перенос виробництва ближче до 
споживача/постачальника, щоб зменшити транспортні витрати та ін. Низькі витра-
ти дозволяють фірмі встановлювати низькі ціни, одержуючи більш високий прибу-
ток, ніж конкуренти. 

4. Склад і структура витрат залежать від характеру й умов виробництва про-
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дукції за тієї або іншої форми власності, від співвідношення матеріальних і трудо-
вих витрат та інших чинників. Структура витрат: 

- елементи собівартості (змінних витрат); 
- необхідні витрати (фіксовані витрати); 
- відношення фіксованих і змінних витрат у загальній сумі собівартості; 
- вплив рівня цін на витрати. 
5. Сезонні коливання попиту. Залежить чи ні продукція підприємства від ко-

ливань попиту, що може викликати тимчасове звільнення робітників. Сезонні ко-
ливання попиту на товари відбуваються під впливом наступних груп факторів: се-
зонних змін грошових доходів населення; змін потреб населення у товарах в 
залежності від кліматичних умов різних пір року; соціально-побутових факторів. 

6. Можливість обслуговування тих ринків, на яких не спроможні працювати 
підприємства-конкуренти. Лідерства домагаються ті фірми, які опановують найбі-
льші частки ринку й мають сильні позиції серед конкурентів.  

7. Здатність підприємства знижувати матеріальні запаси і час реалізації замов-
лення. Планування матеріальних потреб використовує переваги того, що залежний 
попит можна прогнозувати, оскільки в його основі лежать плани виробництва. Ме-
та такого планування матеріальних потреб полягє в тому, щоб мати в запасах тіль-
ки те, що безпосередньо потрібно для виконання планів виробництва. 

8. Ефективність і результативність системи контролю якості продукції. За-
гальний зовнішній ефект виразиться у: більш ефективному контролі та управлінні; 
зменшенні кількості помилок; підвищенні задоволеності споживачів; зменшенні 
неефективних витрат (в т. ч. витрат часу); покращенні іміджу організації; 
підвищенні задоволеності персоналу. 

Всі перераховані фактори визначають особливі вимоги до удосконалення ви-
робництва продукції підприємства. Керівництво підприємства повинно вміти вияв-
ляти суттєві можливості і небезпеки зовнішнього середовища, які будуть впливати 
на діяльність підприємства в довгостроковій перспективі.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Чупилко В.О., студент ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Економіка підприємства» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Хурдей В.Д. 
В умовах посилення глобальних інтеграційних процесів в агропромисловій 

сфері економіки категорія конкурентоспроможності сільськогосподарських під-
приємств також набуває глобального характеру. Тільки конкурентоспроможні під-
приємства можуть виробляти продукцію, відповідну вимогам міжнародних станда-
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ртів, реалізувати її не тільки на внутрішньому, а й на світових ринках, використо-
вувати преваги міжнародного співробітництва в агробізнесі.  

Конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства визначається 
як концентрований вираз сукупності його можливостей та резервів виробляти та 
реалізовувати на ринку якісну сільськогосподарську продукцію (ресурсного потен-
ціалу, спеціалізації та диверсифікації виробництва, інновацій, організації та управ-
ління). При цьому конкурентоспроможність може бути виявлена тільки шляхом 
порівняння підприємств у межах регіону, країни, світового ринку. Таким чином, 
вона не є іманентною рисою окремого сільськогосподарського підприємства [2]. 

Своєрідним виразом конкурентоспроможності сільськогосподарського під-
приємства є його конкурентний статус у ринковому конкурентному середовищі та 
у конкурентній боротьбі. Конкурентний статус виділяє сільськогосподарське під-
приємство у конкурентному середовищі, його позиції в конкурентній боротьбі. Як і 
конкурентоспроможність, він формується сукупністю конкурентних переваг. Для 
сільськогосподарських підприємств найбільше значення серед них мають: площа 
землекористування; агрокліматичні ресурси, матеріально-технічна база; впрова-
дження інновацій; кадрове забезпечення; раціональна спеціалізація та організація 
виробництва; низька собівартість, висока рентабельність, товарність, якість проду-
кції; фінансово-економічна безпека підприємства, державна підтримка сільського-
сподарського бізнесу; вільний доступ до ринку збуту [1]. 

Оскільки конкурентні переваги сільськогосподарських підприємств проявля-
ються насамперед у виробництві якісної продукції з найменшими затратами, то 
сільськогосподарська продукція є матеріальним носієм конкурентних переваг. Са-
ме у сільськогосподарській продукції проявляються основні складові конкурентних 
переваг – фінансова (через прибутковість виробництва) та маркетингова (через від-
повідність споживчому попиту). 

Маркетинг означає розробку, виробництво й збут того, на що дійсно є спожи-
вчий попит. Система маркетингу ставить виробництво товарів у функціональну за-
лежність від попиту і вимагає провадити товари в асортименті й обсязі, потрібних 
споживачеві. Сучасна концепція маркетингу полягає в тому, щоб вся діяльність 
підприємства (науково-технічна, виробнича, збутова й т.д.) ґрунтувалася на знанні 
споживчого попиту і його змін у перспективі. Більше того, одне із завдань марке-
тингу укладається у виявленні незадоволених запитів покупців, щоб орієнтувати 
виробництво на задоволення цих запитів [3. c. 26].  

У більшості сільськогосподарських підприємств, відсутні відділи маркетингу, 
не зовсім ефективно здійснюються маркетингові заходи: забезпечується рівень 
якості сільськогосподарської продукції, додаткові прибутки та конкурентоспромо-
жність підприємств. Звісно, що у підприємствах приділяється увага забезпеченню 
виробництва якісної продукції, шорокого асортиментного ряду, рівню цінової кон-
курентоспроможності продукції, але не завжди вдається підприємствам забезпечи-
ти отримання очікуваного прибутку. 

У такому разі, сільськогосподарським підприємствам доцільно впроваджувати 
концепцію маркетингової діяльності. 

Розробка та втілення маркетингової стратегії у діяльність сільськогосподарсь-
ких підприємств дасть їм можливість оцінити свою позицію на ринку в даний мо-
мент, сформувати досконалий комплекс маркетингу і розробити засоби щодо його 
досягнення на перспективу. Це в свою чергу забезпечить підвищення ефективності 
маркетингової діяльності та збільшення доходів сільськогосподарських підпри-
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ємств Новосанжарського району. 
Серед основних передумов таких тенденцій зміни конкурентоспроможності 

підприємств слід виокремити такі: 1) інституційні, підвищення якості продукції; 2) 
здійснення маркетингових заходів щодо просування продукції; 3) розширення асо-
ртименту найнижчих цінових груп сільськогоспожарської продукції в умовах до-
мінуючого становища в певних його сегментах; 4) освоєння нових ринків збуту; 5) 
посилення системи контролю якості та дотримання конкуренції. 

Таким чином, маркетингові заходи сприяють збільшенню обсягів реалізації і 
підвищенню ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств.  

Список використаних джерел 
1. Котляров Л.Д. Конкурентоспособность субъекта хозяйствования в аграрной сфе-

ре / Л.Д. Котляров // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 1. –  
С. 120-123. 

2. Лозовський Ю.А. Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспро-
можності підприємств АПК / Ю.А. Лозовський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – 
№ 3(81). – С. 84-88. 

3. Чапко І.П. Маркетингові методи забезпечення конкурентоспроможності сільсько-
господарських підприємств: [підручник] / І.П. Чапко. – К.: Українсько-фінансовий інсти-
тут менеджменту і бізнесу, 2009. – 105 с. 
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та українознавства Сахарова Л. М. 
Phraseologismen bereichern den Wortschatz jeder Sprache, man begegnet ihnen im 

alltäglichen Leben. Sie erscheinen sowohl in der gesprochenen, als auch in der geschrie-
benen Sprache. Sie sind in der Publizistik, Belletristik und zuletzt auch in der Fachlitera-
tur zu finden, wo sie zur Verstärkung der Aussage beitragen. Aus übersetzerischer Sicht 
stellt die Suche nach einem geeigneten Äquivalent oft eine schwierige Aufgabe dar. 

In meiner wissenschafltlichen Arbeit werde ich mich mit Phraseologismen, die in 
ihrer Bedeutung einige Waldtiere enthalten, beschäftigen. Im Zentrum meiner Aufmerk-
samkeit stehen die folgenden Waldtiere: der Bär, der Wolf, der Fuchs und der Hase. Für 
jedes Waldtier werde ich drei Phraseologismen auswählen, deren Schlüsselwort Bezeich-
nung eines Waldtieres bilden. 

Der Bär 
Der Bär wird meistens mit folgenden prototypischen Merkmalen charakterisiert- 

Kraft, Stärke, Plumpheit, tiefes Schlafen, tiefe Stimme, Hunger. Das möchte ich anhand 
der folgenden Beispielen sowie auch ihrer etymologischen Herkunft veranschaulichen. 

• Bärenkräfte haben/stark wie ein Bär sein (ugs.): in auffallend hohem Maβ, 
sehr: Er ist stark wie ein Bär. Der Matrose schwitzte vor Anstrengung wie ein Bär.[1] 

• jmdm. einen Bärendienst erweisen – (ugs.) in guter Absicht etwas tun, was den 
anderen, zu dessen Nutzen es gedacht war, schadet. 

Die Wendung fuβt auf der la-fontaineschen Fabel „Der Bär und der Gar-
tenliebhaber“. In dieser Fabel zerschmettert der diensteifrige Bär eine lästige Fliege auf 
der Nasenspitze seines Herrn mit einem Stein. Zwar ist nun die Fliege tot, der Gärtner 
aber auch.[2] 
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• auf der Bärenhaut liegen (ugs. abwertend) – faulenzen. Die Wendung beruht 
auf einer alten übertreibenden Ausschmückung der Lebensgewohnheiten der alten Ger-
manen, wie sie Tacitus in seiner Germania (Kap. 15) schildert. Die Germanen hätten, 
wenn sie nicht im Krieg oder auf der Jagd waren, faul auf Fellen herumgelegen und den 
Frauen die Arbeit überlassen.[3] 

da tanzt/ steppt der Bär (ugs.): da, irgendwo ist etwas los: …aber man fährt nach 
Paton Beach, um dort das Nachtleben zu genieβen. Denn da tanzt der Bär. …in den 
Straβen drängeln sich die Menschen, und in vielen neulen Lokalen steppt der Bär.[4] 

• Unter einem Bärenführer verstand man früher jmdn., der mi teinem Tanzbären 
umherzog.[3] 

• schnarchen wie ein Bär (ugs.) – stark schnarchen. Du hast uns so manches Mal 
zum Lachen gebracht, denn du konntest schnarchen wie ein Bär, manchmal mussten wir 
sogar den Fersnseher lauter machen, weil wir nichts mehr hören konnten[4] 

• jmdm. einen Bären aufbinden – jmdm. etw. Unwahres so erzählen, dass er es-
glaubt: Uns bindest du keinen Bären auf. Du bist blank. Das ist es. Deswegen willst du 
nicht mehr mitmachen[1] 

Der Wolf 
Der Wolf wird immer wieder als wild, bissig, grimmig und blutgierig bezeichnet. 

Man begegnet ihm sowohl als negatives als auch positives Symbol. In vielen Kulturen ist 
er ein Sinnbild für Krieg und Aggression. 

• ein Wolf im Schafsplez (ugs.) – ein Mensch mit üblen Absichten, der sich aber 
äuβerlich sanft und friedlich gibt: Unter den Nachtclubbesitzern der Stadt galt er allge-
mein als Wolf im Schafpelz. Will der Präsident wirklich den Frieden mit den 
Nachbarnvölkern, oder ist er nun ein Wolf im Schafpelz? 

• mit den Wölfen heulen (ugs.) – sich der Mehrheit anschlieβen: Was versuchst 
du immer, die Welt zu verbessern? Man muss mit den Wölfen heulen, wenn man es zu 
etwas bringen will! 

Der Fuchs 
Der Fuchs wird meistens in den Märchen, Mythen und Fabeln als ein kluges, listi-

ges, flinkes Tier dargestellt, das oft die Schwächen anderer ausnützt, um die geringen ei-
genen Körperkräfte zu kompensieren, andererseits aber auch als verschlagen, betrüge-
risch, hinterlistig und angeberisch. Die folgenden Phraseologismen können diese 
Symbolik beweisen. 

• ein alter/ schlauer Fuchs (ugs.) – ein raffinierter / ausgebuffter Mensch. Die 
Polizei dachte schon, sie könnte die Falle zuschnappen lassen, aber der alte Fuchs von 
Schmuggler ist ihnen wieder entwischt 

• auf etwas aus sein wie der Fuchs auf die Henne/ aufs Geflügel (ugs.) – sehr 
begierig nach etwas sein. Er will sie heiraten, denn er ist auf ihr Geld aus wie der Fuchs 
auf die Henne. 

Der Hase 
Der Hase ist in vielen alten Kulturen ein „Mondtier“, weil die dunklen Flecken auf 

der Scheibe des Vollmondes an einen springenden Hasen erinnern. Seinen Symbolwert 
bilden ansonsten legendären Eigenschaften des Hasen, so etwa seine Wachsamkeit, seine 
Furchtsamkeit, seine exzessive Fruchtbarkeit und Paarungsbereitschaft machen ihn zum 
Symbol der Lüsternheit. 

• da liegt der Hase im Pfeffer (ugs.) – das ist eine eigentliche Ursache; das ist 
der entscheidende Punkt, auf den das ankommt: Weitaus mehr Eltern würden ihre Kinder 
an diesen Bildungsreisen teilnehmen lassen, aber sie haben nicht das Geld dafür. Da liegt 
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doch der Hase im Pfeffer. 
• wissen, jmdm, zeigen wie der Hase läuft (ugs.): wissen, jmdm. zeigen, wie es 

gemacht wird, damit es die gewünschte Wirkung, den gewünschten Erfolg erzielt: Wer 
den Betrieb in den wie Pilze aus dem Boden geschossenen Agenturen kennt, weiβ, wie 
der Hase läuft. Ausgerechnet der Neuling in der Klasse der allgemeinen Herren … zeigte 
den ,,Alten‘‘ gleich im ersten Testwettkampf, wie der Hase läuft. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковбаса О.О. 
Вплив суб’єктів управління на об’єкти управління на підприємстві здійсню-

ється за допомогою економічних та організаційно-правових методів управління. 
Загалом, визначаючи сутність будь-якого методу управління, обов’язково треба 
вказувати і описувати, по-перше, спосіб впливу суб’єкта управління на об’єкт 
управління і, по-друге, мету впливу. Спосіб впливу це ті чи інші інструменти (ва-
желі), які існують на макрорівні податок, ціна, позика, штраф, різноманітні норми 
права; на мікрорівні фонди стимулювання, заробітна плата, премія, ціна тощо. Під 
метою впливу слід розуміти сукупність інтересів суб’єкта й об’єкта управління. Ін-
терес треба сприймати як стан суб’єкта й об’єкта управління, які прагнуть досягти 
певного результату. їхні інтереси можуть збігатися, відрізнятися чи суперечити 
один одному [2]. 

Умовно всю сукупність методів управління, залежно від змісту закладених у 
них інструментів (важелів) та інтересу, можна поділити на економічні й організа-
ційно-правові. До економічних слід віднести методи, способом впливу яких є такі 
інструменти: ціна, податок, платежі, штрафи, дивіденди, заробітна плата, нормати-
ви тощо, а інтересами – різні економічні результати. Організаційно-правові методи 
як способи впливу використовують різноманітні дозвільні, установчі та заборонні 
правові норми. Разом з цим економічні методи діють в органічній єдності з органі-
заційно-правовими методами [3]. 

На нашу думку, виділені вище ознаки дають підстави скласти загальний опис 
будь-якого методу управління. Наприклад, визначення економічного методу фор-
мулюватиметься як спосіб впливу одного чи кількох економічних інструментів 
(важелів), за допомогою яких суб’єкти управління (держава, місцева влада, керівні 
органи на підприємстві) узгоджують особисті економічні інтереси з інтересами 
об’єкта управління (юридичними та фізичними особами). 

Усі названі методи управління діяльністю підприємств органічно взаємо-
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зв’язані й використовуються не ізольовано, а комплексно. Проте провідними треба 
вважати саме економічні методи. Економічні методи управління – це такі методи, 
які реалізуються через матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах 
(будь-якій іншій діяльності), через використання товарно-грошових відносин. Ці 
методи мають два аспекти реалізації [1]. 

Перший аспект характеризує макроекономічний рівень процесу управління і зо-
рієнтований на використання зовнішнього середовища. Суть цього аспекту полягає у 
формуванні системи оподаткування суб’єктів господарювання; визначенні дієвої амо-
ртизаційної політики, яка сприяла б оновленню (відтворенню) матеріальних і немате-
ріальних активів підприємства; встановленні державою мінімального рівня заробітної 
плати та пенсій тощо. Другий аспект економічних методів управління пов’язаний з 
управлінським процесом, орієнтованим на використання різноманітних економічних 
важелів - фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо. 

Оцінюючи стан системи управління підприємством, особливу увагу слід приді-
ляти вмінню управлінського персоналу здійснювати контроль, оцінку і прогнозування 
економічної ефективності випуску продукції, проводити необхідні розрахунки для об-
ґрунтування рішень, оснащеності управлінського персоналу необхідним інструмента-
рієм (методами, моделями), забезпечення інформацією та документацією. 
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Спеціальність «Адміністративний менеджмент»  
Науковий керівник: д.е.н., професор Махмудов Х. З.  

Універсальним стратегічним орієнтиром підприємства є його виживання (збере-
ження існування) у довгостроковій перспективі внаслідок набуття відносно стійких 
конкурентних переваг (джерела яких криються в унікальних характеристиках підпри-
ємства – його компетенціях, динамічних здатностях, виключній ринковій позиції). 
Найбільшого поширення у практиці дослідження компетенцій підприємства (органі-
зації) отримав підхід на основі ретроспективного аналізу діяльності підприємства. 
Кожне підприємство в своїй діяльності керується певною метою. Мета – це кінцевий 
стан, чи кінцевий результат, до якого прагне фірма. Стратегічна мета підприємства 
полягає в результативності організації та менеджменту [1, c. 17]. 

Виходячи з розуміння мети як кінцевого результату, окреме підприємство у роз-
різі її стратегічних прагнень цікавлять у першу чергу два пріоритетних ключових ре-
зультати, що стосується фінансової діяльності та показників стратегічної діяльності. 

За словами О. Д. Гудзинського, результативність – широке поняття. Воно охоп-
лює цілі, які повинна досягти організаційна система, управлінські рішення, способи 
дій суб’єктів діяльності, механізми менеджменту, стилі керівництва, різні підсистеми 
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управління, організаційну систему вцілому та ін. [2, c. 203].  
Для забезпечення результативного менеджменту підприємству необхідно мати 

якісну уяву про вірогідний майбутній стан середовища в якому господарює підприєм-
ство. 

Результативність менеджменту формується під впливом багатьох чинників: по-
тенціалу системи; збалансованості складових організації; процесів на всіх стадіях кру-
гообігу засобів; рівня розвитку усіх підсистем; обґрунтованого вибору стратегій май-
бутньої поведінки організаційної системи; ефективності на стадіях розвитку організа-
ції та на її життєвих циклах; рівня використання чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища; раціонального співвідношення між операційною, фінансовою та інвести-
ційною діяльністю; оптимального співвідношення між активною і пасивною адаптив-
ними реакціями системи; рівня розвитку комунікаційних зв’язків; конкурентної пози-
ції підприємницьких структур тощо. 

Результативність менеджменту – це комплексна система, яка охоплює всі стадії 
кругообігу капіталу, всі процеси формування і використання потенціалу господарюю-
чої структури і яка забезпечує гармонізацію інтересів всіх учасників суспільних відно-
син. Вона включає: управління цільовими установками і стратегіями, матеріально-
фінансовими потоками, людьми, процесами, інформаційними потоками, комунікацій-
ними зв’язками тощо. 

Визначають такі показники результативності менеджменту, а саме: рівень досяг-
нення цілей (співвідношення остаточного результату до запланованої величини); рі-
вень задоволення потреб (співвідношення остаточного результату до величини існую-
чої потреби); величина потенційної потреби з врахуванням незадоволеної потреби чи 
потреби, яка щойно виникла і прогнозується; визначення частки продукції на ринку; 
стійкість конкурентної переваги; потенційні можливості розвитку підприємств 
[1, c. 18]. 

Отже, формуючи систему управління результативністю формування стратегії ор-
ганізації, слід враховувати, що кінцева результативність визначається рівнем забезпе-
чення раціональної взаємодії зовнішнього і внутрішнього середовищ, а також рівнем 
використання їхніх чинників як основи формування конкурентних переваг господа-
рюючих структур. 
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Сучасний етап розвитку суспільства характеризується пошуком форм управ-
ління процесами урбанізації. Зауважимо, що у розробці принципів механізмів 
управління урбаністичними процесами відсутній такий важливий момент, як ви-
значення об’єктів та суб’єктів управління. 

Проблематичність вибору об’єктів управління урбанізації є в досить широко-
му спектрі реальних систем розселення, що не завжди відповідають існуючим 
структурам управління. Ця невідповідність є темою постійних дискусій про те, як 
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треба управляти системами і чи треба ними управляти взагалі. Зважаючи на вище-
вказане, питання організації управління містом має значну актуальність.  

У сучасних умовах управління містом являє собою складний процес, зумовле-
ний багатьма факторами, що впливають на нього і мають іноді протилежну спря-
мованість. Насамперед йдеться про процес державотворення, який супроводжуєть-
ся становленням системи місцевого самоврядування як інституту демократії і в 
якому місто відіграє особливу роль, оскільки воно є однією з основних ланок реалі-
зації принципів та повноважень місцевого самоврядування, відображених у Всесві-
тній декларації та Європейській хартії про місцеве самоврядування та закріплених 
у Конституції України і Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Безпосередньо процес управління, як відомо, розглядається з двох точок зору: 
як процес прийняття управлінських рішень та виконання певних функцій управлін-
ня. Управління слід здійснювати ефективно й надійно, для того щоб розвиток міста 
відповідав вимогам стійкості його як системи. Дефекти в системі керування містом 
можуть привести до зниження якості життя городян, до застою, або навіть до ре-
гресу міського розвитку й деградації міського середовища.  

Для створення великої й об’єктивної бази планування розвитку соціально-
економічних процесів на основі використання концепції міського маркетингу мож-
на використати стандартний процес, що складається з наступних стадій:  

- аналіз планів і програм;  
- аналіз документів (статистичних даних, що характеризують стан розвитку 

соціально-економічних процесів, нормативно-законодавчої бази й ін.);  
- аналіз публікацій у засобах масової інформації;  
- інтерв’ю з експертами.  
На сьогодні в Україні розробка державних програм розвитку міст неможлива 

без врахування наступних заходів:  
- формування системи розподілу фінансових ресурсів між державним бюдже-

том і бюджетами регіонів та територіальних громад на основі принципу розподілу 
їх функцій та компетенції;  

- завершення формування власності територіальних громад (комунальної вла-
сності);  

- законодавчого врегулювання правового режиму спільної власності територі-
альних громад;  

- розробки і затвердження системи соціальних стандартів мінімальних держа-
вних і громадських послуг, що гарантовано фінансуються з державного та місцево-
го бюджетів;  

- вироблення механізму розподілу податкових та бюджетних повноважень між 
центральною, регіональною та місцевою владою щодо зміцнення власної доходної 
бази місцевих органів влади;  

- розробки прозорої системи визначення показників бюджету та розподілу 
трансфертів між бюджетами різних рівнів, яка ґрунтуватиметься на об’єктивних 
показниках і критеріях;  

- розширення переліку власних доходів бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць та створення стимулів для збільшення доходів місцевих 
бюджетів. 
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Науковий керівник: к.е.н.,доцент Світлична А.В. 
Система управління конкурентоспроможністю ТОВ «Агрофірма «Хлібодар» 

Глобинського району, Полтавської області розробляється з метою забезпечення 
життєздатності підприємства як суб’єкта економічної конкуренції та його стабіль-
ної діяльності під впливом чинників зовнішнього середовища.  

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства має бути спрямо-
ваним на зменшення негативного впливу факторів зовнішнього середовища та 
найефективніше використання його можливостей, а також на створення гнучкої си-
стеми прийняття управлінських рішень щодо забезпечення його успішної діяльнос-
ті у довгостроковій перспективі [3, c. 58].  

 

Фактори забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства 
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Рис. 1.1. Фактори забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства ТОВ «Агрофірма «Хлібодар» 

Інформаційне джерело розроблено з урахуванням: Багрова І. В. Складові та фактори 
конкурентоспроможності / І. В. Багрова, О. Г. Нефедова // Науковий журнал «Вісник 
економічної науки України». – 2007. – № 1(11). – С. 11-16. 

 

Конкурентоспроможність галузі сільського господарства багато в чому 
визначається традиціями розвитку виробництва продукції, а також накопиченням 
технологій, що забезпечують високу якість і низькі витрати [4, c. 139]. 
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Конкуренція між аграрними підприємствами, функціонуючими в країні, є од-
ним з факторів, які підтримують конкурентоспроможність даної галузі.  

Схема функціонування системи управління конкурентоспроможності 
підприємства на основі системного підходу представлена на рис. 1.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.2. Схема функціонування системи управління 
конкурентоспроможністю продукції ТОВ «Агрофірма «Хлібодар» 

Інформаційне джерело: розроблено з урахуванням Балабанова Л. В. Управління 
конкурентоспроможністю підприємств / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – Київ. : ВД 
«Професіонал», 2006. – 345 с.  

 
Слід зауважити, що функціонування системи управління 

конкурентоспроможністю продукції ТОВ «Агрофірма «Хлібодар» повинно 
відбуватися у взаємодії з загальною системою управління підприємством, оскільки 
міжнародні стандарти ISO не використовують поняття «управління 
конкурентоспроможністю», а тільки «управління якістю». Саме тому система 
управління конкурентоспроможністю повинна доповняти систему управління 
якістю саме розробкою конкурентної стратегії, аналізом конкурентів, можливостя-
ми ТОВ «Агрофірма «Хлібодар», що в сукупності дозволяє спланувати діяльність 
та забезпечити конкурентоспроможне виробництво. 
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Науковий керівник: д.е.н., професор кафедри Березіна Л.М. 

Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція, що виникає через 
зростання кількості підприємницьких одиниць, які займаються аналогічним видом 
діяльності.  

Конкурентоспроможність підприємства є інтегральним показником, який від-
дзеркалює майже всі сторони його діяльності, характеризує потенціал розвитку, 
фінансову й виробничу стійкість, визначає місце підприємства на ринку. Конку-
рентоспроможність підприємства можна охарактеризувати як можливість забезпе-
чувати випуск і реалізацію продукції, яка за своїми ціновими й неціновими факто-
рами привабливіша, ніж продукція підприємств-конкурентів, використовуючи кон-
курентні переваги підприємства і маючи потенційні можливості для забезпечення 
конкурентоспроможності продукції у майбутньому при зміні ринкової ситуації і 
попиту споживачів” [1, c.66]. 

Усі чинники, що впливають на конкурентоспроможність підприємства 
поділяються на фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. 

У концептуальному плані структура середовища підприємства описується 
двома моделями – ієрархічною і неієрархічною. Найбільше застосування в 
дослідженнях зі стратегічного управління одержала ієрархічна модель, відповідно 
до якої середовище діяльності окремої організації складається з трьох різних сере-
довищ: внутрішнє; мікросередовище; макросередовище  

Внутрішнє – це середовище, що перебуває під впливом і контролем 
організації. Мікросередовище – (“середовище завдань”, середовище прямого впли-
ву, бізнес-середовище, діловий простір фірми), представлено фірмами, що безпосе-
редньо впливають на досягнення організації своїх цілей.  

Макросередовище (далеке чи загальне середовище), у якому формуються 
загальні економічні, соціальні, політичні, технологічні та інші умови, що вплива-
ють на діяльність організації [2, с. 61]. 

Усі чинники конкурентоспроможності як зовнішнього, так і внутрішнього се-
редовища можна розглядати в межах таких груп: організаційні, економічні, полі-
тичні, правові. екологічні, соціальні (рис. 1). 

Таким чином, проведені нами дослідження еволюції конкуренції, аналіз по-
глядів науковців на значення конкуренції в сучасних умовах, оцінка взаємозв’язків 
між конкурентоспроможністю продукції, виробництва, підприємства, галузі, еко-
номіки, держави, вивчення факторів формування стратегії конкурентоспроможнос-
ті, дає змогу зробити висновок, що конкурентоспроможність є основою ефективно-
сті функціонування як окремого господарського суб’єкта, так і суспільства в ціло-
му. Тому значне місце в діяльності сучасного підприємства має відводитися підви-
щенню рівня конкурентоспроможності. 
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Рис. 1. Структура чинників конкурентоспроможності підприємства  
Джерело: розроблено автором 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ДИКАНСЬКОГО РАЙОНУ 

Яресько Є. О., студентка ОКР «Магістр» 
Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Науковий керівник: к.е.н.,доцент Михайлова О. С. 
Метою стратегії є розвиток сільського господарства як високоефективної конку-

рентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках галузі економіки, що забез-
печує продовольчу безпеку держави, виробництво високоякісної сільськогосподарсь-
кої продукції в обсягах, достатніх для задоволення потреб населення і переробних га-
лузей, та надійну економічну основу соціально-економічного розвитку українського 
села.  

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіонів в Україні 
перебуває на етапі становлення. Тривале невирішення системних проблем розвитку 
регіонів, відсутність взаємовигідних зв’язків держави та регіонів, застарілість застосо-
вуваних методів державного регулювання розвитку регіонів, порушення економічних 
зв’язків між регіонами підготували підґрунтя для пошуку новітніх інноваційних 
методів управління регіонами з метою надання їм стимулів до активного саморозвит-
ку, раціонального використання наявного потенціалу, подолання надмірного 
патерналізму держави [1].  

Стратегічне планування – це процес визначення головних цілей організації, 
ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та ви-
користання цих ресурсів. 

Основне призначення стратегічного планування полягає у виявленні оптималь-
ного з усіх можливих альтернативних варіантів розвитку підприємства в майбутньо-
му. Стратегічне планування являє собою організаційно-економічну систему, що 
забезпечує безперервний процес прийняття рішень, у ході яких установлюються і 
уточнюються за часом цілі й завдання розвитку підприємства; визначаються стратегії 
їх досягнення; розробляються детальні плани, що відображають різні сторони 
господарської діяльності. Один з найважливіших принципів планування – створення 
єдиної планової системи, що забезпечує взаємозв’язок стратегічного і тактичного 
планування, безперервність планового процессу [2].  

Стратегічне планування − безперервний процес, певний алгоритм кроків, 
який, якщо наслідувати його правильно, сприяє ефективному та обґрунтованому 
ухваленню рішень. 

Реалізація комплексу заходів з стратегічного планування сільського господар-
ства дозволяє забезпечити: 

1) Визначення стратегічних цілей розвитку сільського господарства регіону. 
2) Вибір ключових напрямів розвитку сільського господарства регіону. 
3) Постановка завдань, виконання яких забезпечить досягнення цілей. 
4) Передбачення можливих змін в умовах функціонування підприємств та 

розробку заходів із підвищення стійкості галузі за рахунок її гнучкості та присто-
сованості до змін [3]. 

Практичне розв’язання проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення іс-
нування підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня 
освоєння методології і методів стратегічного управління. Її поява завдячує вирі-
шенню цілій низці принципово нових проблем, що виступають на перший план пе-
ред керівниками всіх рівнів, підприємцями та просто діловими людьми. 



 140 

 
Рис. 1. Стратегія місцевого розвитку як багатогранне поняття 
 

Задля визначення якісних параметрів місцевого розвитку найчастіше викорис-
товують SWOT-аналіз. Він дозволяє у першому наближенні визначити сильні та 
слабкі сторони відповідної території, а також зовнішні шанси та ризики її подаль-
шого розвитку.  

Цей метод дає перше уявлення про важливі з точки зору місцевого розвитку еко-
номічні та соціально-політичні параметри, детальний аналіз яких здійснюється шляхом 
додаткових аналітичних методів. З 80-х років минулого століття цей класичний інстру-
мент стратегічного планування розвитку підприємств знаходить дедалі ширше застосу-
вання у публічному секторі, найперше як засіб критичного осмислення та оцінки регіо-
нальних та місцевих пріоритетів розвитку. 

SWOT-аналіз допомагає з’ясувати, яка із стратегій розвитку на тлі наявних силь-
них і слабких сторін є найсприятливішою для ефективного і дієвого реагування на змі-
ни у зовнішньому середовищі та використання сприятливих шансів і мінімізації існую-
чих ризиків. 

Проведемо SWOT-аналіз параметрів місцевого розвитку Диканщини. Так, у таб-
лиці 1 наведено скорочений аналізу сильних і слабких сторін, шансів і загроз досліджу-
ваної території.  

Таблиця 1 
SWOT-аналіз місцевого розвитку Диканського району 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Добре розвинута освітня інфраструктура; 
висококваліфікована робоча сила; 
достатня кількість малих і середніх  
підприємств; 
висока питома вага природоохоронних  
територій. 

Високі темпи старіння населення; 
недостатній рівень залучення зовнішніх і  
внутрішніх інвестицій; 
низький рівень упровадження наукових  
розробок; 
застаріла інфраструктура; 
відсутність єдиної маркетингової стратегії. 

Шанси Ризики 
Розширення мережі науково-дослідних  
установ; 
зростання експортної активності місцевих  
підприємств; 
розвиток зеленого туризму. 

Відтік молодих, кваліфікованих працівників; 
відсутність знань щодо сучасних методів  
менеджменту у представників влади та  
працівників підприємств; 
загроза природоохоронним зонам. 

 
Стратегія 

місцевого розвитку 

Завчасно спланована 
реакція території на 
зміни зовнішнього 

середовища 

З’єднує всі частини 
місцевого розвитку в  

єдине ціле 

Забезпечує сумісність 
усіх планів розвитку 

території 
 

Дає відповіді на клю-
чові проблеми 
місцевого 
розвитку

Засіб досягнення 
кінцевого результату 

Результат аналізу сильних 
і слабких сторін місцевого 

розвитку 

Довгостроковий план 
розвитку території 

Охоплює всі основні 
аспекти місцевого 

розвитку 



 141

Аналізуючи дані табл.1 можна зробити висновки, що сильні сторони місцево-
го розвитку Диканського району в деякій мірі згладжують слабкі, проте існує нага-
льна потреба з нівелювання впливу слабких сторін на соціально-економічний роз-
виток регіону. 

Отже, сама сутність стратегічного управління робить його обов’язковим ін-
струментом муніципального менеджменту в сучасних умовах, коли зміни відбува-
ються надзвичайно швидко, а традиційні територіальні конкурентні переваги часто 
втрачають своє значення як вирішальні фактори розвитку. Стратегічною ціллю 
розвитку сільського господарства району має бути підвищення економічного поте-
нціалу агроекосистем шляхом використання системоутворючих факторів на кшталт 
підвищення родючості грунтів, зниження хіміко-техногенного навантаження на 
екоценози, зростання їх адаптивних властивостей, використання сортів рослин і 
технологій їх вирощування, що забезпечують найвищу окупність ресурсів 

Список використаних джерел 
1. Шевченко О., Жук В., Кушнір М. Щодо першочергових заходів підвищення 

ефективності стратегічного планування розвитку регіонів України [Електронний ресурс]/ 
Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. − Режим до-
ступу: http://www.niss.gov.ua.  

2. Бачинська О.В. Сутність та особливості стратегічного планування на підприємстві 
[Електронний ресурс]/ Міжнародна інтернет-конференція. − Режим доступу: 
http://www.viem.edu.ua. 

3. Резнік Н. П. Використання рейтингів для стратегічного планування розвитку агро-
промислового комплексу України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://khntusg.com.ua. 

 

DENGLISH STATT DEUTSCH? 
ZUR VERÄNDERUNG DES SPRACHVERHALTENS IN DEUTSCHLAND 

Яцюк А. В.,студентка ОКР «Бакалавр» 
Напрям підготовки «Менеджмент» 

Науковий керівник: ст. викладач кафедри іноземних мов 
та українознавства Сахарова Л.М. 

Die dauerhafte oder vorübergehende Übernahme und Anpassung von Wörtern aus ande-
ren Sprachen in eine gegebene Sprache gehört zur Lebendigkeit jeglicher Sprachentwicklung. 
Aber die Verdenglischung der deutschen Sprache, d. h. die Anglisierung des Wortschatzes, der 
Wortbedeutungen, der Zeichensetzung und Grammatik sowie des Satzbaus und des Stils 
nimmt zum Teil unsinnige Formen an. „Denglisch“ ist die sicherlich übertreibende Bezeich-
nung für eine weitreichende, oft nur oberflächliche Durchdringung der deutschen Sprache 
durch Anglizismen und Pseudoanglizismen. Von der Verdenglischung ist die Ausbreitung des 
Englischen als Weltverkehrssprache deutlich zu unterscheiden. 

Sieben Faktoren lassen sich für die Sprachveränderung ausmachen: 
1. die Globalisierung der Wirtschaft und des Tourismus unter der Hegemonie der US-

Gesellschaft, 
2. die jahrhundertelange Weltmacht Großbritanniens und dann der USA und insbeson-

dere die Nachahmung der US-amerikanischen Alltagskultur, die individuellen Bedürfnissen 
nach mehr Freiheit und Entfaltung entspricht, 

3. die Symbolisierung von Modernisierung, Fortschritt dem letzten Schrei gesellschaft-
licher, ökonomischer, technischer und kultureller Entwicklung, 

4. die USA als Hort industrieller und wissenschaftlicher Innovation, wo neue Gegens-
tände und Fertigkeiten neuer Bezeichnungen bedürfen, 
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5. die USA und andere englischsprachigen Länder als Ausbildungsstätten, in denen der 
Gebrauch des Englischen zur Gewohnheit vieler Ausländer wird, 

6. die Diskreditierung und der Verschleiß vieler deutscher Wörter durch den National-
sozialismus und die Furcht vor Deutschtümelei, und dem Wiederaufleben eines lächerlichen 
Sprachpurismus, 

7. schlichte Faulheit, englische Wörter zu übersetzen. 
Ratsam ist eine Eindämmung der Verdenglischung, die die Gesellschaft in gefährlicher 

Weise sozial und politisch spalten könnte sowie eine bedachtsame Integration neuer Fachter-
mini, für die nach Möglichkeit geeignete deutsche Wörter mit neuer Bedeutung gefüllt oder 
neue Wörter gebildet werden sollten. Denn jede Sprache muss sich ständig an die sich wan-
delnden Lebensgewohnheiten anpassen. Eine solche sprachliche Anpassung und gleichzeitig 
eine Abwehr unsinniger Anglizismen bedürfen keiner staatlich- und akademisch-
bürokratischen, sondern einer gesellschaftlich-pluralistischen Organisation des öffentlichen 
Diskurses, die allerdings staatlich gefördert werden könnte. Europäische und globale Bil-
dungspolitik sollte die Zwei- oder Dreisprachigkeit aller Menschen fördern und die kleinen 
und mittleren Sprachen vor der Neigung schützen, sie durch die Weltverkehrssprache zu erset-
zen. Außer der Muttersprache und Englisch sollte jeder Mensch die Staatssprache oder die 
Sprache einer Sprachminderheit oder eines Nachbarlandes lernen[3]. 

Das Vordringen des Denglischen im Wortschatz, in der Grammatik 
und im Satzbau 

Die Internationalisierung der Gesellschaft ist in den meisten Ländern mit einer doppelten 
Form der Anglisierung verbunden. Zum einen löst die englische Sprache, teils in britischer, 
aber meist in amerikanischer Variante lokale Muttersprachen geringer Reichweite und vor al-
lem aber auch traditionelle regionale Verkehrssprachen ab, so etwa das Französische, Spani-
sche, Portugiesische, Deutsche, Russische, Arabische, Suaheli usw. Seit dem Untergang des 
Weltkommunismus wird das Englische kaum noch umstritten zur Weltverkehrssprache, zur 
lingua franca der Menschheit schlechthin. In der denglischen Grammatik beginnen bei vielen 
Wörtern die deutschen Beugungsformen des Dativs und insbesondere des Genitivs zu schwin-
den. Man gibt dem Präsident die Hand, die Sitzungsdauer des Parlament verkürzt sich unter 
Umständen, nicht nur das Wort. Die Tochter des Vater verliert das Interesse an dem Genitiv-s. 
Sparsamkeit ist nicht der Grund dafür, denn der Apostroph findet immer mehr Liebhaber, 
manchmal im Sinne der englischen Grammatik, manchmal aber auch völlig sinnlos. Kürzlich 
war in einem Kleidungsgeschäft zu lesen: Hit’s for kid’s. Allerdings sind das nicht nur deut-
sche Absurditäten, auch in Großbritannien wird der Apostroph mittlerweile oft falsch be-
nutzt[1]. 

Verdenglischung als Modernisierung oder Verdrängung der deutschen Sprache 
Für viele Neuheiten sind unvermeidlich neue Wörter zu schaffen, auch im Englischen. 

Im wissenschaftlich-technischen Bereich werden oftmals Wörter mit einem lateinischen oder 
griechischen Sprachbezug geschaffen, deren Aneignung in vielen westlichen, vor allem den 
romanischen und teilromanisierten Sprachen wie dem Englischen leicht fällt. So findet sprach-
lich im Zuge der wissenschaftlich-technischen Modernisierung indirekt eine gewisse transnati-
onale Relatinisierung Europas und der europäisierten Welt statt[2]. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Бакулей Р.В., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Смолянська О. Ю., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми даної теми полягає в тому, що важливою умовою 

для досягнення стабільного економічного розвитку в Україні є активізація 
інвестиційної діяльності, зокрема, підприємств реального сектору економіки, в то-
му числі сільського господарства. Існують деякі особливості сільського господар-
ства на противагу іншим галузям економіки, насамперед земля тут є основним за-
собом виробництва. Відповідно, інвестиційна політика повинна забезпечувати 
державні інтереси та створити передумови для підвищення віддачі інвестиційних 
ресурсів та ефективного використання сільськогосподарських угідь в країні. Випе-
реджаюче підвищення цін на продукцію товари і послуги, придбані 
сільськогосподарськими підприємствами, в порівнянні з цінами на їх вироблену 
продукцію, є причиною відмінностей у рівні прибутковості, нарахуванні заробітної 
плати, розвитку науково-технічного прогресу галузей, що призводить до деградації 
та неприбутковості галузі. Відповідно існує проблема фінансового забезпечення 
інвестиційної діяльності сільськогосподарських організацій та аграрної сфери 
вцілому. 

Матеріалами та методами досліджень є роботи видатних українських вче-
них, зокрема, Л. М. Борщ, О. В. Гаврилюка, А. П. Гайдуцького, В. М. Гейця, А. А. 
Даниленко, І. М. Крупки, Ю. В. Макогона, А. М. Поручника, С. К. Реверчука, В. Р. 
Сіденка та інших. Шляхи залучення додаткового капіталу, зростання активності 
вкладів національних підприємств, економічного росту і покращення інвестиційної 
ситуації в Україні висвітлені у працях М. Денисенка, О. Кухленка, П. Матвієнка, 
В. Струніна, В. Федоренка та інших. Використання різних грошових потоків 
«ін᾽єкцій» інвестиційних ресурсів у вітчизняні підприємства, відповідно до рівня їх 
інвестиційної привабливості, присвятили свої наукові роботи такі вітчизняні вчені, 
як О. Амоша, Є. Бельтюков, З. Варналій, М. Войнаренко, А. Гальчинський. Головні 
висновки сформульовано на основі методів системного аналізу та наукової 
абстракції. 

Результати досліджень. Суттєве значення сільського господарства полягає в 
тому, що якраз воно і забезпечує продовольчу безпеку країни, а наявні 
неприбуткові організації викликають необхідність покращення їх фінансового за-
безпечення, метою якого є сталий та ефективний розвиток агропромислового ком-
плексу, тому необхідною умовою його розвитку є активізація інвестиційної 
діяльності. Виконання цієї умови вимагає нарощування інвестиційних ресурсів та 
підвищення ефективності процесу їх залучення на підприємство. Тому особливо 
гостро постає проблема фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 
вітчизняних підприємств. 

Поняття «фінансове забезпечення інвестиційної діяльності» не є новим для 
економічної науки, але перехід до нових засад функціонування економіки вимагає 
перегляду його призначення у відповідності з вимогами сьогодення. Потребує нау-
кового обґрунтування створення системи джерел та форм фінансового забезпечен-
ня інвестиційної діяльності підприємств, особливо, враховуючи специфіку 
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сільськогосподарського виробництва. Вибір форм фінансування інвестиційних 
процесів дозволяє розрахувати пропорції в структурі визначених джерел форму-
вання інвестиційних ресурсів. Залежно від виду коштів існують такі методи 
фінансування інвестиційної діяльності, як самофінансування, акціонування, борго-
ве фінансування, фінансування за рахунок дотацій, змішане фінансування. В 
інвестиційному процесі на даному етапі не існує дієвої системи розвитку 
інвестиційної діяльності, оскільки заходи державного регулювання є не ефектив-
ними. Існують певні особливості галузі, що обумовлюють низький рівень 
фінансового забезпечення розвитку інвестиційної діяльності сільського господар-
ства. Це і природо-кліматичні умови, високий рівень ризику неповернення 
капіталу, низька оборотність капіталу та інші [2]. 

Нині ще не введено в дію економічних стимулів інвестиційної діяльності, а 
певні важелі регулювання земельних та майнових відносин не стимулюють 
інвесторів та не створюють передумов для виникнення дієвого фондового ринку 
аграрного бізнесу, відповідно ставки відсотків по кредитах є надзвичайно високи-
ми для вітчизняних сільськогосподарських підприємств, оскільки банківські та 
інші фінансово-кредитні установи не зацікавлені у вирішенні проблем сільського 
господарства  

Поштовхом для здійснення ефективної інвестиційної політики є залучення 
вітчизняних та іноземних інвесторів. Важелі регулювання інвестиційної діяльності 
є слабо розвиненими та не мають достатньої теоретичної, методологічної та 
теоретичної основи, що є базою інвестиційного розвитку [1]. 

Висновки. Проаналізувавши напрями фінансування інвестиційної діяльності 
агропромислового комплексу необхідно визначити найбільш пріоритетні ефективні 
інноваційні проекти, на які будуть направлені інвестиційні ресурси сформовані з 
різних джерел. Першочерговою задачею управління при цьому постає їх 
оптимізація для досягнення найвищого економічного ефекту. В результаті 
господарської активності та зростання підприємств сільського господарства 
відбудеться залучення вітчизняного та зарубіжного інвестиційного капіталу.  
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Актуальність проблеми. Фінансовий результат виступає як узагальнюючий 

показник, що інтегрує у собі вплив усієї фінансово-господарської діяльності під-
приємства. Він дає можливість встановити взаємозв’язок між усіма економічними 
показниками, надаючи при цьому комплексну оцінку ефективності діяльності 
суб’єкта господарювання. Тому дослідження напрямів удосконалення формування 
та використання фінансових результатів забезпечить прогресивний розвиток як 
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кожного окремого суб’єкта господарювання, так і всієї економіки країни, що є ак-
туальним в сучасних умовах. 

Матеріали і методи досліджень. Питання фінансових результатів – одне із 
найважливіших економічних питань у розвитку ринкової економіки, яке дослідже-
но і висвітлено у працях таких вітчизняних та зарубіжних учених, як: Л. Бернстайн, 
І. Бланк, В. Блонська, В. Гавриленко, А. Грачов, Л. Денисенко, В. Ковальов, Л. Ла-
хтіонова, С. Нікітін, В. Палій, О. Понеділко, О. Попрозман, Е. Райс, Я. Соколов, Н. 
Сусик, М. Чумаченко, А. Шеремет та інші. 

Результати досліджень. В ринкових умовах, фінансовий результат підприєм-
ства, а саме прибуток, є найважливішим оціночним показником діяльності госпо-
дарюючого суб’єкта, джерелом матеріального добробуту підприємства, його пра-
цівників і держави в цілому, а також головною метою підприємницької діяльності.  

На формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: ефектив-
ність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності, визначена зако-
нодавством; умови нарахування фінансових результатів тощо [3, с. 134], а тому 
ефективне формування прибутку підприємства повинне бути спрямоване на мак-
симізацію розміру позитивного фінансового результату шляхом управління витра-
тами підприємства; підвищення обсягів його діяльності; підвищення ефективності 
використання матеріально-технічної бази та системи управління суб’єкта господа-
рювання загалом.  

Необхідною умовою удосконалення механізму формування прибутку підпри-
ємства є розрахунок його потреби, що проводиться на основі детального плануван-
ня напрямів використання грошових ресурсів для досягнення стратегічних цілей 
діяльності підприємства.  

Ефективність управління процесами формування прибутку значною мірою за-
лежить від якості аналізу, реальності виявлених резервів збільшення прибутку, 
економічного обґрунтування планів формування і використання прибутку на май-
бутній період. Тому важливо при формуванні прибутку розглядати наявні у під-
приємства резерви збільшення прибутковості [4, с. 6]. 

По мірі формування прибуток підприємства розподіляють та використовують, 
зокрема, спрямовують на роботи по створенню, освоєнню і впровадженню нової 
техніки; на удосконалення технології і організації виробництва; на модернізацію 
обладнання; покращення якості продукції; технічне переобладнання. 

Основними напрямами удосконалення механізму розподілу прибутку на під-
приємстві є: складання детального плану використання та розподілу прибутку під-
приємства з визначеними датами та конкретним кошторисом; визначення пріорите-
тного напряму використання прибутку; оптимізація величини коштів, спрямованих 
на фонд споживання; розрахунок оптимальної величини резервного фонду та ін-
ших цільових фондів та спрямування коштів на забезпечення їх збільшення; вико-
нання економічної роботи щодо аналізу динаміки отриманого прибутку у базовому 
періоді; виявлення резервів, що сприятимуть його максимізації, а також плануван-
ня формування, використання та розподілу прибутку підприємства в наступних пе-
ріодах. 

Висновки. Отже, з метою підвищення результативності діяльності підприємс-
тва та його стратегічного розвитку у перспективі, виникає потреба у розробці на-
прямів удосконалення формування та використання фінансових результатів під-
приємств. Основними шляхами покращення структури формування та використан-
ня прибутку підприємства є визначення пріоритетного напряму використання при-
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бутку, що зумовить майбутній розвиток підприємства; проведення економічного 
аналізу динаміки та факторів отриманого прибутку; виявлення резервів, що будуть 
сприяти максимізації прибутку, а також ефективному плануванню формування та 
використання прибутку на наступні періоди. 
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 доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми даної теми полягає в тому що, в умовах ринкової 
економіки та конкуренції фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів 
господарювання в значній мірі залежать від ефективності використання ресурсів, 
зокрема основних засобів. У зв’язку з цим виникає необхідність у проведенні ком-
плексного оцінювання основних засобів.  

Матеріалами та методами досліджень є наукові праці провідних вітчизня-
них та зарубіжних науковців, зокрема М.Я. Дем’яненко, О.Д. Василик, Г.Г. Кірєй-
цев, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Поддєрьогін, а також були застосовані теоретичний, нау-
ковий, аналітичний методи.  

Результати досліджень. Комплексне оцінювання використання основних 
засобів передбачає проведення розрахунків у декілька етапів. 

Першим етапом аналізу є здійснення аналізу забезпеченості підприємства ос-
новними засобами, вивчення їх складу, структури і руху. На цьому етапі 
досліджують: 

- динаміку обсягу, складу та структури основних засобів за їх 
класифікаційними ознаками; 

- вплив зміни структури основних виробничих засобів на показник 
фондовіддачі за допомогою способу ланцюгових підстановок; 

- видову структуру основних засобів підприємства (частку вартості певної 
групи основних засобів у їх загальній вартості) в динаміці та порівнюють одержані 
результати з показниками інших підприємств або з середньогалузевим рівнем; 

- рівень забезпеченості підприємства основними засобами і устаткуванням в 
динаміці; 

- показники руху основних засобів, і в тому числі їх активної частини, та вибуття, 
також доцільним є розрахунок коефіцієнта оптимального вибуття основних засобів; 

- рівень коефіцієнта прогресивного оновлення основних засобів та коефіцієнта 
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інтенсивного оновлення основних засобів [1]; 
Другим етапом аналізу є аналіз функціонального (інша назва – технічного) 

стану основних засобів. З цією метою визначають: 
- коефіцієнт зносу основних засобів (показує, яку частку займає сума зносу 

основних засобів в їх первісній вартості); 
- коефіцієнт придатності основних засобів (визначається як різниця між 100 % 

і коефіцієнтом зносу, обчисленому у відсотках); 
- середньорічна норма амортизації основних засобів. 
Третім етапом аналізу є аналіз показників ефективності використання основ-

них засобів. На цьому етапі розраховують: 
- рівень фондовіддачі основних засобів; 
- рівень фондомісткості основних засобів; 
- фондорентабельність основних засобів; 
- відносну економію основних засобів (визначається як різниця між 

середньорічною вартістю основних засобів у звітному році та добутком 
середньорічної вартості основних засобів у базовому році та індексом обсягу вало-
вого виробництва продукції); 

- вплив факторів на зміну фондовіддачі основних засобів; 
- резерви підвищення ефективності використання основних засобів. 
З метою здійснення порівняльної характеристики ефективності використання 

основних засобів декількох підприємств доцільним є розрахунок двох інтегральних 
показників ефективності використання основних засобів [2]: 

- перший інтегральний показник ефективності використання основних засобів 
показує умовний середній економічний ефект у вигляді виручки від реалізації та 
прибутку, що припадає на кожну гривню витрат, які вкладені в основні засоби. Він 
розраховується як знаходження кореня квадратного з добутку показників 
фондовіддачі та фондорентабельності; 

- другий інтегральний показник ефективності використання основних засобів 
визначається шляхом знаходження кореня кубічного з добутку фондовіддачі ос-
новних засобів на фондорентабельність основних засобів та рівня ефективності ви-
користання основних засобів при здійсненні трудової діяльності. Рівень 
ефективності використання основних засобів при здійсненні трудової діяльності 
визначають як відношення продуктивності праці до середньорічної вартості основ-
них засобів. 

Для проведення аналізу ефективності використання окремих груп і елементів 
основних засобів доцільним є розрахунок часткових показників ефективності вико-
ристання основних засобів: виручка від реалізації продукції на одну гривню 
активної частини основних засобів; фондорентабельність на одну гривню активної 
частини основних засобів; інтегральний показник ефективності використання 
активної частини основних засобів. 

Висновки. Таким чином, з метою більш ефективного та повноцінного вико-
ристання основних засобів доцільним є запровадження на практиці запропонованої 
схеми комплексного оцінювання використання основних засобів і за її результата-
ми визначення шляхів підвищення ефективності їх використання. 

Список використаних джерел: 
1. Економіка підприємства : навч. посібник / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бу-

тенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с. 
2. Фінансовий аналіз : навч. посібник / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : Центр на-

вчальної літератури, 2007. – 488 с. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 
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Науковий керівник: Чумак В.Д., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Перехід України до ринкових відносин потребує від 
підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї 
діяльності, визначення фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки їх 
прибутковості. 

Підсумковим показником, результатом фінансово-господарської діяльності 
підприємств, як суб’єктів господарювання, є прибуток, максимізація якого є головною 
метою підприємства в умовах самооплатності і самофінансування. В ринковій 
економіці прибуток стає найважливішим оціночним показником діяльності 
підприємства, джерелом матеріального добробуту самого підприємства, його 
працівників та держави в цілому. 

Матеріали і методи досліджень. Основним аспектам сутності, вагомості і 
значущості прибутку та проблемі його підвищення і оптимізації присвячено багато 
праць дослідників. Серед західних економістів дослідження прибутку знайшло 
відображення у роботах Бабо А., Брейлі Л. Р., Брігхема Є., Гропеллі А., Друрі Д.,  
Коласса Б., Майєрса С., Росса С., Холта Р. Серед вітчизняних дослідників проблемою 
прибутку були стурбовані І. А. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, В. І. Іващенко, М. С. Мокій,  
С. В. Мочерний, С. Ф. Покропивний, В. О. Протопова, А. Н. Полянський, Г. В. Са-
вицька, Ю. С. Цал-Цалко, А. Д. Шеремет та багато інших. Однак, єдності поглядів се-
ред науковців щодо ролі і місця управління прибутком, механізмів впливу на нього в 
межах управління підприємством немає. 

Результати досліджень. Управління прибутком підприємства можна визначити 
як сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів та методів 
прогнозування, планування та контролю доходів та витрат підприємства з метою за-
безпечення оптимального рівня рентабельності суб'єкта в довгостроковій перспективі, 
а також досягнення інших цілей корпоративної стратегії управління прибутком 
представляє собою процес розробки та прийняття управлінських рішень по всіх ос-
новних аспектах його формування, розподілу та використання на підприємстві.  

Управління формуванням прибутку підприємства має бути спрямоване на 
максимізацію розміру позитивного фінансового результату шляхом підвищення 
обсягів його діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності 
використання матеріально-технічної бази та системи управління суб'єктом господа-
рювання загалом.  

По мірі формування, розподілу та використання прибутку, він може бути спря-
мований на різні напрями: освоєння і впровадження нової техніки, удосконалення 
технології і організації виробництва, модернізація обладнання, покращення якості 
продукції та технічного обладнання, тощо. 

Необхідно відзначити, що система управління прибутком неодмінно має перегу-
куватися з системою управління підприємства в цілому, адже управлінські рішення на 
рівні підприємства в будь-якому разі впливають на рівень прибутку, який, в свою чер-
гу, є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства.  

З метою вдосконалення економічного механізму управління прибутком для 
вітчизняних фірм можна запропонувати наступні заходи: 

1. Проведення ефективної політики у сфері підготовки персоналу. Зростання 
продуктивності праці є критерієм підвищення ефективності виробництва, проблема 
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якого полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю 
затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. 

2. Підвищення ефективності діяльності підприємства зі збуту товарів. Необхідно 
приділяти більше уваги швидкості руху оборотних коштів, скороченню усіх видів 
запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника 
до споживача. 

3. Зниження непродуктивних витрат шляхом їх нормування, планування та 
аналізу. 

4. Підвищення якості продукції. В сучасних умовах насиченого ринку якість 
продукції стає основним чинником успішної реалізації. Її підвищення – дуже склад-
ний комплексний процес, який потребує додаткових витрат, але економія коштів на 
непродуктивних витратах сприятиме успішному впровадженню даного заходу, ре-
зультатом якого стане зростання обсягу продаж продукції та, як наслідок, 
прибутковості підприємства. 

5. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для 
аналізу прибутку і рентабельності. 

6. Впровадження в практику системи оперативного обліку витрат підприємства, 
що дасть змогу регулювати абсолютно всі витрати та раціонально використовувати 
власні ресурси і, як наслідок, безпосередньо управляти прибутком фірми. 

7. Впровадження державного характеру управління прибутком підприємства у 
виді чіткої та стабільної податкової політики. 

Впровадження запропонованих заходiв пiдвищення ефективностi управлiння 
прибутком дозволить вдосконалити процесс здiйснення ефективної господарської 
дiяльностi в сучасних умовах. 

Висновки. Отже, основними шляхами покращення структури формування та 
розподілу прибутку підприємства є визначення пріоритетного напряму використання 
прибутку, що зумовить майбутній розвиток підприємства, проведення економічного 
аналізу динаміки та факторів отриманого прибутку, виявлення резервів, що буде 
сприяти максимізації прибутку, а також ефективному плануванню формування, 
розподілу та використання прибутку на наступні періоди.  
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Актуальність проблеми. Одним із важливих напрямків державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств є спеціальний режим оподаткування податком 
на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також 
рибальства, який регулюється статтею 209 Податкового кодексу України і буде 
діяти до 1 січня 2018 року.  
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Матеріали і методи дослідження. Проблема застосування спеціального ре-
жиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників є досить 
актуальною серед Богданової О. О., Непочатенко О. О., та ряду інших вчених, які 
свідчать про розробку кардинальних пропозицій щодо вдосконалення податкового 
механізму, а саме – перегляд спеціального режиму оподаткування ПДВ. 

Результати дослідження. Спеціальний режим оподаткування може обрати 
сільськогосподарське підприємство (резидент), яке провадить підприємницьку 
діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства. 
Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є по-
стачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на 
власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких 
умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) стано-
вить не менш як 75 відсотків вартості товарів (послуг), поставлених протягом 
попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.  

Важливо зазначити, що для отримання права на застосування спеціального 
режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а 
також рибальства сільськогосподарське підприємство зобов’язане зареєструватись 
платником податку на додану вартість у загальновстановленому порядку та отри-
мати свідоцтво про реєстрацію суб’єктом спеціального режиму оподаткування, в 
якому зазначаються види діяльності, на які поширюється спеціальний режим опо-
даткування [3]. 

Перелік видів діяльності, до яких застосовується спеціальний режим оподат-
кування, визначено ст. 209 Податкового кодексу. Кількість видів діяльності, які 
можуть бути внесені до заяви про реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію 
сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподатку-
вання ПДВ та реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, не обмежена. 
Інші види діяльності та продукція, що одержуватиметься суб’єктами спеціального 
режиму оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері сільського, лісового гос-
подарства та рибальства, повинні оподатковуватися ПДВ поза межами 
спеціального режиму оподаткування у загальновстановленому порядку [1]. 

Спеціальний режим означає, що сільськогосподарські підприємства можуть 
не сплачувати ПДВ до державного бюджету, а залишати їх для використання у 
власній сільськогосподарській діяльності. Ці кошти мають бути переведені на ок-
ремий банківський рахунок та використовуватися лише за цільовим призначенням. 
Цільовим використанням акумульованих коштів зі спеціального рахунка, буде 
вважатись, якщо витрати сільськогосподарського підприємства пов’язані безпосе-
редньо з веденням сільськогосподарської діяльності, наприклад, можна оплатити 
орендну плату за орендовані сільськогосподарські угіддя (якщо на них вирощує 
продукцію рослинництва), проценти банкам за кредитами на придбання 
сільгосптехніки, зарплату працівникам, які безпосередньо зайняті виробництвом 
продукції рослинництва чи тваринництва, а також працівникам, які працюють на 
сільськогосподарській техніці [2]. 

Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом 
попередніх 12 звітних податкових періодів несільськогосподарські товари, питома 
вага яких перевищує 25 % вартості всіх поставлених товарів, то на таке 
підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування [3]. 

Щодо відповідальності за порушення правил сплати (перерахування) 
податків, то таку відповідальність передбачено п. 126.1 ст. 126 Податкового кодек-
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су, а саме: якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошо-
вого зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник 
податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах: 

− при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім 
днем строку сплати суми грошового зобов’язання, − у розмірі 10% погашеної суми 
податкового боргу; 

− при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем 
строку сплати суми грошового зобов’язання, − у розмірі 20% погашеної суми по-
даткового боргу [3]. 

Висновки. Неперерахування чи несвоєчасне перерахування суб’єктом 
спеціального режиму оподаткування коштів на спеціальний рахунок тягне за собою 
накладення штрафних (фінансових) санкцій. Крім цього, притягнення 
до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань 
оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено 
на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних 
підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ 
Васильєв А. Л., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Смолянська О. Ю., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми. В процесі становлення банківської системи України 

швидкими темпами розвивалася не лише структура банківських установ, а й різно-
манітність банківських послуг. Складність і багатогранність процесу управління 
банком потребує комплексного підходу, що передбачає нерозривну єдність активів 
і пасивів, доходів і витрат, які є взаємозалежні та взаємообумовлені. Запроваджен-
ня такого підходу потребує розробки методології та інструментарію комплексного 
управління активами і пасивами. 

Матеріалами та методами досліджень є наукові праці вітчизняних вчених 
економістів таких як Деревська О. А., Криклій О. А., Маслак Н. Г., Пшик Б. В. , а 
також були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи досліджень.  

Результати досліджень. На сучасному етапі банківська система України зна-
ходиться в складному становищі: існують проблеми з ліквідністю, залученням 
ресурсів, погашенням кредитів. Комплексний підхід до управління активами і па-
сивами банку включає аналіз активів і пасивів, їх узгодженість, оцінку наявних 
ризиків, достатності капіталу та ефективності діяльності. Концепція комплексного 
або інтегрованого управління активами і пасивами є досить актуальною для 
сучасної вітчизняної банківської системи. 

Запровадження якісної системи управління активами і пасивами особливо ак-
туальне для вітчизняних банків у період активного зростання і швидкоплинних 
ринкових умов. Система управління активами і пасивами – це складний, розгалу-
жений, фінансовий механізм, який включає в себе управління фінансовими пото-
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ками банку та здійснюється через узгодження управлінських рішень й досягнення 
оптимальних пропорцій між видами та обсягами активних та пасивних операцій із 
метою оптимізації співвідношення між прибутковістю, а також рівнем банківських 
ризиків, які виникають в процесі управління. 

Комплексне управління активами і пасивами банку передбачає реалізацію та-
ких основних цілей як: проведення фінансових операцій з метою підтримання 
ліквідності, оптимізації ризиків його комерційної діяльності, хеджування таких 
ризиків, коригування валютних позицій банку, здійснення операцій, що належать 
до інвестиційної та фінансової діяльності банку, збільшення доходів за акціями, 
тобто підвищення вартості банку для його акціонерів; покращення майбутнього 
для фінансових потоків, і як наслідок одержання більш високого рейтингу; 
підтримка достатнього рівня прибутковості; дотримання вимог щодо розміру влас-
ного капіталу не в збиток банку; підтримка ліквідності банку на необхідному рівні; 
управління ризиками [3]. 

Для вирішення вище поставлених цілей комплексне управління активами і па-
сивами банку передбачає засоби і методи управління як на рівні стратегій 
управління, так і на рівні управління різними центрами прибутку і навіть на рівні 
відносин із клієнтами. 

До методів управління активами і пасивами належать зокрема такі, як струк-
турне балансування, управління гепом, управління дюрацією, імунізація балансу, 
хеджування, страхування, управління спредом. Нині в міжнародній банківській 
практиці удосконалення інструментарію управління активами і пасивами 
відбувається досить динамічно, а новітні методики та фінансові конструкції часто 
поєднують проведення як балансових, так і позабалансових операцій. 

Вибір стратегій управління, що на даний момент використовуються 
вітчизняними комерційними банками незначний, так як в сучасній практиці засто-
совуються їх лише дві. Перша спрямована на максимізацію прибутків, не виклю-
чаючи при цьому можливості зазнати збитків, а отже, вона є стратегією 
підвищеного ризику. Друга – має на меті мінімізацію ризиків та стабілізацію 
прибутків. У такий спосіб банки вимушені постійно балансувати між 
прибутковістю і ризиком, вибираючи одну з цих альтернативних стратегій. Варто 
звернути увагу на те, що вибір найраціональнішої стратегії управління є надто 
індивідуальним і залежить насамперед від настроїв, сподівань і преференцій 
власників (акціонерів) банку. 

Висновки. Отже, важливою складовою успіху будь-якого банку є система 
комплексного управління активами і пасивами. Упровадження якісної системи 
правил з управління активами і пасивами дуже актуальне для вітчизняних банків у 
період їх активного зростання враховуючи вплив ринкового середовища. 
Актуальність потреби в управлінні банківськими активами і пасивами зростатиме 
прямо пропорційно до темпів зростання ринків капіталів, прогресу в теорії і 
технології аналізу ризиків.  
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
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Актуальність проблеми. Управління фінансовими ресурсами підприємств 
слід розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої 
виробничо-господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення позиції 
підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та 
динамічний розвиток. 

Матеріали та методи досліджень. Питання щодо управління фінансовими 
ресурсами підприємств розглядалися в наукових працях вітчизняних і закордонних 
учених. Серед них: Г.М. Азаренкова, І.А. Бланк, В.В.Буряковський, Г.Ф. Вознюк, 
А.А. Горбань та ін. 

Розкрито сутність та основні етапи здійснення управління фінансовими ре-
сурсами підприємства на основі дослідження фундаментальних положень 
економічної теорії та загальних методів наукового пізнання. 

Результати досліджень. Фінансові ресурси як об'єкт фінансового менедж-
менту перебувають у постійному русі. Специфіка динамічного процесу виявляється 
в тому, що на первинній стадії відтворення формується структура фінансових 
ресурсів, представлена в різних формах, у той час як на розподільчій стадії чітко 
виявляється результат цього руху -формування прибутку підприємства. 

На нашу думку, в широкому розумінні управління фінансовими ресурсами 
можна визначити не лише як процеси розподілу і використання фінансових 
ресурсів, але і діяльність, пов'язану із впливом на формування фінансових ресурсів, 
управління грошовими потоками підприємства. 

Найважливішим завданням управління фінансовими ресурсами є визначення 
обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення 
господарської діяльності підприємства. На рівні підприємства управління 
фінансовими ресурсами повинно розглядатися як адаптивний механізм з допомо-
гою якого воно постійно перебудовується в процесі пошуку найбільш ефективних 
зв’язків з навколишнім економічним середовищем [1, с. 135]. 

Основним напрямком управління фінансовими ресурсами підприємства є 
оптимізація використання ресурсів підприємства. 

Професійне управління фінансами підприємств вимагає глибокого аналізу 
фінансових ресурсів, що дасть змогу виявити можливості підприємства та перспек-
тиви його подальшого розвитку, забезпечити стабільне функціонування.  

Основні етапи управління фінансовими ресурсами підприємства зображено на 
рис. 1. 

Процес управління фінансовими ресурсами має свою внутрішню логіку, яка 
обумовлює зміст та послідовність етапів. Кожен етап нерозривно поєднаний один з 
одним, тому неможливо забезпечити ефективне управління без виконання хоча б 
одного з етапів. 

На першому етапі управління фінансовими ресурсами менеджерами 
підприємства забезпечується облік наявних фінансових ресурсів та формування 
звітності, що необхідна для виконання наступних етапів. 

На другому етапі здійснюється виявлення проблеми або завдання управління 
фінансовими ресурсами на базі використання попереднього досвіду та наявної 
інформації. 
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Рис. 1. Основні етапи управління фінансовими ресурсами підприємства 

 
На третьому етапі здійснюється побудова моделі досконалої системи управління 

фінансовими ресурсами, яка передбачає визначення їх структури та функціональності. 
Четвертим етапом є дослідження та розгляд можливих варіантів оптимальної 

структури фінансових ресурсів, вибір яких дасть максимальний ефект для 
підприємства. 

На останньому етапі здійснюється оцінка раніше прийнятих рішень, процес 
перевірок, та контроль за виконанням поставлених завдань. 

Таким чином, система управління фінансовими ресурсами буде ефективною не 
тільки за раціонального використання наявних фінансових ресурсів у підприємства, а 
й в тому випадку коли вона забезпечує пошук оптимальних можливостей його по-
дальшого розвитку. 

Оптимальний варіант формування та використання фінансових ресурсів 
базується на застосуванні системно – аналітичного підходу до управління фінансами. 
В основі цього підходу лежить доцільність управлінського рішення, яке визначається 
ситуацією, що формується під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього сере-
довища [2, с.146]. 

При управлінні фінансовими ресурсами підприємства необхідним є застосування 
системного підходу, що підпорядкований загальній меті розвитку підприємства та 
визначає доцільність управлінського рішення. 

Висновки. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємств вар-
то розглядати як фактор підвищення будь-якої виробничо-господарської діяльності. 

Отже, від ефективної організації та правильного управління фінансовими ресур-
сами підприємства залежить як його фінансово-економічний стан, так і стан на ринку 
в сучасних конкурентних умовах. 
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Оптимізація фінансових ресурсів підприємства 

Аналіз фінансових ресурсів підприємства в попередньому періоді 

Забезпечення ефективного контролю за фінансовими ресурсами 
підприємства
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УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Жиденко І. В., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Березницький Є. В., кандидат економічних наук,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність теми. Одним з важливих чинників підвищення ефективності 
сільськогосподарської діяльності є раціональне управління матеріальними запаса-
ми. Актуальність оптимізації матеріальних запасів сільськогосподарського 
підприємства і управління ними обумовлена тим, що стан запасів значно впливає 
на конкурентоспроможність підприємства, його фінансовий стан і результати 
діяльності. 

Матеріали і методи досліджень.Значний внесок у розробку теоретико-
методологічних та прикладних аспектів управління запасами зробили такі науковці 
якТ. Г. Дудар, А. В. Тимошенко, В. І. Шпорт та багато ін. 

Результати досліджень. Під час управління логістичними процесами часто 
виникає сумнів щодо доцільності утримання запасів взагалі, можливість чого дово-
дить вдалий досвід концепції «точно-вчасно». Проте, переважна більшість 
менеджерів звважають за доцільне все-таки створювати матеріальні запаси. До ос-
новних належать: можливе коливання попиту; тимчасові скидки на купівлю 
великої партії товарів; загроза росту цін або дефіциту товарів; загроза порушення 
встановленого графіка поставок та ін. [3, с. 260]. 

Аналіз господарської діяльності підприємств аграрного сектору виявив, що 
нині відсутній комплексний підхід до формування і збереження запасів. 
Раціоналізація запасів не розглядається як великий резерв економічного зростання, 
і сільськогосподарські підприємства ще недостатньо використовують цей чинник 
для підвищення конкурентоспроможності, обмежуючись лише констатацією 
нестачі або надлишку запасів[1, с. 123]. 

ПСП «АФ Україна-Говтва» є одним із типових, середніх за об’ємом 
сільськогосподарських підприємств,яке має у своїй власності майно, що 
обліковується на балансі. Логістичний процес на підприємстві дуже складний, 
оскільки потребує повної узгодженості функцій постачання запасами, виробництва 
і розподілу готової продукції.Провівши аналіз ми можемо сказати, що на 
підприємстві існує лише два варіанти управління запасами – «точно в строк» та 
більш довготривале накопичення запасів, яке пов’язане зі специфікою виробництва 
готової сільськосподарської продукції.  

Для оптимального управління запасами використаємоАВС-аналіз. Ознакою 
класифікації послужила середньорічна закупівельна ціна. При поділі на групи, 
отримаємо такий результат: група А, до якої відносимо паливно-мастильні 
матеріали та запчастини; група В,до якої входять насіння і посадковий матеріал; 
група С – добрива і засоби захисту рослин. 

Виконані дослідження свідчать, що група А становить 66,7 % від використан-
ня запасів матеріальних ресурсів у вартісному вираженні. Група А одна з найбільш 
дорогих груп матеріальних ресурсів, тому більшу увагу треба приділити позиціям 
цієї групи. Тут потрібен високий рівень обслуговуваннязапасу, горизонт плануван-
ня повинен бути близьким до 1 місяця. 

Група В складає 31,2 % від вартості використання запасів 
матеріальнихресурсів у вартісному вираженні. Запаси класу В у порівнянні з гру-
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пою А вимагають до себе меншої уваги, адже складають меншу частку в запасах. 
Тут повинен здійснюватись звичайний контроль і збір інформації про запаси, який 
повинен своєчасно виявити основнізміни у використанні запасів. Проте потрібно 
звернути увагу саме на умови зберігання цього виду запасів. Рекомендований гори-
зонт планування – до 1-2 місяців. 

Група С складає 2,1% від вартості використання запасів сировини. 
Ценайбільша за номенклатурою група матеріальних ресурсів, для неї непотрібні 
точні розрахунки розміру та періоду замовлення. Для запасів цієї групи необхідна 
перевірка готівкових запасів лише періодично, наприклад, поквартально або 1 раз 
на 6 місяців. 

Висновки.Таким чином, в процесі дослідження системи управління 
матеріальними запасами ПСП «АФ Україна-Говтва» були отримані наступні ре-
зультати: 

− удосконалення бізнес процесів в аграрному секторі необхідно почати з 
оптимізації управління запасами. Система управління запасами на досліджуваному 
підприємстві характеризується використанням двох методів: «точно в строк» та 
більш довготривале накопичення запасів, яке пов’язане зі специфікою виробництва 
готової сільськосподарської продукції. Для поліпшення якості роботи з запасами 
необхідно регулярно проводити АВС - аналіз; 

− діюча в даний момент на підприємстві система «точно в строк» дуже 
складна у виконанні та трудомістка при управлінні всім багатоасортиментним за-
пасом. Тому, пропонуємо використання гнучких технологій управління позиціями 
асортименту взалежності від приналежності їх до групи А, В, і С. 

Отже, як бачимо АВС аналіз є дуже важливою складовою в управлінні запа-
сами, бо він дає змогу нормувати та контролювати стан запасів. 
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ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

Канюка О. М., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Смолянська О. Ю., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність. Післякризовий період в економіці України створює для 

підприємств нові, більш конкурентні умови господарювання. До цих умов треба 
пристосовуватись, адаптувати усі системи підприємства, перетворити їх так, щоб 
суб’єкт господарювання ефективно функціонував і розвивався. В сучасних умовах 
стоїть завдання відновлення та зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства, 
що є основною передумовою його виживання і повноцінного функціонування. 

Матеріалами та методами досліджень є наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених таких як Брігхем Е. Р., Ван Хорн Джон, Василенко В. О., Ки-
зим М. О., Лахтіонова Л. А., Поддєрьогін А. М., Савицька Г. В., Тищенко О. М., 
Тридід О. М. та інші. 
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Результати досліджень. Запорукою виживання підприємств в сучасних умо-
вах господарювання є збереження та підтримка на достатньому рівні фінансової 
стійкості, яка є однією з найважливіших характеристик фінансового стану 
підприємства.  

Процес забезпечення фінансової стійкості має бути націлений на мінімізацію 
негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність 
підприємства; створення передумов ефективної реалізації запланованих дій. Го-
ловними принципами підтримання фінансової стійкості є: активне реагування на 
зміни внутрішніх та зовнішніх факторів; системність управління; врахування 
можливості реалізації ризиків; використання показників, що дають змогу надати 
реальну оцінку фінансової стійкості підприємства;інтегрованість із загальною сис-
темою управління; орієнтир на досягнення стратегічних цілей підприємства; роз-
роблення та використання якісного інструментарію обґрунтування фінансових 
рішень в умовах невизначеності та ризику [2]. 

Алгоритм забезпечення фінансової стійкості підприємства повинен складати-
ся з таких етапів: 

– діагностика поточної фінансової стійкості підприємства на основі певної 
сукупності індикаторів; 

– факторний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища з метою визна-
чення стратегічних факторів фінансової стійкості підприємства; 

– визначення оптимальних критеріїв фінансової стійкості та обґрунтування їх 
об’єктивності і доцільності; 

– визначення рівня фінансової стійкості; 
– аналіз альтернативних заходів та джерел, необхідних для повернення 

підприємства в стан рівноваги; 
– формулювання рекомендацій щодо забезпечення належного рівня 

фінансової стійкості та розробка заходів щодо її підвищення; 
– реалізація заходів та контроль за ходом їх виконання [3]. 
Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах потрібно постійно 

підтримувати. Система заходів для підтримки економічної стійкості підприємства 
повинна передбачати: 

− постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього станів підприємства; 
− розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства; 
− розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій, 

здійсненні попередніхзаходів для їхнього забезпечення; 
− впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової 

ситуації, прийняттяризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення роз-
витку ситуації; 

− координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 
їхніми результатами. 

Так, якщо моніторингом виявлено недостатній рівень фінансової стійкості 
підприємства, то можна реалізувати такі дії: 

− оптимізація руху фінансових ресурсів підприємства і врегулювання 
фінансових відносин,які виникають під час розрахункових відносин між господа-
рюючими суб’єктами з метоюефективного їхнього розподілу; 

− розробка стійкої фінансової стратегії підприємства; 
− розробка проектів перспективних і поточних фінансових планів, прогноз-

них балансів табюджетних коштів; 
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− розрахунок прогнозних значень реалізації продукції (планів продажів) і 
планів капіталовкладень, собівартості продукції тощо; 

− визначення джерел фінансуваннягосподарської діяльності, а також бюд-
жетне фінансування, довго- та короткострокове кредитування тощо; 

− координація фінансових підрозділів підприємства [1]. 
Висновки. Функціонуючи в ринковій економіці як суб'єкт підприємницької 

діяльності, кожне підприємство має так оптимізувати свої фінансові ресурси, за 
якого б воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої 
фінансові зобов'язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, 
найманими працівниками.  
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доцент кафедри фінансів і кредиту 

Прибуток підприємства є головною метою підприємницької діяльності. Ос-
новним спонукальним мотивом здійснення будь-якого виду бізнесу, його головною 
кінцевою метою є ріст благоустрою власників підприємства. Характеристикою 
цього росту є розмір поточного їх доходу на вкладення капіталу, джерелом якого є 
отримання прибутку. Отже основними особливостями управління прибутком 
підприємства є: 

- найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва і свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан 
продуктивності праці, рівень собівартості, є прибуток; 

- розмір отриманого прибутку має досить велике значення в діяльності 
підприємства. Величина прибутку підприємства впливає на формування 
фінансових ресурсів підприємства; збільшення ринкової вартості підприємства; 
ефективність виробничої діяльності підприємства; економічний розвиток держави. 
Отже, значна роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його 
власників та персоналу, а також держави визначають необхідність дослідження пи-
тань ефективного управління прибутком підприємств; 

- управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття ефектив-
них управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування та 
розподілу і використання на підприємстві з метою максимізації добробуту 
власників підприємства в поточному та перспективному періодах; 

- прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних 
чинників, що впливають на результати діяльності підприємства, з однієї сторони – 
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позитивно, а з іншої – негативно. 
- серед зовнішніх чинників слід виділити: місткість ринку, економічні умови 

господарювання, платоспроможний попит споживачів, державне регулювання 
діяльності підприємств; 

- до внутрішніх чинників належать: обсяг виробленої продукції, собівартість 
виробництва, ціна та асортимент реалізованої продукції, тощо. Особливе значення 
має рівень, динаміка і коливання платоспроможного попиту, тому що він визначає 
стабільність одержання прибутку. Внутрішні чинники прямо залежать від 
організації роботи самого підприємства та можуть впливати на формування при-
бутку підприємства як безпосередньо,так і опосередковано [2, с.196]; 

- зовнішні та внутрішні фактори тісно взаємозв’язані між собою. Ступінь 
впливу вищезазначених чинників залежить від їх співвідношення, стадії життєвого 
циклу підприємства, а також компетенції та професіоналізму його менеджерів; 

- необхідно відзначити, що засоби праці, предмети праці та трудові ресурси є 
не тільки чинниками формування прибутку, але одночасно служать основою для 
визначення напрямів пошуку резервів його підвищення. Їх раціональне ефективне 
використання сприяє збільшенню виробництва продукції та покращенню її якості. 
В результаті зменшується обсяг засобів, які витрачаються на виробництво одиниці 
продукції, що відображається на зниженні матеріаломісткості, фондомісткості, 
трудомісткості, собівартості конкретних видів продукції, і навпаки, нераціональне 
використання ресурсів призводить до збільшення їх обсягу на одиницю продукції, 
що сприяє зниженню показників, які характеризують інтенсивність розвитку й 
ефективність господарювання підприємства [3, с.17-18]; 

- для підвищення результативності діяльності підприємства потрібно сформу-
вати дієву систему управління прибутком, яка розглядається як сутність 
взаємопов'язаних елементів, кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія кот-
рих забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої величини; 

- для забезпечення ефективності системи управління прибутком в 
організаційну структуру підприємств треба вводити служби контролінгу. Вагоме 
значення в системі контролінгу має оперативний аналіз відхилень витрат 
підприємства. Він дає змогу своєчасно оцінити господарські ситуації, пов'язані з 
формуванням витрат діяльності, виявити негативні причини і вади в роботі, 
внутрішньогосподарські резерви покращення використання ресурсів підприємства, 
забезпечити оперативне маневрування ресурсами і капіталом з метою 
раціоналізації витрат [1,с.148-149]; 

- політика управління прибутком повинна бути спрямована на максимізацію 
розміру позитивного фінансового результату за допомогою зростання обсягів його 
діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності викори-
стання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових 
коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління суб’єктом госпо-
дарювання. 

- стосовно політики управління розподілом прибутку підприємства, то вона 
повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, 
забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати необхідні обсяги 
інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і працівників 
[4, с.77]; 

- в умовах нестабільності економіки і постійного зростання цін багато 
підприємств не планують прибуток, пояснюючи це складностями прогнозування, 
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проте без планових розрахунків ступінь керованості фінансовими результатами 
істотно знижується. При відсутності планових розрахунків прибутку підприємство 
не може оперативно контролювати свої доходи і видатки і своєчасно приймати 
необхідні рішення. Отже, в сучасних умовах треба впроваджувати ефективне 
внутрішньофірмове планування, сутність якого полягає в необхідності дотримання 
таких основних принципів: планування повинно бути гнучким і адаптивним, 
своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища підприємства; плануванням 
повинні займатися насамперед ті, хто буде потім впроваджувати в життя 
розроблені плани [2, с.197-198]; 

- отже, обсяг отриманого прибутку має досить велике значення в діяльності 
підприємства. Величина прибутку впливає на формування його фінансових 
ресурсів; збільшення ринкової вартості; ефективність виробничої діяльності 
підприємства сприяє економічному розвитку держави. Оптимальне управління 
структурою прибутку допомагає підприємству запобігти банкрутству, сприяє пер-
спективам виходу на міжнародні ринки. Тому, проблема управління прибутком 
підприємства набуває усе більшого значення, оскільки саме тут концентрується 
ефект усієї господарської діяльності кожного підприємства. 
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ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
Крутіков І.О., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Остапенко О.М., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

На підприємстві, що перебуває в кризі та має за мету здійснити санацію, гостро 
стоїть питання забезпечення фінансовими ресурсами. Подолати кризові ситуації на 
підприємстві можуть його власники (акціонери, пайовики тощо).  

Здійснення санаційних заходів вимагає від підприємства залучення та викорис-
тання фінансових ресурсів, які забезпечать фінансування процедур оздоровлення 
підприємства у потрібних обсягах та будуть відображені у плані санації. Для цього 
насамперед необхідно визначитися з формами та порядком фінансування (внутрішнє 
чи зовнішнє фінансування), методами оптимізації розміру і структури ресурсів. Фо-
рми фінансування та їх класифікація наведені на рис. 1. 

Фінансування антикризових заходів власниками може здійснюватися у формі 
внесків за рахунок додаткової емісії пайових цінних паперів-акцій на збільшення 
статутного капіталу; наданням позик чи у вигляді цільових внесків на безповоротній 
основі. Таке збільшення реалізується через: випуск нових акцій (додатковий випуск 
акцій); збільшення номінальної вартості акцій; реінвестування дивідендів; до оцінки 
основних засобів; обмін облігацій на акції [1].  
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Рис. 1. Класифікація форм фінансування підприємств1 

 

Для забезпечення ефективності мобілізації внутрішніх джерел фінансування сана-
ційних заходів необхідно провести їх класифікацію з виділенням джерел відновлення 
платоспроможності та поліпшення фінансово-господарської діяльності (рис. 2). 

 
Рис. 2. Класифікація внутрішніх джерел фінансування санаційних заходів 
 

Якщо використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації не досягло 
своєї цілей чи якщо за результатами діагностики був зроблений висновок про без-
перспективність спроби виходу з кризового стану за рахунок мобілізації тільки 
внутрішніх резервів, підприємство має можливість удатися до зовнішньої допомо-
ги, що приймає форму його санації. Прикладом такого джерела фінансування сана-
ційних заходів є кредитні ресурси (зокрема кредитування підприємств міжнарод-
ними фінансово-кредитними установами). 
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ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК 

Кучерук В. В., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Безкровний О. В., кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми даної теми полягає в тому що, політична та економі-

чна нестабільність, яка притаманна Україні в останні роки, несе великий вплив на 
фінансово-господарську діяльність підприємств. В ринковій економіці найважли-
вішим механізмом стабілізації ринку та впливу на нього є податкова політика, яку 
проводить держава. Але такий вплив, зі сторони держави не завжди є виправданим 
та позитивним для діяльності підприємств. В такому становищі постає гостре зна-
чення податкової політики саме на підприємстві.  

Матеріалами та методами досліджень є наукові праці вітчизняних вчених 
економістів таких як Шаріпова О. С., Чухно А. А., Педько А. П., Ряба О. І., Гонча-
рук Н. В., а також були застосовані теоретичний, науковий, аналітичний методи.  

Результати досліджень. Саме на сільськогосподарських товаровиробників 
звернута велика увага з боку держави у вигляді податкової політики. Враховуючи 
специфіку їхньої діяльності та труднощі які виникають в процесі їхнього господа-
рювання, для них розроблена спрощена система оподаткування – фіксований сіль-
ськогосподарський податок.  

Процес провадження податкової політики на підприємстві АПК включає ряд 
взаємопов’язаних етапів: [1] 

1. Дослідження стану фінансово-господарської діяльності підприємства та існу-
ючих механізмів сплати податків; аналіз поточної ситуації зі сплати податків, наяв-
ність заборгованості перед бюджетом, її строк, оцінка можливостей погашення. 

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку виробництва та можливості 
зниження оподаткування; виділення пріоритетних галузей чи видів продукції; ана-
ліз можливостей зниження оподаткування в цих галузях. Як відомо, розмір сплати 
більшості податків визначається обсягами діяльності. Також необхідно ретельно 
проаналізувати виробничу стратегію підприємства на предмет можливості знижен-
ня обсягів оподаткування. 

3. Розробка альтернатив сплати податків, складання податкового календаря, 
оцінка можливостей застосування податкових пільг; порівняння економії від засто-
сування кожного з варіантів з витратами, які він тягне за собою. 

4. Вибір оптимальної схеми оподаткування з позицій мінімізації податкових 
платежів та покращення фінансового стану. 

5. Пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним шляхом 
на максимально тривалий термін. 

6. Контроль за виконанням податкової політики та оперативне її коригування 
у процесі фінансового оздоровлення; контроль за своєчасністю нарахування подат-
ків та їх сплатою у строк. 

7. Оцінка ефективності податкової політики з позицій прибутковості підпри-
ємства та досягнення мети санації. 

Можливість обирати систему оподаткування і спричиняє певні особливості 
податкової політики підприємств АПК. Але не завжди перехід на спрощену систе-
му оподаткування є доцільним і виправданим, оскільки не завжди сільськогоспо-
дарські товаровиробники є прибутковими, і в деяких є велика кількість земель яка 
не використовується повністю [2]. 
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Сільськогосподарським товаровиробникам потрібно враховувати особливості 
нарахування та сплати ФСП, оскільки підприємствам які перепрофілювалися із ро-
слинництва на тваринництво і залишили в своїм розпорядження сільськогосподар-
ські землі, не вигідно сплачувати даний податок. 

Одним із етапів податкової політики є пошук можливостей відстрочення пла-
тежів законним шляхом. Це передбачає перш за все відстрочку та розстрочку пода-
ткових платежів які надають податкові органи, в наслідок виникнення форс мажо-
рних обставин, які не спричинені самим платником податків. 

Податкова політика перш за все спрямована на зменшення податкового наван-
таження, оскільки податки займають вагому частину в витратах підприємства [3].  

Висновки. Податкову політику, особливо на підприємствах АПК, потрібно 
розглядати не тільки в даний момент, а й на перспективу, здійснюючи так зване 
податкове прогнозування. Воно повинно розвиватися разом із фінансовим плану-
ванням та прогнозуванням. Що забезпечить більш точне визначення сум платежів, 
за різними системами оподаткування. І дасть змогу в подальшому варіювати дани-
ми системами оподаткування в фазах господарської діяльності. 
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СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Лутченко В.Є., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

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

Актуальність проблеми. Дослідження теоретичних основ оборотних активів 
свідчить про те, що вони залишаються дискусійними. Це пояснюється складною і 
багатогранною природою оборотних активів та їх матеріалізованої структури. 

Сучасна економічна наука характеризується відсутністю єдиних методологіч-
них підходів у трактуванні категорії оборотних активів, закономірностей їх руху, 
меж існування співвідношення з іншими економічними категоріями.  

Метою дослідження є узагальнення науково-теоретичних основ аналізу й удо-
сконалення сутності оборотних активів аграрних підприємств. 

Матеріали і методи досліджень. Теоретичні аспекти формування та ефекти-
вності використання оборотних активів підприємств досліджували відомі вітчизня-
ні та зарубіжні вчені, зокрема: Берехтіна Л., Бріґхєм Ю., Городня Т., Демченко Т., 
Кірейцев Г., Ковальов В., Носов П., Поддєрьогін А., Риарчук А., Роштейн Л., Сіко-
ра І., Філімоненков О., Чухно І. та інші. 

Результати досліджень. В економічній літературі, можна виділити декілька 
підходів науковців до трактування сутності поняття «оборотні активи», зокрема 
останні розглядають як: сукупність оборотних фондів та фондів обігу [3]; оборотні 
засоби підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу [5]; 
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грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що використовуються в од-
ному операційному циклі [4]; сукупність майнових цінностей, які обслуговують 
поточну господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом 
одного операційного циклу [1]; засоби підприємства, які повністю переносять свою 
вартість на вартість виготовленої продукції [6]. Серед вчених найбільше прихиль-
ників визначення оборотних активів як сукупності оборотних фондів та фондів обі-
гу; грошових коштів та їх еквівалентів, а також інших активів, що використовують-
ся впродовж операційного циклу. 

Проаналізувавши вищенаведені визначення оборотних активів, пропонуємо 
розуміти під ними сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують 
поточний господарський процес і цілком споживаються протягом одного операцій-
ного циклу. 

Дослідження класифікації активів дозволяє виявити нові критерії розрізнення 
та групування активів і тим самим удосконалювати інформаційне забезпечення 
прийняття рішень. Чим більше ознак класифікації виділено, тим більша ймовір-
ність пізнання об’єкта. 

Необхідність класифікації оборотних активів зумовлена наступними пробле-
мами: науковою розробкою питань аналізу; подальшим удосконаленням методики 
аналізу; покращенням підготовки та підвищенням кваліфікації аналітичних кадрів 
[4, с. 65]. 

Економічний зміст оборотних активів з’ясовується й через розмежування їх 
функціональної форми, якої вони постійно набувають і змінюють, проходячи через 
сфери виробництва та обігу, вивчення руху (зміни) цих функціональних форм з ру-
хом їх речових носіїв, а також розгляд оборотних активів як категорії в русі. 

Багато вчених-економістів ототожнюють поняття оборотний капітал з оборот-
ними коштами чи оборотними активами. 

Оборотний капітал і оборотні активи – ці поняття взаємопов’язані й тісно пе-
реплітаються між собою, але вони не є тотожними. Оборотні активи – це ті активи, 
без яких неможливе ведення господарської діяльності підприємства. Оборотним 
капіталом на кожному підприємстві оперують щоденно: закуповують сировину і 
матеріали, використовують їх у виробництві, відвантажують готову продукцію, 
отримують гроші від дебіторів. Важливість ефективного управління оборотними 
активами важко переоцінити. Нестача оборотного капіталу може паралізувати дія-
льність підприємства або погіршити його ліквідність, а надлишок означатиме, що 
частина капіталу не працює і не приносить прибутку. 

На основі аналізу визначень різних авторів встановлено, що оборотні активи – 
це сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточний гос-
подарський процес і цілком споживаються протягом одного операційного циклу. 

Розрізняють оборотний (робочий) капітал і чистий оборотний капітал. Оборот-
ний (робочий) капітал – це частина капіталу підприємства, вкладеного в готівку, лікві-
дні цінні папери, матеріальні запаси, незавершене виробництво, готову продукцію і 
дебіторську заборгованість. Чистий оборотний капітал визначається як різниця між 
оборотними активами і поточною заборгованістю підприємства [5, с. 215]. 

Класифікаційні ознаки та види оборотних активів: 
Залежно від участі в кругообігу: оборотні активи у сфері виробництва; оборо-

тні активи у сфері обігу; 
За характером фінансових джерел формування: валові оборотні активи; чисті 

оборотні активи; власні оборотні активи; 
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За періодом функціонування: постійна частина оборотних активів; змінна час-
тина оборотних активів; 

Залежно від методів планування та регулювання: нормовані; ненормовані; 
За видами розрізняють: запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів; запаси 

готової продукції; дебіторська заборгованість; грошові кошти; інші види оборотних 
активів [4, с. 67]. 

Висновки. Отже, узагальнення наведеного матеріалу дає можливість ствер-
джувати, що всебічне теоретичне дослідження категорії оборотних активів, прави-
льне розуміння його сутності мають велике практичне значення. 

На основі аналізу визначень різних авторів запропоновано власне визначення 
оборотних активів – це сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуго-
вують поточний господарський процесі цілком споживаються протягом одного 
операційного циклу. 

З метою забезпечення ефективного, цілеспрямованого управління оборотними 
активами вони потребують певної класифікації. Економічно обґрунтована класифі-
кація оборотних активів є важливою передумовою успішної організації бухгалтер-
ського обліку, оскільки від цього залежить здатність своєчасно і чітко управляти 
оборотними активами, можливість оперативного аналізу і прогнозування, що в кін-
цевому підсумку впливає на обґрунтованість управлінських рішень. 
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кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Історія розвитку оподаткування свідчить, що подат-
ки можуть бути не тільки джерелом наповнення бюджету, але й інструментом ре-
гулювання будь-яких соціально-економічних процесів. Проте регулюючий та сти-
мулюючий потенціал оподаткування в Україні використовується недостатньо, що і 
зумовлює актуальність даної теми. Практику надання податкових пільг суб'єктами 
господарювання не можна визнати ефективною, а інші методи податкового стиму-
лювання майже не використовуються. 

Матеріали і методи досліджень. Проаналізовано значення та механізми сти-
мулювання підприємницької діяльності шляхом удосконалення податкового регу-
лювання, розглянуто проблеми функціонування податкової системи України, зок-
рема недостатнє використання можливостей функцій податків, а саме 
стимулюючої. 
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Результати досліджень. Практика зарубіжних країн з розвиненою ринковою 
економікою показує, що основним механізмом забезпечення побудови міцного 
підприємницького сектору є здійснення з боку держави його податкового стиму-
лювання.  

У той же час податкове стимулювання виступає підфункцією податкового ре-
гулювання, процес якого базується на свідомому, активному й цілеспрямованому 
використанні існуючої незалежно від волі суб’єктів управління регулювальної 
функції податків з метою отримання певних соціально-економічних наслідків і 
результатів [1. с. 41]. 

Механізм податкового стимулювання розглядається як система важелів, 
методів, інструментів державного впливу, спрямованих на стимулювання 
економічної та фінансової діяльності платників та підвищення її ефективності шля-
хом зміни податків і оподаткування [2]. 

При здійсненні податкового стимулювання підприємництва використовують-
ся різні інструменти основними з яких є: зниження ставок податків, інвестиційна 
податкова знижка, податкова угода, податковий кредит (відшкодування) та подат-
ковий вексель. 

Одним з найдієвіших та найпоширеніших інструментів підтримки та стиму-
лювання діяльності підприємства є податкова пільга. Згідно ПКУ податкова пільга 
– передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника 
податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним 
податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених Податковим 
кодексом України [4]. 

Для підприємств привабливість податкових пільг обумовлена такими чинниками: 
1) вони є доступним джерелом фінансових ресурсів в умовах обмеженості 

доступу до інших джерел (кредитів, розміщення облігацій чи додаткової емісії пай-
ових паперів) при несприятливій кон’юнктурі на фінансових ринках; 

2) вартість податкового кредиту (відсоток за користування коштами у випад-
ку надання на тимчасовій основі) зазвичай є значно нижчою, ніж банківського кре-
диту. Це обумовлено тим, що, надаючи кредити, комерційні банки прагнуть додат-
ково отримати прибуток та премію за ризики, тоді як держава зацікавлена в роз-
витку підприємництва як такого, а не отриманні прибутку; 

3) отримання податкових пільг характеризується менш жорсткими вимогами до 
забезпечення та самого процесу отримання коштів в порівнянні із складним та трива-
лим процесом позичання коштів у банківських установах чи розміщення облігацій. 

Вплив пільг на різні сторони фінансово-господарської діяльності платників 
податків доцільно розглядати в розрізі окремих податків та інших обов’язкових 
платежів. 

Податок на прибуток являється основним податком, який впливає на 
фінансовий розвиток підприємств. Стимулюючий вплив цього податку 
проявляється через його пільгове оподаткування прибутку, яке може 
здійснюватися шляхом: звільнення від оподаткування; регламентування механізму 
визначення доходів підприємства, що враховуються при визначенні об’єкта опо-
даткування; особливості визначення витрат підприємства, що враховуються при 
визначенні об’єкта оподаткування; податкові канікули; зниження ставки податку 
на прибуток та її диференціація. 

Однією з головних проблем розвитку вітчизняного бізнесу протягом багатьох 
років був складний процес адміністрування податків. Водночас реальні зрушення в 
цьому процесі почалися тільки в 2012 році, коли реальністю стала можливість зда-
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вати звіти в податкову в електронному вигляді. 
Серед положень податкового законодавства, спрямованих на стимулювання 

підприємницької діяльності, основними є такі: 
1) зниження ставки ПДВ від 20 % до 17 %, що повинно забезпечити змен-

шення ціни та підвищення конкурентоспроможності товарів (застосування з 1 січня 
2014 року ставки ПДВ на рівні 17%, перенесено на 1 січня 2015 року). 
Адміністрування ПДВ передбачено побудувати таким чином, щоб його сплата про-
водилась у строки, які дають можливість суб’єктам підприємницької діяльності ко-
ристуватися сумами вхідного ПДВ як безпроцентним кредитом від держави і у та-
кий спосіб поповнювати власні оборотні кошти. Також передбачено проводити йо-
го автоматичне бюджетне відшкодування, що забезпечить покращення фінансового 
стану підприємства; 

2) звільнення від сплати ПДВ продуктів для науково-дослідних робіт та 
результатів інтелектуальної власності, зареєстрованих в законодавчому порядку; 

3) зниження ставки податку на прибуток підприємств з 25 % до 16 %. 
Змінюючи ставки податку на прибуток держава має на меті створення нових чи по-
силення існуючих стимулів до виробництва і капіталовкладень; 

4) надання спеціальних інвестиційних пільг, інвестиційно-інноваційний по-
датковий кредит, пільга на інвестування об’єктів інфраструктури, які передаються 
у державну або комунальну власність, пільги з енергозбереження, тощо; 

5) надання «податкових канікул» для окремих категорій малого та середнього 
бізнесу на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року; 

Висновок: Результатом практичного застосування норм та положень, запро-
вадженим Податковим кодексом України, має стати стимулювання суб’єктів гос-
подарювання до зниження частки збиткових виробництв, а також до підвищення 
прибутковості виробництва – основного чинника, що забезпечує умови для само-
розвитку, активізації інвестиційної та інших видів підприємницької діяльності. 
Застосовані в нашій державі раніше та закріплені діючим Податковим Кодексом 
України пільги у сфері оподаткування мають низьку ефективність при здійсненні 
стимулюванні підприємницької діяльності.  

У цьому контексті для підвищення їх ефективності доцільно: 
1) зменшити загальний податковий тягар; 
2) спростити адміністрування податків; 
3) забезпечити налагодження партнерських взаємовідносин між платниками 

податків та податковими органами. 
З метою підвищення ефективності податкового стимулювання 

підприємницької діяльності для національної економіки, держава повинна забезпе-
чити проведення реінвестування у розширення чи удосконалення виробництва 
коштів, отриманих підприємством у результаті дії податкових пільг. 
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доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність теми. Сьогодні головним фактором економічного зростання є 
ефективні інвестиції в інноваційний процес, які забезпечують структурну перебу-
дову економіки на новій технологічній основі і сприяють підвищенню її конкурен-
тоспроможності. Такі інвестиції дають змогу створювати нові форми інвестування. 

Матеріалами та методами досліджень є наукові праці вітчизняних та зару-
біжних вчених економістів таких якБ. Сен, Я. Гідді, В.І. Міщенко, а також були за-
стосовані теоретичний та аналітичний методи. 

Результати досліджень. Інноваційні інвестиції є дуже ризиковими, їх реалі-
зацією займаються спеціалізовані венчурні (ризикові) фірми. Венчурні інвестиції - 
це ризикові вкладення. Вони являють собою вкладення в акції нових підприємств 
чи підприємств, що здійснюють свою діяльність у нових сферах бізнесу і зв'язаних 
з великим рівнем ризику. 

Венчурні інвестиції направляються в не зв'язані між собою проекти, що мають 
високий ступінь ризику, у розрахунку на швидку окупність вкладених коштів. Ри-
зикове вкладення капіталу обумовлене необхідністю фінансування дрібних іннова-
ційних фірм в областях нових технологій. 

Венчурні, інноваційні фірми створюються у формі акціонерного товариства і 
після широкої реклами інвестиційної ідеї у засобах масової інформації акумулюють 
для її реалізації кошти приватних та інституціональних інвесторів. Такий венчур 
інакше називається незалежним або чистим. 

Венчурні інноваційні фірми створюються декількома підприємствами на до-
льових засадах і організаційно оформлюються у вигляді науково-дослідних консо-
рціумів (зовнішній венчур). 

Однією з форм виділяють ануїтет - інвестиції, що приносять вкладнику визна-
чений доход через регулярні проміжки часу. В основному - це вкладення засобів у 
страхові і пенсійні фонди. 

В науковій літературі до цих пір немає конкретного визначення гібридного 
фінансового інструменту. Отже, в результаті дослідження думок вчених-
економістів відносно гібридних фінансових інструментів, можна зробити наступні 
узагальнення: 

- гібридний фінансовий інструмент є елементом фінансової інновації; 
- гібридний фінансовий інструмент є контрактом, що об’єднує компоненти 

елементарних фінансових інструментів та деривативів; 
- гібридний фінансовий інструмент є фактором впливу на рівень банківського 

капіталу та на структуру балансу; 
- гібридний фінансовий інструмент може застосовуватись в практиці з метою 

фінансування проектів та управління ризиками. 
При створенні гібридного фінансового продукту беруть за основу метод 

LEGO як базис, а функціональний метод – як допоміжний спосіб розширення влас-
тивостей гібрида. Класифікація гібридних фінансових інструментів: 1) часові 
(MonthlyIncomePreferredSecurities; Quarterly-IncomePreferredSecurities; TrustOrigi-
natedIncomePreferredSecurities); 2) подієві (InsuranceLinkedSecurities; CreditDe-
faultSwaps); 3) поведінкові (мезонінне фінансування; конвертовані облігації; своп-
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ціон; лізинговий контракт; реальний опціон на контрактацію). 
Капітальні цінні папери з фіксованим доходом є одними з сучасних цінних 

паперів, що з’явилися на противагу традиційним способам залучення капіталу і на-
лежать до категорії часових гібридних фінансових інструментів. Першочерговим 
завданням таких інновацій став не лише пошук коштів для проекту, а й оптимізація 
податкового навантаження на платежі по кредитам. 

MIPS (QUIPS) є борговими зобов’язаннями у формі привілейованих акцій, що 
випускаються дочірньою компанією, кошти від продажу яких цілеспрямовано у 
формі кредиту надаються материнській компанії, платежі за кредитом якої – суть 
позбавлені податкового навантаження процентні доходи для інвестора, виплата по 
яким відбувається щомісячно (щоквартально). 

TOPrS передбачає створення трасту для інвесторів, яким материнська компа-
нія гарантує платежі. Таким чином, така форма гібриду боргового та акціонерного 
капіталу дозволяє, з одного боку, корпорації залучити кошти акціонерів опосеред-
ковано, з іншого – отримати податкове відрахування з платежів по кредиту. 

Подієві гібридні фінансові інструменти належать, як правило, до одного із су-
часних способів фінансування пулу активів – сек’юритизації ризиків. Розрізняють 
сек’юритизацію банківських та страхових ризиків. 

До банківської сек’юритизації за категорією гібридності належить кредитно-
дефолтнийсвоп, однак його застосування в управлінні міжнародними проектами 
наразі є не надто поширеним у зв’язку з тим, що емісія таких цінних паперів здійс-
нювалася зі спекулятивною метою. 

Цінні папери, якими в практиці найчастіше виступають облігації, прив’язані до 
страхових ризиків. В іноземній літературі такі цінні папери часто назива-
ють ILS (англ. – Insurance LinkedSecurities) – тобто цінні папери, прив’язані до стра-
хування. Облігації, що сек’юритизують премії за договорами страхування від ризи-
ків настання катастрофічних подій – стихійних лих (ураганів, землетрусів, паводків, 
лісових пожеж, тощо) називають катастрофічними, або облігаціями катастроф. 

Конвертовану облігацію можна розглядати як комбінацію звичайної облігації 
та опціону на її конвертацію на певну кількість акцій еквівалентної вартості. Важ-
лива особливість конвертованої облігації полягає в тому, що премія за опціон не 
утримується в разі виконання контракту. Конвертація може відбуватися за модифі-
каційною ознакою часу, події, або поведінки.  

Одним із найбільш вживаних фінансових гібридів є операційний лізинг. При 
операційному лізингу орендатор бере у користування майно не на повний термін 
його експлуатації, а по досягненні визначеного в договорі часу або повертає його 
орендодавцю, або викупає його за залишковою вартістю.Якщо умова викупу ви-
значена як зобов’язання, то операційний лізинг розглядається як гібрид договору 
оренди та форвардного контракту на дане майно. Якщо ж умова викупу прописана 
в договорі як право, проте не зобов’язання, то операційний лізинг визначається як 
комбінація договору оренди та реального опціону на придбання майна. 

Реальний опціон на контрактацію є опціонним контрактом, що засвідчує право, 
проте не зобов’язання однієї сторони виконати форвардний контракт на реальні ак-
тиви за визначеними умовами в майбутньому в обмін на премію за опціон іншій сто-
роні, яка має лише зобов’язання виконати такий контракт на вимогу контрагента. 

Гібридність цього опціону визначається поєднанням в поведінковому відно-
шенні двох похідних фінансових інструментів – реального опціону та форвардного 
контракту. Реальний опціон на укладення контракту надає право менеджеру проек-
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ту продати певну кількість продукції за визначеною ціною в майбутньому, якщо 
ринкова ціна продукту буде нижчою від зазначеної у контракті, або якщо попит на 
такий продукт буде невисоким. Таким чином, загальна величина NPV з урахуван-
ням всіх сценаріїв розвитку проекту стає вищою внаслідок заміни негативного сце-
нарію на закріплене у форвардному контракті право. 

Мезонінне фінансування є формою залучення капітальних активів в міжнаро-
дний інвестиційний бізнес-проект, за яким кредитор надає цілеспрямовано без ви-
моги застави майна девелоперу обумовлену суму кредиту з правом субординовано-
го погашення боргу не першої черги та правом участі в прибутку інвестиційного 
проекту. Цілеспрямованість означає, що девелопер всю суму кредиту використає 
на розвиток бізнес-проекту. Інвестор не має права вимагати заставу, проте, має 
право, а не зобов’язання в обумовлений час в майбутньому за обумовленою ціною 
придбати або пакет акцій даної корпорації, що реалізує проект, або певну кількість 
готового продукту чи майна, чи іншим чином стати співвласником або управляю-
чим проектом. 

Одним з інноваційних фінансових інструментів, що увійшов в практику фі-
нансового ринку, є свопціон. По суті, свопціон є комбінацією опціону на укладення 
контракту по свопу та власне свопом, за яким покупець має право, проте не зо-
бов’язання виконати умови обміну платіжними умовами за свопом, а продавець 
має зобов’язання виконати свопціон на вимогу покупця. Обмін платіжними умова-
ми по базовому активу означає фактично право покупця свопу платити відсотки за 
фіксованою ставкою, якщо вона не буде вищою за встановлений в контракті рівень. 
Якщо відсоток по фіксованій ставці буде вищим за встановлений рівень, покупець 
виконає право на виконання свопціону: тобто стане платити за базовим активом за 
плаваючою ставкою, а отримувати дохід за фіксованою. 

Висновки. Підводячи підсумок дослідження гібридів можна виділити такі ас-
пекти: 

1. Управління інвестиційними ризиками в системі реальної економіки за до-
помогою фінансових інновацій є малодослідженим, складним і водночас актуаль-
ним процесом. 

2. Гібридні фінансові інструменти є інноваційними продуктами, які створю-
ються з метою управління ризиками міжнародних бізнес-проектів, де використання 
набору традиційних фінансових інструментів є малоефективним. 

3. Кожному виду ризику в системі їх класифікації за видами стадій інвести-
ційних проектів відповідає той чи інший гібридний продукт, який доцільно засто-
совувати в залежності від проблем, що виникають в ході реалізації проектів. 

Отже, застосування гібридних фінансових інструментів в управлінні інвести-
ційною діяльністю є актуальним у вітчизняній та світовій практиці. 
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Актуальність проблеми. У сучасних умовах спостерігається тенденція до 

збільшення розмірів дебіторської заборгованості підприємств, що призводить до 
погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання, зниження 
платоспроможності підприємств унаслідок недоотримання грошових коштів та 
сповільнення оборотності грошових коштів. Усе це загрожує погіршенню результатів 
діяльності та гальмуванню розвитку підприємств. Через це великого значення й 
особливої актуальності набувають питання розробки шляхів ефективного управління 
дебіторською заборгованістю. 

Матеріалами та методами є наукові праці вітчизняні праці вітчизняних вчених 
економістів Білик М. Д., Бланк І. О., Бутинець Ф. Ф., Власов І. О., Голов С. Ф., Голов-
ченко Т. П., Кузнецова С. А., Лень В. С., Момот Т. В., Новікова Н. М., Романюк А. А. 
та ін. У даний момент розробка комплексного підходу щодо управління дебіторською 
заборгованістю на стадії її формування має велике практичне значення, тому постає 
об'єктивна необхідність подальшого дослідження цього питання. 

Результати досліджень. Дослідження аналізу дебіторської заборгованості на 
підприємстві на сьогоднішній день, в умовах фінансової та політичної кризи, 
залишається надзвичайно актуальним, особливо для малих підприємств, враховуючи, 
що для них розміри дебіторської заборгованості за останній період мають тенденцію 
до збільшення. 

Визначаючи сутність дебіторської заборгованості, слід розуміти, що це сума 
боргів, що належать підприємству і свідчать про вилучення коштів з його обігу 
дебіторами – юридичними чи фізичними особами, що мають відповідну фінансову 
заборгованість підприємству [2]. 

Аналіз дебіторської заборгованості складається з декількох етапів. На початку, 
на нашу думку, необхідно провести оцінку фінансового стану та платоспроможності 
дебітора. Далі варто оцінити наявність власних коштів на підприємстві і виявити 
можливість вилучення певної грошової маси з обороту при здійсненні господарської 
діяльності. Для об’єктивної оцінки дебіторської заборгованості варто провести аналіз 
структури та складу останньої, при цьому необхідно визначати тенденції змін 
заборгованості та реальніше оцінити фінансову ситуацію на підприємстві. Велике 
значення при дослідженні дебіторської заборгованості має аналіз її якості. Особливу 
увагу якості дебіторської заборгованості приділяють інвестори. При аналізі 
фінансово-економічного стану підприємства й оцінці його можливості в перспективі 
відповідати за своїми обов'язками часто постає питання: яка частина дебіторської 
заборгованості досить ліквідна, а яка ні? Деяке представлення про це може дати 
інформація про структуру дебіторської заборгованості в розрізі термінів її утворення. 
Досліджуючи зміну структури дебіторської заборгованості з часом з врахуванням 
термінів оплати фірми, що передбачаються типовими договорами, можна зробити 
додаткові висновки про зміну якості дебіторської заборгованості [3].  

Наступним етапом можна вважати аналіз терміну дебіторської заборгованості та 
визначення величини імовірності її погашення дебітором. Узагальнюючим показни-
ком даного аналізу є визначення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, 
розраховується як відношення відвантаженої продукції за реалізаційними цінами до 
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середньої дебіторської заборгованості за аналізований період [1]. 
Збільшення періоду оборотності дебіторської заборгованості може свідчити про 

погіршення умов оплати продукції (послуг) по договорах, фінансових утрудненнях у 
споживачів, зниженні ефективності діяльності маркетингових і збутових підрозділів 
та інше [1].  

Висновки. Власники малих підприємств мають змогу різносторонньо 
досліджувати обсяг своєї дебіторської заборгованості, проте, вони в більшості 
випадків ігнорують проведення її комплексного фінансового аналізу, не розуміючи, 
яку користь при цьому втрачають. Адже управління дебіторською заборгованістю 
потребує зваженого наукового підходу. Задача фінансового менеджера полягає у 
постійному моніторингу інформації про те, які з боргів прострочені, на який термін і 
хто є боржниками по них, нагромадження й аналіз даних про тенденції в здійсненні 
оплати в розрізі укрупненої номенклатури продукції (послуг) і груп споживачів. Уже 
наявність цих зведень сприяє прийняттю рішень, спрямованих на скорочення періоду 
оборотності засобів у розрахунках Також варто розраховувати співвідношення 
кредиторської та дебіторської заборгованостей. Це дасть змогу проаналізувати варіант 
виникнення такої ситуації коли підприємство може розрахуватися з кредиторами за 
рахунок своєї дебіторської заборгованості. Причому більшість економістів схиляють-
ся до думки, що даний показник має знаходитись в межах 1. Таке співвідношення для 
підприємств є оптимальним. 
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Актуальність теми. В сучасному ринковому середовищі діяльності підпри-
ємств будь-якої галузі результати аналізу фінансового стану надають інформацію, 
не лише про ступінь його життєдіяльності, а й створюють можливість пошуку по-
тужних чинників розвитку підприємства. 

Аналіз основних фінансових показників і контроль за дотриманням їх норматив-
них значень надає можливість підприємствам покращити стан розрахунків, зводить до 
мінімуму виникнення ситуацій неплатоспроможності підприємств, допомогає запобіг-
ти банкрутству та сприяє підвищенню інвестиційної привабливості підприємств тощо. 

Отже, проблематика дефініції «фінансового стану підприємства» є досить ак-
туальною, про що свідчать численні наукові публікації.  

Матеріали і методи досліджень. Дослідженню проблематики фінансового 
стану присвятили свої праці В. П. Багрова, М. І. Баканова, М. Д. Білик, І. М. Бой-
чик, Г. П. Герасименко, В. М. Івахненко, М. Н. Крейніна, Е. А. Маркар'ян,  
Є. В. Мних, Т. А. Обущак, Г. В. Савицька, Ю.М. Тютюнник та інші науковці.  

Однак, слід зазначити, що значне коло питань теоретичного та прикладного 
характеру залишається досить дискусійним, зокрема немає єдності у визначенні 
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підходу до здійснення оцінки фінансового стану, несистематизована та не уніфіко-
вана система показників оцінки, відсутнє єдине трактування порогових значень по-
казників тощо. 

Результати досліджень. Розглядаючи сутність поняття «фінансовий стан під-
приємства», слід відзначити, що єдиної думки у даному питанні не існує. 

Так, Е. А. Маркар'ян і Г. П. Герасименко вбачають у відповідному понятті су-
купність показників, за наявністю яких підприємство може покривати свої боргові 
зобов'язання [1, c. 120]. Таке визначення не повністю розкриває економічну сут-
ність цього поняття, а лише вказує на одну із його складових - ліквідність. 

Доволі обгрунтованими є визначення сутності поняття «фінансовий стан під-
приємства» серед тих авторів, що підкреслюють відображення якісної сторони ви-
робничої та фінансової діяльності, хоча і з певними редакційними відмінностями. 
Серед них можна виділити тлумачення В. В. Осмоловського, М. Ф. Коробова і ін-
ших. В. В. Осмоловський характеризуючи поняття «фінансового стану підприємст-
ва», на перше місце ставить його комплексність. Основний акцент зроблено не ли-
ше на забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами, що досить важливо, а й 
на доцільності й ефективності їх розміщення та використання, платоспроможності 
підприємства і фінансової стійкості. На думку М. Я. Коробова, «фінансовий стан 
підприємства - це складна та інтегрована за багатьма показниками характеристика 
якості діяльності підприємства» [3, c. 98]. 

Доволі вагомим, але дещо суперечливим у сутності фінансового стану підпри-
ємства є трактування «фінансового стану підприємства» М. Г. Чумаченка, який на 
перше місце ставить показник фінансової конкурентноспроможності. Науковець 
зазначає, що фінансовий стан підприємства є більш змістовним поняттям, яке не 
обмежується лише платоспроможністю, кредитоспроможностю, або ж виконанням 
зобов'язань перед державою та іншими підприємствами [5, c. 318]. 

Г. В. Савицька вказує, що фінансовий стан - це економічна категорія та підкрес-
лює, що дана категорія відображає стан капіталу у процесі його кругообігу і спромож-
ність підприємства до саморозвитку за фіксований проміжок часу [4, c. 571]. 

З нашого погляду, фінансовий стан підприємства – це сукупність показників, 
що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, 
вказують на реальні й потенційні фінансові можливості підприємства.  

Висновки. Отже, фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, яке є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
він визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 
системою показників.  

Науковці по-різному трактують поняття «фінансовий стан підприємства», од-
нак визначаючи сутність поняття всі вчені вказують на систему показників оцінки, 
напрями ж цієї оцінки серед науковців є неузгодженими.  
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 доцент кафедри фінансів і кредиту 

В сучасних умовах господарювання фінансовий стан підприємства є однією з 
найважливіших характеристик діяльності підприємства. Фінансовий стан 
підприємства залежить від результатів його виробничої, фінансової та комерційної 
діяльності. Найважливіша характеристика фінансового стану будь-якого 
підприємства з точки зору довгострокової перспективи зв’язана, в першу чергу, зі 
структурою капіталу й активів підприємства і мірою його залежності від власників 
і кредиторів. Тому на фінансовий стан підприємства здійснює суттєвий вплив 
об’єктивний аналіз стану і структури його активів і капіталу, зокрема власного та 
позикового. Саме тому оцінка фінансового стану підприємства та вплив на нього 
структури капіталу є актуальною на сучасному етапі розвитку. 

Фінансовий стан підприємства – це категорія, яка відображає стан капіталу в 
процесі його кругообігу та здатність підприємства до саморозвитку. У процесі 
діяльності підприємства відбувається постійних кругообіг капіталу, змінюється 
структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресур-
сах і, як наслідок – фінансовий стан підприємства [2]. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад аналізу 
фінансового стану та оцінку впливу на нього структури капіталу внесли вчені-
економісти: Л. Д. Білик, І. О. Бланк, Л. Д. Буряк, О. І. Барановський, 
Ф. Ф. Бутинець, А. Д. Бутко, О. Д. Василик, О. І. Гадзевич, А. І. Даниленко, 
І. В. Зятковський, В. М. Івахненко, К. В. Ізмайлова, Є. Є. Іонін, Т. М. Ковальчук, 
М. Л. Коробов, О. Г. Мендрул, В. О. Мец, О. В. Павловська, А. М. Поддєрьогін, 
В. В. Сопко, В. М. Суторміна, О. О. Терещенко, Т. Є. Унковська, М. Г. Чумаченко, 
А. В. Чупіс, С. І. Шкарабан, М. І. Яцків та ін. 

Дослідження джерел фінансування та їх структури є важливим завданням 
аналізу фінансового стану підприємства. 

Фінансовий стан підприємства залежить від ефективного управління 
фінансовими ресурсами, від співвідношення власних та позикових джерел 
фінансування. 

Економічна самостійність підприємства в сучасних умовах господарювання 
виражається в розмірах та структурі його капіталу. 

Структура капіталу – відношення всіх форм власних і позикових фінансових 
ресурсів, що використовуються підприємством у процесі своєї господарської 
діяльності для фінансування активів. Проте для ефективного функціонування 
підприємства необхідно сформувати таку структуру капіталу, яка була б оптималь-
ною, тобто, щоб співвідношення власних та запозичених коштів забезпечувало 
найбільш вигідна пропорційність між рентабельністю та фінансовою стійкістю [1]. 

Формування оптимальної структури капіталу підприємства здійснюється з ви-
користанням різних критеріїв. Ці критерії для окремого суб’єкта господарювання 
індивідуальні. Єдиного варіанту раціонального співвідношення власних і позико-
вих ресурсів не існує. Однак існує ряд факторів, використання яких дає можливість 
сформувати таку структуру капіталу, яка б забезпечила умови найбільш ефектив-
ного його використання підприємством (галузеві особливості, рівень ділової 
активності, стадія життєвого циклу підприємства тощо). 
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Оптимізація структури капіталу відбувається за наступними критеріями: 
- критерій максимізації рівня фінансової рентабельності. Даний метод 

ґрунтується на багатоваріантних розрахунках фінансової рентабельності при різній 
структурі капіталу; 

- критерій мінімізації середньозваженої вартості капіталу. Метод ґрунтується 
на попередній оцінці власного та запозиченого капіталів за різних умов їх форму-
вання, обслуговування та здійснення багатоваріантних розрахунків 
середньозваженої вартості капіталу і, таким чином, пошуку найбільш реальної 
ринкової вартості підприємства; 

- критерій мінімізації фінансових ризиків. Він пов’язаний із процесом 
диференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів 
підприємства: необоротних активів, оборотних активів (з розбивкою на постійну і 
змінну частину) [3]. 

Отже, ефективне управління структурою капіталу підприємства можливе 
шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів 
підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва на основі зростан-
ня прибутку й активів, що призведе до збільшення власного капіталу. Одним із 
важливих шляхів удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх 
резервів. Це проведення реструктуризації активів; перетворення в грошову форму 
наявних матеріальних та фінансових активів; сукупність заходів, що пов’язані зі 
зміною структури та складу активів балансу. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА  
ПРИ ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Пімонова К. А., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Мисник Т. Г., кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми. Пріоритетним на сьогодні напрямком аналізу фі-

нансового стану підприємства є оцінка схильності підприємства до банкрутства, 
що зумовлено зростанням значення проблеми банкрутства вітчизняних підпри-
ємств в умовах кризової економіки. Тому важливим завданням є розробка моделей 
оцінки схильності підприємства до банкрутства, що забезпечать попередження і 
своєчасне виявлення кризи. 

Матеріали та методи досліджень є наукові праці вітчизняних вчених еконо-
містів таких як Андрійчука В. Г., Даценка Т. О., Лупейка Т. І., Терещенка О. О., а 
також були застосовані теоретичний, науковий, аналітичний методи.  

Результати досліджень. Використання моделей оцінки схильності підприєм-
ства до банкрутства дістало значне поширення в міжнародній практиці, що зумов-
лено такими їх перевагами, як незначна кількість значущих показників, які забез-
печують високу точність результатів за умов невеликої трудомісткості використан-
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ня; забезпечують інтегральну оцінку і дають можливість порівнювати різноманітні 
об'єкти; інформація для розрахунку усіх показників відображається у звітності, а 
отже є доступною. Проте в більшості цих моделей основна увага концентрується на 
певному факторі, що викликає певні суперечності. Деякі моделі оцінюють схиль-
ність підприємства до банкрутства на основі показників рентабельності та ділової 
активності (модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Р. Лиса). Хоча орієнтація 
цих моделей на фактори рентабельності та ділової активності не завжди є виправ-
даною. Адже, з одного боку збитковість підприємства і є свідченням загрози банк-
рутства, але це не означає, що підприємство обов'язково має збанкрутувати. З ін-
шого боку висока рентабельність не виключає можливість банкрутства, адже може 
супроводжуватись незадовільними показниками ліквідності та фінансової стійкос-
ті, що є свідченням загрози банкрутства [1]. 

Для оцінки ймовірності банкрутства у вітчизняній практиці використовується 
система коефіцієнтів: коефіцієнт поточної ліквідності (покриття); коефіцієнт забез-
печеності власними коштами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності; 
коефіцієнт У. Бівера, дискримінантна модель О. Терещенка, модель Р. Сайфулліна 
– Г. Кадикова, модель PAS-коефіцієнта моделі Альтмана, Спрінгейта, Р. Лиса. По-
ряд з наведеною вище формою діагностики банкрутства використовується також 
балансовий метод оцінки фінансового стану та загрози банкрутства, що його ще 
називають «Модель В. В. Ковальова». Проте, не дивлячись на наявність великої кі-
лькості методик, що дозволяють прогнозувати банкрутство підприємства з тією або 
іншою мірою вірогідності, жодна з них не може претендувати на використання як 
універсальна. Розглянуті методики не надають даних про детальний період настан-
ня банкрутства, однак вони показують реальні проблеми та можливості настання 
банкрутства. Основні переваги та недоліки цих методик полягають у тому, що: сис-
тема показників У. Бівера враховує специфіку вітчизняної економіки, враховується 
сучасна міжнародна практика, модель є зручною в застосуванні. Вагові коефіцієнти 
для індикаторів не передбачаються і підсумковий показник фінансового стану не 
розраховується [2]. 

Розроблена дискримінантна модель О. Терещенка має значні переваги над 
традиційними методиками: 

- модель є зручною в застосуванні; 
- розроблена на використанні вітчизняних статистичних даних; 
- враховується сучасна міжнародна практика; 
- за рахунок використання різноманітних модифікацій базової моделі до під-

приємств різних видів діяльності вирішує проблему критичних значень показників; 
- враховує галузеві особливості підприємства. 
Однак дана методика не є досконалою і має свої недоліки: відсутність поглибле-

ної класифікації стійкості фінансового стану (існує лише – задовільний та незадовіль-
ний фінансовий стан); отримання значень в границях від -0,9 до 0,9 зобов’язує прово-
дити додатковий аналіз для ідентифікації стійкості фінансового стану [3]. 

При розгляді моделі Сайфулліна – Кадикова можна відмітити, що дана модель 
зручна для коригування відносно локалізації підприємства та часу розгляду, врахо-
вує специфіку вітчизняної економіки та є зручною в застосуванні.  

Використання даних моделей на сучасних підприємствах не завжди є виправ-
даним, адже вони дають точні результати лише для тих умов, для яких вони ство-
рені. Очевидно, що ці моделі не можуть забезпечити аналогічні результати в умо-
вах нестабільної діяльності вітчизняних підприємств, наявності відмінностей фінан-
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сової звітності та бухгалтерського обліку від міжнародної практики. Тому на сьогодні 
актуальною є розробка методичного підходу, використання інформаційної бази під-
приємств з урахуванням їх галузевої специфіки і умов національного ринку. 

Висновки. Отже, можна зазначити, що найбільш адаптованими до вітчизня-
них підприємств моделями визначення ймовірності банкрутства, є коефіцієнт У. 
Бівера, дискримінантна модель О. Терещенка, модель Р. Сайфулліна – Г. Кадикова, 
модель PAS-коефіцієнта. Для того, щоб прогноз був більш обґрунтованим, рекоме-
ндуємо комплексно використовувати одночасно кілька методів прогнозування 
ймовірності банкрутства підприємства, що дозволить значно підвищити ступінь ві-
рогідності отриманих результатів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
В УПРАВЛІННІ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ 

Пирогов Д. В., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Мисник Т. Г., кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми. На сьогоднішній день світовий досвід в організації 

управління активними операціями особливо важливий для українських банків, які 
прагнуть вийти на світовий рівень успішного функціонування банківської системи 
та економічного розвитку в цілому. 

Матеріали і методи досліджень. Питання щодо управління активними 
операціями банку розглядалися в наукових працях вітчизняних і закордонних 
учених. Серед них: М. Н. Грачева, Е. Б. Ширінська, Л. Прийдут та ін. Розкрито 
методи управління активними операціями зарубіжними банками та використання їх 
досвіду вітчизняними. Дослідження проведене на основі загальних методів 
наукового пізнання та порівняння.  

Результати досліджень. Розглядаючи активні операції українських банків, 
можна чітко виділити переважання частки кредитних операцій серед інших 
активних операцій банку. Дохід від кредитів є найбільш вагомий, та у свою чергу 
така частка кредитних операцій є вразливою стороною банку. Однією з головних 
проблем є зростання частки так званих проблемних кредитів і, як результат, 
просроченої зборгованості. За останні роки банки помітно нарощували обсяги 
наданих кредитів, але у погоні за кредитами зіштовхнулись їз проблемою їх 
неповернення. Таблиця 1 наочно демонструє, як зростали обсяги та частка 
простроченої заборгованості за останні 6 років. 

Прострочена заборгованість за кредитами найбільш яскраво свідчить про 
наявність проблем у кредитному портфелі банківської установи, оскільки вона є 
безпосереднім відображенням проблем позичальника і його неспроможності 
погасити борг перед банком.  
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Тааблиця 1 
Динаміка рівня простроченої заборгованості в кредитних портфелях  

банків України [4] 

Назва показника 01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

Кредити надані, 
всього, млн. грн 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402 

У відносному 
вираженні (від обся-
гу портфелю), % 

2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 

В абсолютному 
вираженні, млн. грн 18221,61 70250,71 84563,36 79230,72 72564,10 70177,95

 

У даному випадку чітко вимальовується загальна проблема українських банків, а 
саме недосконалість методів і підходів, що використовуються при здійснені 
кредитування. У зарубіжній практиці по роботі з проблемними кредитами 
використовувєтья реструктуризація проблемних боргів, що є досить дієвим методом в 
умовах кризових явищ, хоча і не впливає на загальну ситуацію, а лише дозволяє 
очистити баланси банків. Так, серед основних методів реструктуризації в Аргентині 
використовують викуп проблемних кредитів, зниження відсоткових ставок, 
конвертацію валютних кредитів. У Мексиці – викуп проблемних кредитів, 
пролонгацію термінів позичок, зменшення основної суми кредиту. У США – 
зниження відсоткових ставок, пролонгацію термінів позичок, зменшення основної 
суми кредиту тощо [5]. Одним із дієвих способів запобігти розростанню проблемних 
кредитів, є правильна оцінка їх ризиків ще на початковому етапі – видачі кредиту. 
Серед зарубіжного досвіду варто виділити методики «PARSEL» та «CAMPARI», що 
використовуються у діючій практиці англійських клірингових банків.  

У практиці американських банків використовують «правило п'ятьох С», що в 
перекладі ключають в себе характер позичальника, фінансові можливості, капітал, 
забезпечення позики, загальні економічні умови. Перераховані критерії «С» іноді 
доповнюють шостим критерієм моніторинг законодавчих основ діяльності 
позичальника і відповідність його стандартам банку [3]. 

На сьогоднішній день українські банки не використовують згадані моделі в їх 
ідеальній формі, хоча їх методи оцінки кредитних ризиків включають синтез окремих 
показників вищезгаданих метожів. Оптимально використовуючи дані методики, 
зарубіжні банки мінімізують кредитний ризик, чітко організовують кредитний процес, 
домагаючись найкращої якості кредитного портфеля [1]. Загалом, якщо говорити про 
світовий досвід розв'язання проблеми простроченої заборгованості, то варто 
зазначити, що, крім реструктуризації боргів, найпоширенішим методом є й 
використання інформації з кредитних бюро, які діють при центробанках держав і 
створюються приватними структурами [3]. Тут варто зазначити, що в Україні вже 
створено кредитне бюро – Українське бюро кредитних історій (УБКІ), створене 
«ПриватБанком» сумісно їз зарубіжним партнером. На сьогодняшній день це бюро 
діє, та допомагає створювати кредитний рейтинг позичальників. 

Поряд із кредитним бюро у багатьох країнах діє інститут державної реєстрації 
кредитів – Public credit registers (PCR). Основна відмінність PCR від кредитних 
бюро полягає в тому, що надання інформації у базу даних є обов'язковим і 
встановлюється відповідним правилом (окрім Фінляндії та Шрі-Ланки, де участь є 
добровільною) [2]. Зазначений досвід є дуже змістовним і актуальним із погляду 
необхідності створення та використання у вітчизняній банківській системі 
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відповідного центру із систематизованою базою даних стосовно клієнтів банківських 
установ, що сприятиме об’єктивнішому оцінюванню ними позичальників та, за 
рахунок цього, зниженню рівня кредитного ризику. Також у багатьох країнах почали 
створювати спеціальні підрозділи, покликані здійснювати оцінку, моніторинг та 
управління проблемними позиками, які функціонують на рівні або банківської 
установи, або банківської системи. Враховуючи концентрованіть українських банках 
на кредитних операціях важливо розглянути можливість реструктуризації їх 
кредитного портфелю, а саме зменшити обсяги кредитування, а вивільнені кошти 
направити в інші види активних операцій, зокрема на інвестиційну діяльніть та, вже 
росповсюдженні у зарубіжних банках, так звані нетрадиційні активні операціїї. Серед 
таких варто виділити лзинг та факторинг. Лізинг - господарська операція, що 
передбачає передачу лізингодавцем права користування матеріальними цінностями 
іншим суб'єктам господарювання (лізингоодержувачу).  

Лізинг також можна розглядати як довгострокову оренду, в якій наявні 
елементи кредитних відносин, а грошові та матеріальні потоки злиті в єдиний 
комплекс грошово-майнових відносин. Перевагою лізингу є те, що його 
можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій 
формі і погашення якого здійснюється в розстрочку. 

Факторинг - це операція, що поєднує в собі кредитування клієнта з метою 
формування обігового капіталу, а також ряд посередницько-комісійних послуг. 
Суть факторингу полягає в тому, що банк купує у клієнта право на вимогу боргу. 
Як правило, банком купуються дебіторські рахунки, пов'язані з поставкою товарів 
чи наданням послуг. Плата за факторингові послуги складається з плати за 
управління дебіторською заборгованістю (0,1 – 1 %), плати за кредитні операції 
(ринкова роцентна ставка за короткостроковими кредитами + 2 – 4 %) та комісійної 
винагороди за обслуговування (0,5 – 3 % від суми заборгованості). В Україні 
факторингові операції не небули поширення через недосконалість законодавчої 
бази. Високі ставки по кредитам в Україні роблять факторингові послуги 
невигідними у багатьох випадках. Основними перевагами нетрадиційних активних 
операцій є дещо менший ступінь їх ризику порівняно із кредитними. Таким чином 
реструктуризуючи свій кредитний портфель та вкладаючи кошти в інші види 
активних операцій, банк отримує змогу значно знемншити свої ризики, не 
втрачаючи при цьому прибутку. 

Висновки. Використання зарубіжного досвіду українськими банками не є 
першочерговою задачею, але може призвести до покращення фінансових 
результатів банків. Такі зміни повинні робитися не тількі на рівні банків, але і на 
рівні держави. 
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ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Попова Т. В., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

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

Актуальність проблеми. Фінансові ресурси підприємства несуть у собі двоя-
ке значення: з однієї сторони це кошти, фонди, накопичення, доходи підприємств, 
що є наявні для розпорядження, а з другого – це грошові фонди лише цільового 
призначення. Тому виникає потреба у встановлені не тільки визначення і джерел 
фінансових ресурсів, але і у якісному ефективному їх використанні на 
підприємстві. 

Матеріали і методи дослідження.При вивченні даного питання розглядалися 
матеріали праць А. М. Поддєрьогіна[5] та Л. О. Костирко[2],в яких йшлася мова 
про джерела фінансових ресурсів та потреб для їх оптимізації на підприємстві, В. 
О. Мец[4] розглядав фінансові ресурси виключно з економічної точки зору не до-
пускаючи їх цільового призначення. В. О. Вовк [1] стверджував, що завдяки 
якісному управлінню фінансовими ресурсами підприємство отримає максимальний 
результат. 

При дослідженні було використані наступні методи дослідження: системний 
підхід та аналіз результатів попередніх наукових робіт. 

Результати дослідження. Для сучасності фінансові ресурси розділені між 
двома течіями науки, де відбувається протистояння між визначеннями поняття, як 
грошових коштів та більш вузького їх значення – кошти, що надходять у розпо-
рядження об’єднань забезпечуючи поточну виробничо-господарську діяльність та 
удосконалення виробництва. 

Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств в Україні ускладнено 
дією низки чинників, у тому числі: 

- підвищеними інвестиційними ризиками і недосконалістю нормативно-
правової бази функціонування акціонерних підприємств; 

- обмеженістю вільних коштів у акціонерних товариств та необхідністю їх 
інвестування в акції; 

- недостатньою розвиненістю і ліквідністю вторинного ринку цінних паперів; 
- недостатньою відкритістю інформації про фінансовий стан діючих 

акціонерних підприємств; 
- недовірою значної частини населення до акцій як однієї з форм вигідного 

розміщення вільних коштів з метою отримання доходів; 
- недосконалістю і нестабільністю системи оподаткування доходів за акціями 

тощо. 
Ефективність використання фінансових ресурсів на підприємстві – це процес 

пов'язаний із безперервним покращенням використання цільовим грошових фондів, 
що забезпечує максимальне збільшення добробуту власників суб’єкта господарю-
вання. 

Шляхи забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів 
підприємства реалізуються через стратегію їх залучення тамаютьздійснюватися на 
основі оцінки досягнення загальних цілей економічного розвитку підприємства, які 
можуть бути сформовані таким чином: 

- забезпечення приросту капіталу; 
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- зростання рівня прибутковості; 
- зміна пропорцій у формах реального та фінансового інвестування; 
- зміна технологічної та відтворювальної структури капітальних вкладень; 
- зміни галузевої та регіональної спрямованості інвестиційних програм. 
Таким чином, фінансові ресурси акціонерних товариств представляють собою 

сукупність власного капіталу, позикових і залучених засобів, що перебувають у 
розпорядженні товариства, формуються шляхом накопичення, залучення, 
здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, сприяють 
підвищенню економічної вигоди і рентабельної суб’єктів господарювання. 
Фінансові ресурси повинні забезпечувати не тільки функціонування самостійного 
господарюючого суб’єкту, а й бути достатніми для його створення, введення до 
експлуатації, перспективного розвитку, удосконалення усіх форм господарської 
діяльності. Оптимізація фінансових ресурсів є однією з ефективних функцій щодо 
управління акціонерними товариствами, тому найважливішою умовою є наявність 
сучасного фінансово-економічного механізму підприємства, який має бути ком-
плексом фінансових і економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, 
за допомогою яких досягаються цілі підприємницької діяльності підприємства, ре-
гулюються фінансово-економічні процеси й відносини, забезпечується задоволення 
суспільних потреб і одержання прибутку. 
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Актуальність проблеми. За сучасних умов фінансової кризи та нестабільної 

політичної і економічної ситуації в Україні господарська діяльність 
сільськогосподарських підприємств залежить від ряду факторів, серед яких одним 
із головних є фінансова стійкість. Фінансова стійкість сільськогосподарських 
підприємств є однією з головних умов ефективної та стабільної роботи в сучасних 
ринкових умовах, саме це зумовлює необхідність її оцінки та забезпечення. 
Фінансова стійкість господарюючого суб’єкта формується в процесі всієї 
виробничої та господарської діяльності і є одним із найголовніших компонентів 
загальної стійкості підприємства.  

Матеріали і методи досліджень. Питання фінансової стійкості 
досліджувалося в працях багатьох провідних вчених-економістів, серед яких  
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І. А. Бланк, А. Д. Шеремет, В. В. Ковальов, А. М. Поддєрьогін та ін. Незважаючи 
на велику кількість наукових робіт, питання оцінки фінансової стійкості 
сільськогосподарських підприємств потребує подальшого дослідження, беручи до 
уваги специфіку аграрного сектору. 

Основними завданнями оцінки фінансової стійкості аграрних підприємства є: 
вивчення відповідності між засобами і джерелами, раціональності їх розміщення та 
ефективності використання; загальна оцінка стійкості фінансового стану та 
факторів її зміни; визначення резервів підвищення фінансової стійкості; прогнозу-
вання фінансової стабільності [3]. 

Результати досліджень. Фінансова стійкість сільськогосподарського 
підприємства перебуває під дією різноманітних фінансово-економічних факторів. 
Зазнаючи впливу негативних факторів підприємство може втратити фінансову 
стійкість, а завдяки позитивним – зміцнити її. Проте важливим є усвідомлення то-
го, що фінансова стійкість – це ще й така властивість підприємства, яка дозволяє 
долати всі виробничо-економічні перешкоди і зберігати свій фінансовий стан. 

Сьогодні відсутня єдина методологія оцінки фінансової стійкості 
підприємства. Вітчизняні і зарубіжні учені для цього пропонують великий перелік 
показників з різною методикою розрахунку. Фінансова стійкість підприємства 
визначається системою взаємопов’язаних показників. Зміна одного з показників 
призводить до зміни інших. Тому, складним, але основним завданням управління 
фінансовою стійкістю будь-якого підприємства є неперервний аналіз 
взаємозв’язків основних показників в загальній структурі даної системи, динаміки 
їх змін і наслідків впливу одних показників на інші [1, с. 89]. 

В існуючих методологічних положеннях оцінки фінансової стійкості 
спостерігається надмірна кількість коефіцієнтів. Ряд з них суперечать один одному, є 
доповнюючими або оберненими до інших коефіцієнтів. В різних роботах значно 
різняться системи коефіцієнтів, їх назви та визначення, нормативні величини. Значна 
кількість коефіцієнтів є іноземними запозиченнями і не відповідають вітчизняній 
інформаційній базі та специфіці діяльності підприємства. Загалом в науковій 
літературі для характеристики рівня фінансової стійкості підприємства виділяють 
абсолютні і відносні показники, які різняться між собою як за алгоритмом розрахунку, 
так і за кількістю. Крім того, у наукових роботах окреслені механізми визначення типу 
фінансової стійкості підприємства. При цьому абсолютні показники поділяються на 
дві групи: показники наявності джерел фінансування запасів і витрат, що 
відображають ступінь охоплення окремих джерел; показники забезпеченості запасів і 
витрат джерелами їх фінансування [2, с. 29]. 

Традиційні методи оцінки фінансової стійкості полягають в розрахунку 
коефіцієнтів, що базуються на визначенні певних співвідношень між окремими стат-
тями і розділами активу та пасиву балансу підприємства. Розраховані коефіцієнти 
порівнюються із загальноприйнятими нормативами; значеннями за попередні роки; 
середніми та еталонними показниками. Тим самим виявляється реальний фінансовий 
стан, слабкі й сильні сторони підприємства, а на підставі одержаних результатів оп-
рацьовуються заходи щодо покращення фінансового стану. Так як фінансова стійкість 
забезпечує платоспроможність у довгостроковому періоді, виникає необхідність ви-
значення запасу фінансової стійкості. Зважаючи на вищевикладене, оцінку фінансової 
стійкості підприємства, на нашу думку, слід проводити в динаміці за наступними ета-
пами: аналіз абсолютних показників; аналіз відносних показників; аналіз показників 
платоспроможності; визначення запасу фінансової стійкості. 
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Висновки. Таким чином, оцінюючи фінансову стійкість сільськогосподарських 
підприємств, необхідно враховувати особливі умови притаманні лише їм, де крім усіх 
інших факторів впливу на фінансову стійкість, існують специфічні, які підвищують 
ризиковість цього виду діяльності. До цих факторів належать ґрунтово-кліматичні 
умови, природні властивості біологічних активів тощо. Тому, в 
сільськогосподарському виробництві особливо великого значення набуває оперативна 
оцінка і своєчасне реагування на зміну фінансової стійкості підприємства, тобто 
йдеться за систему антикризового управління, ефективність якої передбачає 
діагностику внутрішніх і зовнішніх чинників, що формують ризик; оцінку ризику 
зниження фінансової стійкості; прогноз допустимої межі ризику; розробки заходів 
щодо зниження загрози ризику. До таких заходів можна віднести: відмову від 
здійснення високоризикових фінансових операцій, диверсифікацію виробництва, по-
передню оплату за реалізовану продукцію, внутрішнє і зовнішнє страхування, зни-
ження питомої ваги позичкових коштів та інше. Також особливо актуальним для аг-
рарних підприємств в сучасних економічних умовах є формування оптимальної 
структури капіталу. Урахування даних умов сприятиме підвищенню фінансової 
стійкості сільськогосподарських підприємств. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «САНАЦІЯ» 
Рева С. А., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 

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

Актуальність проблеми. Найдійовішим засобом запобігання банкрутству 
підприємства є фінансова санація. Термін «санація» походить від латинського 
„sапаrе” – оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття к 
систему заходів, здійснюваних для запобігання банкрутств промислових, торгове-
льних, банківських монополій, визначаючи, що санація може відбуватися злиттям 
підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; ви-
пуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням 
банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткостро-
кової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою 
акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства [3]. 

Вважаємо, що наведене в словнику тлумачення цілей санації та механізму її 
проведення, перелік санаційних заходів не є достатньо чіткими. Адже попереджен-
ня банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фі-
нансової кризи. Наведений перелік заходів є неповним і не розкриває принципових 
методологічних підходів до вибору тих чи інших форм санації. 

Матерали і методи досліджень. Окремі аспекти проблеми санації підпри-
ємств ґрунтовно висвітлені в сучасній економічній літературі. Це стосується, зок-
рема, праць С. В. Каламбет, О. І. Дація, С. Я. Салиги, М. Я. Дем’яненка, В. П. Мос-
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каленка, П. Т. Саблука, П. М. Макаренка, І. Л. Сазонця, П. А. Лайка, Є.М. Андру-
щак, Т. Г. Бень, С. Б. Довбня, А. В. Чупіса, А. М. Поддєрьогіна, О. О. Терещенка, 
А. М. Штангрета та інших. Завдяки роботам цих вчених створено підґрунтя для по-
дальших наукових досліджень.  

Результати досліджень. Деякі з вітчизняних авторів (наприклад, І. А. Бланк) 
із санацією ототожнюють лише заходи щодо фінансового оздоровлення підприємс-
тва, які реалізуються з допомогою сторонніх юридичних, а також фізичних осіб і 
спрямованих на попередження оголошення підприємства-боржника банкрутом і 
його ліквідації [1]. Із цим не можна погодитись, оскільки мобілізація внутрішніх 
фінансових резервів є невід'ємною складовою процесу оздоровлення будь-кого 
підприємства. 

М. І. Титов у монографії, присвяченій матеріально-правовим та процесуаль-
ним аспектам банкрутства, пропонує дати таке законодавче визначення санації: са-
нація – це оздоровлення неспроможного боржника, надання йому фінансової допо-
моги з боку власника майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у то-
му числі зарубіжних), спрямованих на підтримку діяльності боржника і запобіган-
ня його банкрутству [4]. 

Це визначення також тяжіє до розуміння санації к інституту зовнішньої 
фінансової підтримки боржника. 
Згідно із Законом України «Про банкрутство» від 1992 р., під санацією розу-

міється задоволення вимог кредиторів і виконання зобов’язань перед бюджетом та 
іншими державними цільовими фондами, у тому числі кредитором, що добровіль-
но бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних зо-
бов’язань. Отже, згідно з таким підходом санація за своєю правовою основою є 
лише інститутом переведення боргу. Проте з цим аж ніяк не можна погодитися. 

Нова редакція Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом», прийнята у 1999 р., розрізняє поняття «санація» та «досу-
дова санація». У цьому документі санація розглядається к система заходів, перед-
бачених процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання лі-
квідації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також 
на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредиту-
вання, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та вироб-
ничої структури боржника. Досудова санація – система заходів щодо відновлення 
платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестор, з ме-
тою запобігати його ліквідації, вдавшись до реорганізаційних, організаційно-
господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, 
правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи 
про банкрутство. Недоліки наведених визначень санації також цілком очевидні [2]. 

Своє тлумачення поняття «санація» має і Національний банк України: режим 
фінансової санації – це система не примусових і примусових заходів, спрямованих 
на збільшення обсягів капіталу до необхідного рівня протягом визначеного періоду 
з метою відновлення ліквідності та платоспроможності й усунення порушень, які 
призвели комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового 
стану, а також наслідків цих порушень [1]. 

У Законі України «Про страхування» ми знаходимо також «оригінальне» тлу-
мачення терміна «санація». Згідно із цим Законом примусова санація страхової 
компанії передбачає: 

- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності стра-
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ховика, у тому числі обов’язкової аудиторської перевірки; 
- встановлення заборони на вільне користування майном страховика та при-

йняття страхових зобов’язань без дозволу Комітету у справах нагляду за страховою 
діяльністю; 

- встановлення обов’язкового для виконання графіка здійснення розрахунків зі 
страхувальниками; 

- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика [4].  
Висновки. Із наведеного широкого спектра думок щодо сутності поняття са-

нації можна синтезувати єдине визначення, яке має ввібрати в себе раціональне зе-
рно кожного з наведених варіантів. На нашу думку, таким можна вважати визна-
чення, дане відомими зарубіжними економістами (Н. Здравомислов, Б. Бекенферде, 
М. Гелінг), провідними фахівцями у питаннях виведення підприємств із фінансової 
кризи: санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, органі-
заційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлен-
ня платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності під-
приємства-боржника в довгостроковому періоді. 

Тобто санація – це сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести під-
приємство до фінансового оздоровлення. 

Подане визначення втілює комплексний підхід до розглядуваного поняття, є 
універсальним і всебічно висвітлює економічну сутність санації підприємств. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Стволова А.О., студентка 5 курсу факультету фінансів і кредиту 
Науковий керівник: Чумак В.Д., кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми. Діяльність всіх підприємств не є однозначно зада-

ним процесом. Періодичне виникнення негативних явищ є безумовною фазою 
діяльності підприємства. Тому для стабільного функціонування суб’єкта господа-
рювання необхідно постійно діагностувати та прогнозувати ознаки кризових явищ, 
щоб вчасно урівноважити стан підприємства.  

Матеріали і методи досліджень. Діагностика кризових явищ не є новим зав-
данням в цій проблематиці. На сьогодні для діагностики кризових явищ на 
підприємства запропоновані різноманітні підходи до встановлення кризи, визна-
чення її особливостей, чинників, що впливають на розвиток кризи, тощо.  

У працях О. І. Пушкаря, А. М. Штангрета, І. О. Бланка, О. О. Терещенка, Л. О. 
Лігоненко викладено концептуальні засади діагностики кризових явищ в діяльності 
підприємства. З їхніх наукових праць виходить, що діагностика кризових явищ 
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підприємства за своїм змістом і спрямуванням є діагностикою проблем, які виник-
ли в процесі функціонування підприємства і можуть спричинити негативні 
наслідки для його життєдіяльності. Незважаючи на ряд наукових праць, проблема 
діагностики кризи в діяльності підприємства не розв’язана. Часто діагностика зво-
диться до аналізу фінансових показників, які по суті є кінцевими показниками, і 
відображають результати кризи. В такому випадку йдеться про минулі події, що 
вже відбулися з певними негативними наслідками. Тобто це не діагностика, а кон-
статування пройдених подій. 

Результати досліджень. Зрозуміло, що циклічний характер проходження всіх 
економічних процесів на підприємстві обумовлює можливість появи негативних 
тенденцій у їх розвитку. Тому загроза фінансової кризи існує завжди. Вважаємо за 
потрібне дати визначення діагностиці кризових явищ. 

Діагностика кризових явищ підприємства – це система цільового фінансового 
аналізу, направленого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, 
генеруючи загрозу його банкрутства в подальшому періоді [2, с. 130]. Діагностика 
кризи в діяльності підприємства також розглядається як система управлінських 
рішень і заходів щодо своєчасного виявлення, ідентифікації та локалізації проявів 
кризи в діяльності підприємства в режимі реального часу, вибору способів їхнього 
уповільнення та призупинення розвитку. Також діагностика проблеми – це вияв-
лення невідповідності між фактичним та цільовим (нормативним) станом 
підприємства, між його внутрішнім та зовнішнім оточенням, між окремими 
підсистемами. 

А. П. Градов у своїй праці визначив, що діагностика включає процес 
постійного спостереження за станом підприємства і за його розвитком, а також 
спостереження за параметрами внутрішнього та зовнішнього середовищ, які харак-
теризують умови функціонування підприємства [1, с. 250]. 

Метою діагностики є встановлення діагнозу об’єкта дослідження та дати вис-
новок про стан підприємства. Здійснивши мету, на підставі даних можна виробити 
правильну і грамотну політику, стратегію і тактику організації. 

Діагностування інтенсивності проявів кризи в діяльності підприємства 
переслідує декілька цілей:  

– виявлення активізації або розвитку проявів кризи в діяльності 
підприємства, завчасне виявлення проблеми збільшує шанси все виправити; 

– ідентифікації прояву кризи, тобто встановлення, що має місце кризове 
явище, кризова ситуація або кризовий стан, що необхідне для подальший дій; 

– локалізація прояву кризи, тобто визначення підсистеми або підсистем, в 
яких почалися активізація та подальший розвиток встановленого прояву кризи; 

– прийняття заходів щодо припинення активізації та розвитку проявів кризи і 
подальшої профілактики та попередження на майбутнє. 

Для вищого керівництва і власників підприємства діагностика є засіб отри-
мання достовірної якісної інформації про його реальні можливості на початковій 
стадії економічної кризи і основа для введення в дію особливих методів і 
механізмів управління підприємством для вирівняння ситуації.  

Висновки. Результати дослідження показують, що досі не існує єдиної думки 
щодо визначення діагностики кризових явищ підприємства. Проте дамо визначення 
діагностиці кризових явищ – це система ретроспективного, оперативного і пер-
спективного цільового аналізу, направленого на виявлення ознак кризового стану 
підприємства, оцінку загрози його банкрутства або подолання кризи. Результати 
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діагностики дають можливість визначити глибину кризи, її масштаби, реальність, 
обґрунтувати заходи, необхідні для її подолання, оцінити можливості підприємства 
щодо усунення кризи і прогнозування наслідків подальшого розвитку ситуації. За 
даними діагностики також можна взнати про початок активізації та розвитку кризи 
і, якщо вжити відповідні заходи, процес активізації можна нейтралізувати. 

Список використаних джерел 
1. Градов А. П. Стратегия и тактика анти кризисного управления фирмой. – Специ-

альная література, 1996. – 510 с. 
2. Іващенко О. В. Діагностика банкрутства підприємства // Держава та регіони. Се-

рія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – 129–132. 
3. Копчак Ю. С. Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціону-

вання підприємства \\ Вісник СумДУ. – 2004. – № 9 (68). – с. 23–34. 
4. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : підруч. – К. : КНТЕУ, 

2005. – 824 с. 
5. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : моногра-

фія. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с. 
6. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. – Львів : 

Українська академія друкарства, 2008. – 236 с. 
 

ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Столярчук О. В., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Бражник Л. В., кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми. Однією з найважливіших проблем на сучасних під-

приємствах є недостатній рівень організації управління фінансовими ресурсами, 
що, перш за все, пов’язано з низьким розвитком та реалізацією планування. То ж 
актуальність планування фінансової діяльності сьогодні є очевидною, оскільки, для 
успішної діяльності потрібне забезпечення фінансових можливостей, одержання 
необхідних для цього засобів, та досягнення прибутковості всіх видів діяльності 
підприємства. 

Матеріалами та методами досліджень є наукові праці вітчизняних та зарубіж-
них вчених економістів таких як А. М. Ковальова, М.Д. Білик, Р.А. Слав’юк,  
Л. Г. Скамай, В. С. Марцин, а також були застосовані теоретичний та аналітичний ме-
тоди. 

Результати досліджень. Зміст планування фінансової діяльності можна роз-
глядати як управлінську функцію, яка є важливою ланкою управління 
підприємством в цілому.  

Фінансова діяльність тісно пов’язана із виробничою діяльністю, тому 
фінансове планування базується на виробничому плануванні, планах постачання, 
планах капітальних вкладень, а також на взаємовідносинах підприємства із дер-
жавними органами та контрагентами [3, c. 26]. 

На більшості підприємствах процес планування фінансової діяльності є не-
ефективним, причинами якого є: 

− відсутність планового відділу в структурі підприємства;  
− низький рівень кваліфікації працівників саме в галузі планування; 
− неузгодженість із загальним процесом стратегічного управління; 
− відсутність ефективної правової бази в сфері фінансового планування. 
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Постають проблеми з веденням господарської діяльності, тому однією з про-
блем є недостатня ефективність та організація управління фінансовими ресурсами, 
що, в першу чергу, пов’язано з недостатнім розвитком та впровадженням 
фінансового планування. 

Існують випадки на підприємствах, коли не формується плановий баланс і не 
аналізується його структура, не прогнозується динаміка зміни фінансової стійкості 
й ліквідності. Відсутність такого аналізу істотно знижує його ефективність як 
інструменту управління підприємством [2, c. 139]. 

Фінансовий план лише тоді стає реальним інструментом управління 
підприємством, коли його виконання можна оперативно контролювати. Створення 
надійної і гнучкої системи управління фінансовою діяльністю, спрямованої на 
вирішення питань бюджетної, кредитної та інвестиційної політики дасть змогу 
підприємствам суттєво підвищити ефективність діяльності 

Нестабільність зовнішнього середовища в сучасних умовах призводить до ре-
алізації фінансових планів за непередбачуваних ситуацій, які не залежать від керів-
ництва. В результаті чого, гостро постає необхідність розробки нових підходів в 
системі планування фінансової діяльності, які б підходили окремо для кожного 
підприємства [1, c. 114]. 

Важливою проблемою планування фінансової діяльності є забезпечення його 
безперервності, а саме: 

− підтримка безперервної планової перспективи;  
− погодження між собою довго-, середньо- та короткострокових планів; 
− своєчасне реагування на дію внутрішніх і зовнішніх чинників, які безпо-

середньо впливають на реалізацію планів (як поточних, так і перспективних). 
Для вітчизняних суб’єктів господарювання можна виділити декілька сфер, де 

відчувається потреба в застосуванні фінансового планування. По-перше, це ново-
створені підприємства, діяльність яких неможлива без науково обґрунтованого 
плану дій – бізнес-плану. По-друге, це діючі підприємницькі структури, які здійс-
нюють реструктуризацію та диверсифікацію виробництва. 

Важливим етапом розвитку фінансового планування є визначення індивідуа-
льних проблем фінансового планування підприємств та методи їх розв’язання 

Висновки. Забезпечення обґрунтованого планування фінансової діяльності та 
виконання фінансових планів проявляється через підготовку його складання зале-
жно специфіки діяльності, організаційно-правової форми. Недооцінка планування, 
в тому числі фінансового, його ігнорування призводять до значних, нічим невипра-
вданих економічних втрат, і в кінцевому рахунку − до банкрутства. Отже, щоб та-
ких негативних наслідків не було – керівництво повинно ретельніше здійснювати 
планування на підприємстві, що дасть змогу мати стабільний фінансовий стан і по-
вноцінно функціонувати на ринку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
ПІДПРИЄМСТВА 

Худолій А. О., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Мисник Т. Г., кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 
Актуальність проблеми. Формування податкової системи і встановлення 

кожного податку передбачає визначення його обов’язкових елементів, таких яких 
платник податку, об’єкт, податковий період, порядок обчислення податку, строк і поря-
док його сплати. 

Найбільшою інновацією Податкового кодексу України (ПКУ) стало запроваджен-
ня нових методологічних засад оподаткування прибутку підприємств, а саме визначен-
ня об’єкта оподаткування за правилами та на підставі даних бухгалтерського обліку. 

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», чинний до ухва-
лення 2010 р. ПКУ, базувався на іншій концепції: об’єкт оподаткування визначався 
шляхом порівняння валових доходів і витрат за даними так званого податкового 
періоду. 

Матеріали і методи досліджень. Проаналізовано визначення об’єкта оподат-
кування податком на прибуток за правилами та на підставі даних бухгалтерського 
обліку, проаналізовано тенденції формування податкових різниць в умовах одно-
часного функціонування бухгалтерського та податкового обліку, визначено їх 
вплив на фінансові показники суб’єктів господарювання. 

Результати досліджень. Удосконалення податку на прибуток при підготовці 
проекту ПКУ мало на меті забезпечення прозорості й обґрунтованості формування 
об’єкта оподаткування податком на прибуток та скорочення витрат на 
адміністрування цього податку. 

У розділі ІІІ «Податок на прибуток» ПКУ встановлено порядок визнання та 
склад доходів і витрат, аналогічний вимогам положень (стандартів) бухгалтерсько-
го обліку 15 «Дохід» та 16 «Витрати» (П(С)БО 15 та П(С)БО 16). На перший по-
гляд, зміни в оподаткуванні прибутку, передбачені ПКУ, «зменшують розбіжності 
між розрахунком бухгалтерського і податкового прибутку, втім, два види обліку – 
бухгалтерський та податковий – залишаються» [2]. 

Наближення методології розрахунку податку на прибуток до підходів бухгал-
терського обліку так і не спрощує процес складання податкової декларації, 
оскільки потребує визначення у ньому обмежень, які за своєю сутністю і є подат-
ковими різницями. 

Одночасне застосування бухгалтерського обліку фінансових результатів 
суб’єктів господарювання та податкового обліку для визначення та сплати податку 
на прибуток передбачає використання значної кількості термінів, які по-різному 
розкривають зміст та границі елементів витрат, а також доходу для визначення ве-
личини прибутку суб’єктів господарювання. 

Для врівноваження податкової та бухгалтерської баз нарахування податку на 
прибуток введено поняття «податкові різниці», які поділяються на тимчасові та 
постійні. Податковими різницями відповідно до законодавства називаються вели-
чини, які утворюються в результаті існування різниці між оцінкою і критеріями, що 
застосовуються під час визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і 
витратами в податковому обліку. 
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Постійні різниці зумовлені статтями, які включаються до розрахунку 
облікового прибутку, й тими, що не включаються до обчислення податкового, або 
навпаки. Якщо різниця між показниками облікового й податкового прибутків є 
тільки постійною, витрати на податок з прибутку від звичайної діяльності за 
звітний період у звіті про фінансові результати становитимуть лише суму податку, 
нараховану за поточний період. 

Тимчасовими є різниці між оцінкою активу чи зобов’язання за даними фінансової 
звітності та податковою базою цього активу або зобов’язання відповідно, котрі анулю-
ються в наступному звітному періоді на відміну від постійних.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», за-
тверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2006 №353 (П(С)БО 
17), встановлює методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати, доходи, активи й зобов’язання з податку на прибуток та її 
розкриття у фінансовій звітності [3]. 

Такий розподіл необхідний для того, щоб об’єктивно оцінити стан активів і зо-
бов’язань підприємства на певну дату, оскільки тимчасова податкова різниця у звітному 
періоді збільшує податковий прибуток порівняно з обліковим, і податок, нарахований 
на податковий прибуток, перевищить той, який нарахований на обліковий прибуток. 
Тобто бухгалтерські витрати з податку на прибуток будуть меншими за витрати, 
вирахувані за податковими правилами, що зумовлює виникнення відстроченого подат-
кового активу. Таким чином, відстрочений податковий актив виникає тоді, коли час 
визнання витрат (доходів) у бухгалтерському та податковому обліку не збігається, а 
тимчасові різниці виникають у випадку, якщо витрати в бухгалтерському обліку визна-
ються раніше, ніж у податковому, а доходи – пізніше. Відстрочений податковий актив 
зменшує податок на прибуток в майбутніх періодах. 

Водночас тимчасова податкова різниця, яка підлягає оподаткуванню, зменшує 
податковий прибуток звітного періоду порівняно з обліковим, у зв’язку з чим 
виникає відстрочене податкове зобов’язання – сума податку на прибуток, який 
сплачуватиметься в наступних періодах із тимчасових податкових різниць, що 
підлягають оподаткуванню, і показує, на яку суму буде збільшуватися нарахований 
податок на прибуток. 

Виникнення податкових різниць спричинене не проведенням якихось госпо-
дарських операцій, котрі не знаходять відображення в бухгалтерському обліку, а їх 
неоднаковою оцінкою. Фактично об’єкти бухгалтерського й податкового обліку 
однакові, відрізняється лише їх вартісне вимірювання. Саме поняття податкові 
різниці тлумачиться й у світовій і вітчизняній практиці як відхилення в оцінці 
об’єктів обліку з метою оподаткування [1]. 

Визначення об’єкту оподаткування має ґрунтуватися на принципах оцінки 
об’єктів бухгалтерського обліку і відповідно до його стандартів, паралельно з обчис-
ленням податкових різниць, котрі являють собою відхилення в оцінці витрат, доходів, 
активів і зобов’язань, із метою складання податкової декларації, що процедурно пояс-
нюватиме порядок формування кожного виду таких різниць. Це дасть змогу узгодити 
показники податкової декларації з даними бухгалтерського обліку, зробить прозорим і 
обґрунтованим їх формування та сприятиме посиленню контролю сплати податків із 
боку податкової служби, так і керівників підприємств. Такий механізм створює умови 
для контролю формування податкової різниці за кожною статтею доходів і витрат у 
аналітичному розрізі, тобто за кожним відвантаженням продукції, надходженням 
запасів, отриманою чи наданою послугою тощо. 
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Висновки. Доцільним є встановлення єдиної методології визнання й 
відображення в обліку постійних і тимчасових різниць при проведенні 
різноманітних фінансових операцій (переоцінки, нарахування амортизації, при-
дбання запасів, виготовлення продукції тощо), які регламентуватимуться на ПБО 
«Податкові різниці», котре регламентує їх механізм виявлення та відображення. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 
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Науковий керівник: Краснікова О. М., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Відповідно до окупності майна лізинг поділяють на 
фінансовий та оперативний. 

Основним є фінансовий лізинг майна з повною сплатою його вартос-
ті. Фінансовий лізинг - комплекс економічних і майнових відносин, що виникають 
у зв'язку з придбанням майна у власність з подальшим його передаванням у тимча-
сове користування за відповідну платню на термін, наближений за тривалістю до 
строку його експлуатації й амортизації всієї або більшої частини вартості майна. 

Результати досліджень. Для аграрних підприємств фінансовий лізинг є при-
вабливим способом придбання основних засобів. Проте цей вид інвестування не 
набув широкого застосування в Україні. Його розвиток стримує високий ризик лі-
зингових операцій для лізингодавця через низьку платоспроможність більшості 
підприємств і низький рівень їх ділової етики [2]. 

Наголосимо, що при лізингу: 
- лізингодавець повертає вартість майна й отримує прибуток; 
- не передбачається технічне обслуговування майна; 
- не передбачається участь третьої сторони; 
- не дозволяється розривати угоду; 
- повертається об'єкт угоди; 
- можна скласти нову угоду за пільговою ставкою; 
- можна придбати майно за залишковою його вартістю. 
Будучи порівняно новим видом підприємницької діяльності, лізинг викликав 

значне прискорення в розвитку світової економіки провідних країн світу. Про сту-
пінь поширення лізингу в країнах ринкової економіки свідчить той факт, що він 
став самостійною сферою прикладання капіталу, одним з основних видів економі-
чного бізнесу. Лізингова «лихоманка» охопила не тільки найбільші компанії, а й 
сферу середнього та дрібного підприємництва. 

Частка витрат на лізингові операції в загальних капітальних вкладеннях на 
машини та обладнання становить: у США – 30 %, в Англії, Франції, Швеції, Іспанії 
13-17 %, в Італії, Голландії - 12-14 %, в Австралії, Данії, Норвегії - 8-10 %. У Японії 
щорічний приріст обсягу лізингових операцій становить 25-30 %. 
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Західних підприємців ця форма оренди привертає через переваги, що їх забез-
печує відокремлення права користування обладнанням від права володіння ним [1]. 

За оцінкою західних економістів, у США 80 % фірм регулярно отримують на умо-
вах лізингу ті чи інші види машин та обладнання. Обсяг лізингових угод за останні 10 
років зріс у 4,6 рази. На частку США приходиться половина світового обороту товарів, 
що поставляються по лізингу. Кожний четвертий долар, вкладений у розширення й мо-
дернізацію виробничого апарату в США, витрачається не на придбання у власність тех-
ніки, а на тимчасове їх використання. Одна із причин швидкого розвитку лізингу в 
США - податкові пільги: прискорена амортизація та інвестиційна податкова пільга (до 
10% вартості нових інвестицій вираховувалися з суми податку).  

Попри позитивну динаміку розвитку лізингу, Україна за його показниками ще 
значно відстає не тільки від економічно розвинених країн Заходу, але й від постсоціалі-
стичних країн. Є безліч чинників, які гальмують розвиток лізингу в Україні, а саме: 

– недосконалість законодавчого забезпечення; 
– недостатня інтеграція у міжнародне законодавче поле щодо лізингу; 
– обмеженість можливостей залучення коштів для фінансування лізингових 

операцій, недосконалість структури джерел фінансування лізингових операцій; 
– недостатня фінансова стійкість лізингодавці; 
– недостатній розвиток та обмежене використання інфраструктури ринку лізингу; 
– недостатність кваліфікованих кадрів у сфері лізингу та низький рівень обі-

знаності з питань лізингу серед представників малого та середнього бізнесу [4]. 
Висновки. Для вирішення цих проблем потрібно, щоб політика держави щодо 

формування та розвитку ринку лізингу в Україні була спрямована на: 
– дотримання учасниками ринку лізингу вимог законодавства; 
– дотримання єдиних підходів при розробці та реалізації політики щодо учас-

ників кредитних відносин на фінансовому ринку; 
– забезпечення захисту прав учасників ринку лізингу; 
– запобігання монополізації та створення умов для розвитку добросовісної 

конкуренції на ринку лізингу, забезпечення рівних можливостей для доступу до 
ринку лізингових послуг; 

– створення умов для ефективної мобілізації та розміщення фінансових ресур-
сів учасників ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства; 

– забезпечення прозорості та відкритості ринку лізингу; 
– зміцнення та динамічний розвиток вітчизняного ринку лізингу, підтримання до-

віри до нього та сприяння його інтеграції в європейський та світовий ринки лізингу [3]. 
Отже, можна зробити висновок, що для розвитку і вдосконалення лізингу в 

Україні потрібно передусім усунути нормативно-правові перешкоди на правовому рі-
вні та в самому механізмі його фінансування. За оцінками фахівців, практика вітчиз-
няного лізингу виявила суттєві недоліки й загальну не адаптованість українського за-
конодавства до сучасних різновидів бізнесу, які практикуються в країнах з розвине-
ною ринковою економікою, особливо, це стосується питання їхнього оподаткування. 
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ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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економічної теорії та економічних досліджень 

Актуальність проблеми. Індекс співвідношення доходів 20% найбагатших 
громадян країни і 20% найбідніших її громадян є тим об'єктивним 
макроекономічним показником, що характеризує баланс економічних інтересів та 
рівень соціальної справедливості і є, по суті, мірилом цивілізованості суспільства. 

У Португалії цей показник - 7,3 до 1, в Японії - 4 до 1. В Сполучених Штатах 
Америки - 9 до 1, у Мексиці - 14 до 1, Бразилія - 24 до 1, Гондурас - 38 до 1. В Україні 
ж за різними оцінками цей показник знаходиться в межах 15 до 1 - 40 до 1 [3].  

Загрозливо високий рівень розшарування українського суспільства на біль-
шість, що живе на межі існування, і кілька відсотків дуже багатих, що розпоря-
джаються всім капіталом держави, дає підстави пояснити високий градус протест-
них настроїв в Україні, які наочно зараз спостерігаємо на Євромайдані. 

Метою дослідження є проаналізувати стан тіньової економіки України та її 
вплив на розвиток суспільства, визначити основні напрями подолання тіньової 
економіки в Україні. 

До досягнення мети дослідження були поставлені наступні задачі: 
1) визначити негативні наслідки тіньової економіки; 
2) дослідити економічні витрати; 
3) показати на основі анкетування підприємців Полтавської області суспі-

льну думку, як зарплата у конвертах. 
Матеріали і методи дослідження. При виконанні роботи ми користувалися 

методами синтезу, аналізу, індукції, дедукції, порівняння, анкетування, 
мікрометодом та іншими. Для обрання конкретного методу (підходу, засобу, 
інструменту) вимірювання масштабів тіньової економічної діяльності необхідно 
проаналізувати інформацію, отриману через статистичну звітність або через 
спеціально організовані дослідження тіньової економіки. 

Загалом основні методи оцінки тіньової економічної діяльності західні вчені 
поділили на дві групи: мікрометоди (прямі методи) та мікрометоди 
(опосередковані методи) [1, 60-61; 2;]. 

Результати дослідження. Мною було проведено опитування населення та 
експертів про участь у неформальній економічній діяльності. Всього взяло участь 
367 респондентів – підприємців Полтавської області.  

Було запропоновано дати відповідь на 31 питання, серед них – питання щодо 
виплати зарплати (винагород) в конвертах.  

253 опитаних (респондента) відповіли позитивно, що складає 68 % від усієї 
кількості. В той же час, частка тих хто вважає прийнятним виплату зарплати у кон-
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вертах дорівнює 88 респондентів, що становить 24% від усієї кількості. Тих хто не-
задоволений своїм бізнесом 114 респондентів, що складає 31% від усієї кількості. В 
цій категорії кількість респондентів які вважають прийнятним виплату зарплати у 
конвертах дорівнює 37, що становить 10%. 

Дослідивши результати ми можемо спостерігати, що більшість опитаних 
респондентів проти виплати зарплат у конвертах. Це можна пояснити тим що, 
більшу частину задоволених своїм бізнесом складають чоловіки від 40 до 50 років 
та жінки від 30 до 40 саме завдяки їм ми маємо такі результати, адже ці люди так 
би мовити «старой закалки» і вони ведуть свій бізнес чесно. 

Висновки. Дослідивши проблему тіньової економіки ми можемо зробити 
певні висновки. Тіньова економіка виникла в епоху зародження товарно–грошових 
відносин; її становлення пов’язане із формалізацією заборон та обмежень у вигляді 
законодавства державних форм цивілізацій. Як глобально історичний феномен 
тіньова економіка притаманна будь яким країнам та стадіям розвитку суспільства: 
доіндустріальному, індустріальному та інформаційному. Латентний характер 
тінізації властивий ринковим, трансформаційним і плановим типам господарюван-
ня на всіх ієрархічних рівнях економіки. 

Тінізація економічних процесів та явищ має як об’єктивне походження, обу-
мовлене перманентною недосконалістю ринкового господарства, так і суб’єктивне: 
більшість економічних агентів обирають тіньовий сектор через те, що чинні 
формальні інститути не відповідають їхнім мотивам та потребам. Ідеальної 
економіки, як і досконалої конкуренції, у практичній реальності не існує. Однак, 
об’єктивність існування тіньової економіки не варто розцінювати як фатальну 
неминучість. 
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку економіка 

переважної більшості країн світу в тій чи іншій мірі розвиває в своїй структурі 
елементи ринкового господарства. Однією з важливих складових системи ринко-
вих відносин є ринок праці (або ринок робочої сили), який ринковими методами 
забезпечує працевлаштування населення і застосування людської праці для вироб-
ництва товарів і послуг. Людина з її потребами і здібностями є основною метою 
суспільного виробництва. З одного боку, воно існує для задоволення зростаючих 
потреб людства, розвитку особистості кожної людини. З іншого боку, людина є го-
ловним фактором виробництва, що приводить у дію інші речовинні фактори, 
поєднує їх у процесі праці. Праця є невід’ємною від сутності суспільної людини. 
Цим самим визначається важливість ринку праці в системі ринкових відносин [1, с. 
124]. 
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Матеріали і методи досліджень. Перші спроби дослідити ринок праці 
зустрічаються у працях видатних зарубіжних вчених політичної економії як А. 
Сміт, Д. Рикардо, Т. Мальтус, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, М. Фрідмен та ін. Також 
ринок праці широко досліджується різними відомими вітчизняними вченими таки-
ми як Д. П. Богиня, В. М. Геєць, М.С. Герасимчук, Е. М. Лібанова, І. І. Лукінов, В. 
П. Онищенко та ін. 

Метою роботи є вивчення основних питань становлення та функціонування 
ринку праці в системі ринкових відносин. В процесі дослідження використано 
загальні методи формальної і діалектичної логіки (аналіз і синтез, узагальнення). 

Результати досліджень. Ринок праці займає центральне місце серед ринків ви-
робничих ресурсів. На цьому ринку домогосподарства в ролі найманих робітників 
пропонують свою робочу силу, а підприємці як роботодавці задовольняють свій 
попит на робочу силу. Залежно від співвідношення між попитом і пропозицією на 
ринку праці визначається заробітна плата, рівень зайнятості і безробіття, а в кінце-
вому підсумку – обсяг виробництва товарів і послуг [2, с. 69]. 

Ринок праці охоплює всю робочу силу і визначається, як сукупність 
економічних відносин, що складаються в суспільстві з приводу узгодження попиту 
і пропозиції на робочу силу. Ринок праці виконує наступні функції: розподільчу, 
інформаційну, врівноважуючи, стимулюючу, соціальну. 

Об’єктом купівлі-продажу на ринку праці є трудові послуги, умови найму чи 
безпосередньо праця. Суб’єктами ринку праці є продавці робочої сили – наймані 
робітники – та її покупці – роботодавці. Важливу роль на ринку праці відіграють 
також профспілки, союзи підприємців та держава [3, с. 193]. 

У реальному економічному житті на динаміку ринку праці впливає цілий ряд 
факторів: рівень народжуваності, темпи росту чисельності працездатного населен-
ня, його статево-вікова структура, ступінь економічної активності різних 
демографічних і етнічних груп працездатного населення, процеси імміграції і т.д. 
Все це впливає на пропозицію робочої сили. З боку попиту головним фактором 
динаміки зайнятості є стан економічної кон'юнктури. Ринковий попит на працю є 
сума попиту фірм. Попит на працю окремої фірми зв'язаний зворотною залежністю 
з рівнем реальної заробітної плати працівників та споживачів. 

Пропозиція праці будується робітниками на основі зіставлення привабливості 
доходу, який вони отримують за годину праці, і задоволення, одержуваного за го-
дину дозвілля. Дозвілля тільки тоді приносить задоволення, коли є що споживати. 
Попит на дозвілля визначає пропозицію праці. Чим вище реальна заробітна плата, 
тим вище втрати, пов'язані з відмовою працювати. Єдиного для всієї економіки 
ринку праці не існує. Він ділиться за професіями, галузями, територіям. 
Працівники різних професій і кваліфікацій отримують різну заробітну плату. 
Заробітна плата як плата за працю висувається на перший план тому, що серед всіх 
економічних ресурсів це найбільш дорогий елемент, але і з тієї причини, що для 
більшості населення це, по-суті, єдиний або по украй мірі, головне джерело доходу.  

Висновки. Ринок праці можна визначити як особливу, соціально спрямовану 
систему ринкових відносин щодо купівлі-продажу робочої сили з метою її 
поєднання у виробництві з речовинними факторами виробництва. Формування 
ціни робочої сили здійснюється під впливом вартості відтворення робочої сили, з 
одного боку, і обсягів виробництва, з іншого. А також ринок праці забезпечує 
функціонування ринкової економіки на засадах дії закону попиту та пропозиції. 
Його основна функція полягає в забезпеченні через сферу обігу перерозподілу 
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робочої сили між галузями та сферами виробництва та забезпечення роботою всьо-
го економічно активного населення, яке в даний конкретний момент пропонує 
свою робочу силу на ринку праці. 
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ПАРАДИГМА ВПЛИВУ ФАКТОРУ «БЕЗРОБІТТЯ»  
НА ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ 

Глієва А.Г., студентка 1 курсу факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник: Курилко В.О., старший викладач кафедри  

економічної теорії та економічних досліджень  
Актуальність проблеми. Однією із форм відхилення від ринкової рівноваги є 

безробіття, або неповне використання ресурсу праці. Безробіття пов'язують з рин-
ком праці. На цьому ринку товаром виступає робоча сила, трудові ресурси. Попит 
на робочу силу пред'являють роботодавці, підприємства, які мають вільні робочі 
місця. Носіями пропозиції виступають працівники, які в даний момент не мають 
роботи, але здатні приступити до неї. Саме до таких відносять безробітних. 

Метою дослідження є вивчення основних питань становлення та 
функціонування ринку праці в системі ринкових відносин, порівняння динаміки 
рівня безробіття, та узагальнення наукового та навчального матеріалу з цього пи-
тання. 

Для досягнення поставленої мети в роботі ставляться наступні задачі: 
1) проаналізувати еволюцію поглядів та сучасне розуміння ринку праці, ви-

значено його функції і особливості формування попиту і пропозиції робочої сили; 
2) розглянути безробіття як макроекономічну проблему, його види та 

наслідки;  
3) на основі статистичного матеріалу висвітлити основні проблеми станов-

лення та вдосконалення ринку праці в Україні. 
Матеріали і методи дослідження. В процесі дослідження використано 

загальні методи формальної і діалектичної логіки (аналіз і синтез, узагальнення). 
Для представлення матеріалу використано табличний метод, метод схематичного 
представлення предмету дослідження. 

Матеріалами дослідження являються: 
1) теоретичні відомості про безробіття; 
2) практичні відомості; 
3) дані з центру зайнятості; 
4) анкетне дослідження. 
Результати досліджень. Безробіття породжується завдяки руху потоків суку-

пної робочої сили в суспільстві: за рахунок тих, хто втратив роботу надовго через 
структурні зміни або скорочення, тих, хто залишив роботу за власним бажанням, 
тих, хто вперше шукає роботу після закінчення навчального закладу, тих тимчасо-
вих непрацездатних, які з'являються на ринку повторно [1, с.124]. Наявність безро-
біття пояснюється з різних точок зору. Наприклад класичне пояснення пов'язувало 
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безробіття із рівнем заробітної плати: перевищення рівня заробітної плати свого 
рівновагового рівня веде до появи надлишку товару робочої сили на ринку, тобто 
до безробіття[2, с.171]. Проте сучасні неокласики, котрі пов'язують безробіття та-
кож із загальним рівнем цін головних економічних суб'єктів, зробили це пояснення 
більш макроекономічним. Воно акцентує увагу на таких явищах, як жорсткість 
зарплати, негнучкість цін, хибні передбачення щодо інфляції. Жорсткість зарплати, 
тобто нездатність її бути гнучкою і регулювати ринок праці в напрямі забезпечення 
повної зайнятості, пояснюється трьома причинами: законодавством про мінімальну 
заробітну плату, монополізмом профспілок, намаганням використати зарплату з 
метою стимулювання ефективності виробництва [3, с.17].  

Висновки. Безробіття є неминучим супутником ринкової економічної систе-
ми, і навіть в умовах ідеального управління воно не може бути ліквідоване. Метою 
і критерієм ефективності управління економікою та ринком праці, зокрема, є від-
повідність рівня безробіття природній нормі. Прагнення утримувати безробіття на 
нижчому за природну норму рівні загрожує інфляцією та зниженням ефективності 
економіки. Безробіття існує в 2 формах - природному (фрикційне та інституційне) і 
вимушеному (технологічне, структурне та регіональне). Якщо природне безробіття 
за звичай не супроводжується різкими негативними соціальними наслідками, то 
вимушене - особливо така гостра його форма, як регіональне - загрожує формуван-
ням критичного рівня і неминучою соціальною кризою. 

В Україні безробіття з'явилося з процесом переходу до ринкової економічної 
системи, причому домінуючою є прихована його форма. За останній час безробіття 
придбало вид великого макроекономічного явища, перетворившись в самостійний 
фактор розвитку економіки. Сьогодні ясно, що роль безробіття як неминучого нас-
лідку фінансової стабілізації булла недооцінена. 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ПРОПАГАНДИ ТОВАРІВ: 
МІКРОЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ 

Губарьова С.С. студентка 1 курсу, факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Пєсцова–Світалка О.С., кандидат економічних наук, доцент 
Актуальність проблеми. Важливу роль у просуванні нових товарів на ринку 

має реклама. Реклама намагається пристосувати споживчий попит до нового про-
дукту. Фірма зацікавлена в рекламі, оскільки вона розширює попит і сприяє змен-
шенню еластичності попиту за ціною [1]. 

Матеріали і методи досліджень. проблеми рекламної пропаганди товарів 
досліджувалися у працях як українських, так і зарубіжних учених, зокрема 
А.Галіндзра, А.Владимирської, П.Владимирського, А. Задоя, Е.Копатько, 
О.Коваленко, І.Кутліної, А. Лісовіий, Б.Обритько, С.Пілатова, Є.Ромат, 
С.Шуміхіна, О.Феофанова та ін. 

Мета дослідження полягає у вивченні позитивних та негативних аспектів рек-
лами з позиції мікроекономічного аналізу. В процесі дослідження використано ме-
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тоди формальної та діалектичної логіки: аналізу і синтезу; порівняння і аналогії; 
індукції та дедукції. 

Результати досліджень. Широкого застосування рекламна діяльність набуває 
під час реалізації товарів, які виробляються на ринках монополістичної конкуренції 
та олігополії. Мета реклами – збільшення частки продукції фірми на ринку та по-
силення лояльності споживачів до товару фірми. Щодо графічного зображення 
становища фірми на ринку, переміщення кривої попиту вправо та зменшення її 
еластичності буде означати успіх реклами. 

Пропаганда реклами – неособисте, неоплачуване, некомерційне стимулюван-
ня попиту на товар, під час якого інформація на даний товар розповсюджується в 
будь-якій формі шляхом поширення її в пресі, телерадіомовленні чи зі сцени. 
Фірми досить багато уваги приділяють розробці рекламного повідомлення. Вдала 
провідна ідея реклами, форма подання матеріалу, його обсяг – визначають кінцеву 
результативність усього рекламного процесу.  

У економічній науці роль реклами розцінюється суперечливо. Існують досить 
вагомі аргументи на користь реклами. Серед них, зокрема, такі: 

1. Реклама надає інформацію, яка допомагає споживачам зробити розумний 
вибір, адже однією з найважливіших передумов обґрунтованого вибору завжди 
вважалась повнота інформації. 

2. Кошти за розміщення реклами – це чи не найголовніше джерело доходів 
засобів масової інформації. Ні телебачення, ні радіо, ні газети не могли б існувати, 
якби не надавали оплачуваних рекламних послуг. Цей зовнішній ефект для 
глядачів та читачів виправдовує певні незручності, пов'язані з перенасиченістю 
рекламою засобів масової інформації. 

3. Реклама стимулює удосконалення продукту рекламодавцем. Рекламна 
кампанія буде приречена на провал, якщо продукт не матиме хоча б частини тих 
властивостей, про які йдеться у рекламному повідомленні [2]. 

4. Реклама сприймається як частина нашої повсякденної загальнодоступної 
культури [3]. 

5.Охоплення територіально великого ринку [3]. 
Разом з тим, доцільно прислухатися і до аргументів проти реклами: 
1. Головна мета реклами – переконувати, а не інформувати. Згадаємо хоча б 

зміст основних рекламних повідомлень, які ми щодня бачимо по телебаченню. 
Більшість з них побудована на протиставленні товару фірми іншим товарам та має 
за мету переконати, що придбати товар фірми – це єдине правильне рішення. 

2. Витрати на рекламу є відносно непродуктивними, вони нічого або майже 
нічого не додають до процвітання суспільства. Хоча сама рекламна діяльність і 
створює додаткові робочі місця (рекламні агентства, засоби інформації тощо), од-
нак при альтернативному використанні рекламних коштів вони могли б принести 
більший суспільний ефект. 

3. Реклама часом викликає негативні зовнішні ефекти, такі як збільшення 
споживання тютюнових виробів, алкоголю тощо. 

4. Ефективність реклами низька, оскільки більша її частина має тенденцію до 
самонейтралізації. Скажімо, активна рекламна кампанія зубних паст «Sanino» та 
«Colgate» призводить до того, що споживач не знає, який вибір йому зробити, а то-
му керується іншими критеріями при визначенні покупки [2]. 

Висновки. Реклама є спеціальною інформацією про осіб чи продукцію, яка 
розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або 
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опосередкованого одержання прибутку. Є як негативні, так і позитивні аспекти 
рекламної пропаганди товарів. Позитивним аспектом є виклад інформації у 
потрібному вигляді та доступно до споживача. Недоліком реклами у засобах 
інформації є іноді значний інтервал між моментом ознайомлення з рекламним 
зверненням і фактом покупки. Що тривалішим є цей інтервал, то меншим стає 
ефект впливу реклами. 
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економічної теорії та економічних досліджень  

Актуальність теми. Прояви гендерної нерівності та дискримінації в сучасно-
му суспільстві не лише суперечать демократичним засадам щодо однакового став-
лення до особи, незалежно від статі, а й спричинюють негативні наслідки в соціа-
льно-економічній сфері, знижуючи можливості для економічного зростання на ос-
нові ефективного використання людського потенціалу. 

Метою роботи є встановлення та аргументація взаємозв’язку між гендерною 
нерівністю та економічним розвитком.  

Предметом дослідження є система гендерних відносин, що виникають в 
процесі економічного розвитку. 

Завдання роботи: 
- дослідити та аргументувати індикатори гендерної нерівності та гендерної дис-

кримінації в економічній сфері та проаналізувати їх наслідки для сталого розвитку; 
- встановити та обґрунтувати умови для вирівнювання економічних можливо-

стей чоловіків та жінок;  
- проаналізувати гендерну складову ціннісних орієнтирів представників мало-

го та середнього бізнесу на прикладі підприємців Полтавської області; 
Матеріали і методи дослідження. Методи дослідження, які були використані 

для вирішення поставлених завдань - теоретичний, систематичний, а також 
порівняльний аналіз - при обробці анкет підприємців Полтавської області, які взяли 
участь в біхевіористичному дослідженні їх ціннісних орієнтирів. 

При цьому була застосована методологія паралельного поєднання опитуваль-
них та метричних методів та використано системний підхід до аналізу результатів 
анкетування. Також використовувався метод синтезу для виявлення взаємозв’язків 
між випадковими змінними та оцінками їх якості.  

Теоретичною основою методології дослідження стали праці класиків теорій 
економічного розвитку, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених щодо про-
блем гендерної рівності в економічній сфері.  

Результати досліджень. Для реалізації поставлених цілей вводяться наступні 
види стимулюючих виплат : доплата за додаткову роботу, що не входить в коло по-
садових обов'язків працівника , доплата за роботу в нічний час, доплата за тимча-
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сово відсутніх працівників, доплата за суміщення професій , посад або збільшення 
обсягу виконуваних робіт, доплата за роботу в небезпечних для здоров'я та особли-
во важких умовах праці, доплата за виконання керівних функцій, доплата за роботу 
у вихідні та святкові дні та інші види доплат. Надбавка за високу результативність 
роботи, успішне виконання найбільш складних робіт, надбавка за напруженість та 
інтенсивність праці , надбавка за безперервний стаж , надбавка за класність 1, 2 
клас, надбавки для головного позаштатного спеціаліста та інші види надбавок. 
Преміювання за успішне та якісне виконання робіт і завдань за певний період - 
матеріальна допомога. 

Проаналізувавши результати опитування можна сказати, що для чоловіків 
підприємців важливіше те скільки людина заробляє, а жінці те яка атмосфера панує 
в колективі.  

Висновки. Отже, законодавство у даному випадку надає суб’єктам господа-
рювання та бюджетним організаціям повну свободу у виборі засобів стимулювання 
працівників та процедури їх застосування. За для кращого балансу я пропоную, 
щоби керівні посади підприємства були заповнені жінками на 50%, так як доволі 
яркий приклад для цього Швеція де в основному 50 на 50. Це і є поштовх до такої 
стабільності країни. Жінки спрямовують основну свою увагу на соціальних про-
блемах, а чоловіки більш на матеріальну. Моя позиція така йти шляхом більшості 
країн Європи, оминаючи ті помилки які вони припустили. 

Список використаних джерел 
1. Богиня Д. П. Основи економіки праці :[наук. журнал]/ Д. П. Богиня,  

О. А. Грішнова. – 6-те вид. – К. : Знання-Прес, 2010. -30 с. 
2. Бертольд М. Гендерна політика і гендерна рівність в Австрії / М. Бертольд // 

Матеріали круглого столу «Австрія-Україна: гендерна рівність». – К. : Австрійський куль-
турний форум. – 2007. - С.6 -8. 

3. Курилко В. O. Гендерний аспект соціально-економічних трансформацій // 
Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: Матеріали між. 
нар. наук.-практ. конф., (Полтава, 13 березня 2013) – Полтава: 2013. – 278 с. 

4. Курилко В.О. Значення гендерної рівності у забезпеченні сталого соціально-
економічного розвитку України // Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції для студентів, аспірантів і молодих науковців «Оцінка економічного 
потенціалу країни: теоретичні і практичні аспекти». 
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Актуальність проблеми. Діяльність кожного суб’єкта господарювання стає 
предметом уваги значного кола інших сторін, зацікавлених у результатах його фу-
нкціонування. Потреба в аналізі показників ліквідності набирає актуальності в 
умовах ринку у зв’язку з посиленням фінансових обмежень й необхідністю оцінки 
фінансового стану підприємств.  

Матеріали і методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 
дослідження є наукові методи пізнання, фундаментальні праці науковців з питань 
фінансового аналізу та менеджменту, а також нормативні акти. 

Результати дослідження. Ліквідність – це спроможність окремих видів май-
нових цінностей бути швидко перетвореними у грошову форму без втрати своєї 
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поточної вартості в умовах сформованої кон’юнктури ринку. Таке поняття 
ліквідності характеризує її функцію часу (строку можливого продажу) і ризику 
(можливої втрати вартості майна) [1, с. 15]. 

До показників ліквідності відносяться:  
– коефіцієнт загальної ліквідності (покриття); 
– коефіцієнт швидкої ліквідності; 
– коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). 
У табл. 1 наведена методика розрахунку даних показників за інформацією фо-

рми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» з урахуванням вимог НП(с)БО. 
Таблиця 1 

Відносні показники оцінювання ліквідності підприємства 

Показник Економічний зміст Порядок розрахунку за 
даними ф. № 1 (рядки) 

Коефіцієнт  
загальної  
ліквідності 

Оборотні активи / Поточні зобов’язання  
і забезпечення 1195/1695 

Коефіцієнт 
швидкої  
ліквідності 

(Гроші та їх еквіваленти + поточні фінансові 
інвестиції + поточна дебіторська заборгова-
ність + інші оборотні активи) / Поточні зо-

бов’язання і забезпечення 

(сума із 1125 по 
1190)/1695 

Коефіцієнт  
абсолютної 
ліквідності  

(Гроші та їх еквіваленти + поточні фінансові 
інвестиції) / Поточні зобов’язання 

і забезпечення 
(1160+1165)/1695 

 
Коефіцієнт загальної ліквідності – це найбільш комплексний показник оціню-

вання ліквідності та платоспроможності, який визначається відношенням всієї суми 
оборотних активів підприємства до поточних зобов’язань і забезпечень. Він відо-
бражає прогнозні платіжні можливості на відносно віддалений період, що дорівнює 
середній тривалості одного обороту оборотних активів, за умови своєчасних розра-
хунків з дебіторами.  

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, скільки гривень оборотних активів 
припадає на кожну гривню поточних зобов’язань, тобто оцінює достатність ресур-
сів оборотних активів для погашення короткострокових зобов’язань. В економіці 
України більшість аналітиків вважають мінімальним нормативним значенням кое-
фіцієнта загальної ліквідності ≥ 1,0. Якщо цей показник менший 1, баланс вважа-
ється неліквідним, а підприємство неплатоспроможним [3, с. 288-289]. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) є проміжним коефіцієнтом 
покриття і показує, яка частина поточних активів з урахуванням запасів і дебіторської 
заборгованості, платежі за якою очікуються не більш як через 12 місяців після звітної 
дати, покриває поточні зобов’язання і забезпечень. Для підприємств України рекоме-
ндована величина цього коефіцієнта коливається у межах від 0,7 до 0,8. [2].  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм плато-
спроможності і показує, яку частку короткострокової заборгованості підприємство 
може погасити найближчим часом. Загальноприйнята величина цього коефіцієнта 
повинна перевищувати 0,2 [2].  

У разі, якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є замалим, необхідно застосо-
вувати заходи щодо його підвищення. Цього можна досягти збільшенням найбільш 
ліквідних активів, або зменшенням найбільш термінових зобов’язань та коротко-
строкових пасивів[1, с. 194].  
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Висновки. Таким чином, для визначення рівня платоспроможності 
підприємства доцільно використовувати порівняння фактичних значень показників 
ліквідності з їх нормативними значеннями. У разі, якщо наведені вимоги не вико-
нуються, можна очікувати, що рано чи пізно суб’єкт господарювання виявиться 
неплатоспроможним, а отже, і виникне підстава для порушення проти нього справи 
про банкрутство. 
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Актуальність проблеми. В умовах невизначеного становища України між 
двома палаючими вогнями, Таможенним Союзом і Європейським Союзом, у грома-
дян складається враження покинутих людей, а демократія десь загубилась зовсім. Мо-
тивом виходу українців на Майдан Незалежності стає їхнє бажання покращити своє 
життя. В Україні ситуація склалася не найкращим чином. Без офіційного геноци-
ду,цунамі та інших стихійних лих смертність перевищує народжуваність вже з момен-
ту відокремлення держави від СРСР. За цей час населення України скоротилося на 6 
мільйонів осіб. В останні роки держава намагається підняти народжуваність але 
зменшення смертності досягти так і не вдалось.  

Матеріали і методи дослідження. Вже популярним стало поєднання 
економічних та соціальних факторів і звичайно ж їх доповнюють політичними, 
екологічними, культурними та іншими. Розвиток суспільства стимулює появу нових 
потреб і від якості їх задоволення залежить рівень суспільного добробуту, а від 
можливості - гармонійний та сталий суспільний розвиток. Теорія добробуту була зав-
жди популярною, інколи вона зводилась у ранг соціальної політики урядів, але ніколи 
не була абсолютно визначеною. До цього часу вона потребує досліджень, які б дозво-
лили чітко встановити параметри і умови досягнення добробуту. На нашу думку варто 
поставити цілі та вирішити проблеми економічного зростання добробуту суспільства, 
показати шляхи реалізації та визначити перспективи вирішення цих проблем. За 
офіційними даними [2] у 2012 році 55 % українців не задоволені своїм становищем. 
Але в той же час, 51 % людей [3] незважаючи на це, хочуть залишитися в Україні, а не 
шукати кращого життя за кордоном, бо є справжніми патріотами своєї Батьківщини. 
Добробут слід розглядати з позиції створення нормальних умов життєдіяльності насе-
лення, раціональної зайнятості та соціального захисту громадян, а людину - не тільки, 
як біологічну істоту, а й як активного члена суспільства. Добробут є одним з важливих 
об’єктів дослідження в економічній теорії. Поняття добробуту використовується для 
характеристики стану індивідів та суспільства, якості їх життя. Ріст добробуту можна 
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вважати метою функціонування економічного механізму , ознакою його розвитку , що 
є найбільш зрозумілою та бажаною як для окремих індивідів , так і для суспільства в 
цілому. Представник математичного напряму неокласичної економічної школи В. Па-
рето (1843-1823) детально дослідив особливості формування загального добробуту 
суспільства і довів, що неможливо розглядати загальний добробут суспільства через 
суму всіх його членів[1, с. 255] . 

Щоб приділити максимум пошуку добробуту, він вивів власний оптимум, який 
можна охарактеризувати як стан, за якого ніякий перерозподіл ресурсів чи продуктів 
не може поліпшити становище одного раціонального суб’єкта, не погіршивши тим 
самим становище іншого.  

Оптимум базується на таких основних припущеннях: 
• кожна людина найкраще може оцінити свій добробут; 
• суспільний добробут визначається лише в одиницях добробуту окремих людей; 
• добробут окремих особистостей є неспівставними. 
Результати досліджень. Розгляд лише одного показника буде надто обмеже-

ним і усередненим. ВВП на душу населення відображає тільки потенційний 
середній рівень життя населення, оскільки він більшою мірою є показником вироб-
ництва, а при визначенні реального рівня життя основної маси людей у державі 
необхідно також враховувати характер розподілу вироблених благ. Суспільний 
добробут можна оцінити за допомогою певних фінансових показників, які є 
кількісними характеристиками економічних явищ. 

Висновки. Передумовою подолання бідності населення має зростання 
суспільного добробуту, забезпечення якого буде можливим лише за умови досяг-
нення сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки.  

Здійснивши дослідження теоретичних основ формування та забезпечення 
суспільного добробуту, варто відзначити, що суспільний добробут – це рівень 
забезпеченості населення матеріальними, соціальними, культурними, в тому числі 
духовними та екологічними благами. Для поліпшення суспільного добробуту за 
рахунок видатків державного бюджету на соціальну сферу потрібно посилити кон-
троль за використання обмежених бюджетних ресурсів. 
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БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
Потапенко Я.О., студентка 1 курсу факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник: Курилко В.О., старший викладач кафедри економічної теорії та 
економічних досліджень 

Актуальність проблеми. В рамках Національної програми сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні розвиток малого та середнього підприємництва 
визначається як необхідна передумова ефективної реструктуризації економіки 
України, розвитку інноваційної діяльності, розв’язання проблем зайнятості, 
підвищення рівня життя населення і міжнародної конкурентоспроможності 
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національної економіки, адже малі та середні підприємства вважаються найбільш 
динамічними та інноваційними суб’єктами ринкових відносин [3]. 

У США, Японії, Великобританії, Німеччині, Італії, Франції на малий та середній 
бізнес припадає близько 95% усіх підприємств. Важливо, що саме малий та середній 
бізнес створює більшу частину ВВП у країнах з розвинутою ринковою економікою – 
до 50-60%. В Україні ця цифра за оцінками складає лише 10–15% [1]. 

Унаслідок руйнівного впливу кризових явищ 2008 – 2009 рр. в Україні 
спостерігалось зменшення чисельності малих підприємств. Найбільше падіння припа-
дало на 2010 р. (зменшення на 5,5 % у порівнянні з 2009 р.) та 2011 р. (на 8,9 % у 
порівнянні з 2010 р.). Кількість малих підприємств в Україні з 75 на 10 тис. наявного 
населення у 2009 р. скоротилась до 71 у 2010 р. та до 63 у 2011 р, що відповідає по-
казникам 2005 р. Кількість суб’єктів малого підприємництва з 661 на 10 тис. населен-
ня у 2009 р. скоротилась до 464 у 2011 р. В Україні частина збиткових підприємств 
малого бізнесу з 32,8 % від загальної кількості у передкризовому 2007 р. збільшилась 
до 41,4 % у 2011 р. Кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу 
також скоротилась з 2237,4 тис. у 2008 р. до 2073,6 (відповідає І половині 2006 р.) [2]. 

Експерти аналізують різницю малих і середніх підприємств розглядають багато 
підприємств, але серед цього різноманіття демократично не лунає думка про 
взаємозв’язок малого та середнього підприємства та кількість асоціацій які обєднують 
власників або представників цих підприємств. 

Метою дослідження є становлення взаємозв’язку між становлення малого 
підприємства та організаційною спроможністю об’єднань підприємців (бізнес 
асоціація). 

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні задачі: 
1. Визначити місце та роль бізнес асоціації ринкової інфраструктури; 
2. Дослідити міжнародний досвід діяльності бізнес асоціації на основі анкету-

вання підприємців Полтавської області; 
3. Показати відношення до участі в бізнес асоціаціях. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріалами дослідження виступають: 

теоретичні відомості про безробіття; практичні відомості; анкетне дослідження. 
В процесі дослідження використано системний підхід, методи аналізу і синтезу, 

методи кореляційно-регресійного аналізу, які засновані на виявленні взаємозв’язків 
між випадковими змінними та оцінці їх якості.  

Результати дослідження. Громадська організація інвестиції гендерного 
трансформації в листопаді 2013р проводилось дослідження саме розвинуте 
підприємство в Полтавській області (додаток). Було зібрано 370 анкет підприємців 
Полтавщини. 

Згідно з результатами анкетування цілеспрямованими в бізнес асоціаціях є не всі 
підприємці 

На питання чи є ви членом бізнес-асоціації чоловіки відповіли так: Ті, що є чле-
нами асоціацій їх 25, що складає 17,36% від загальної кількості чоловіків. А серед них 
є ті що не приймають участь в асоціаціях їх 119, що складають 82,64% від загальної 
кількості чоловіків. 

На питання чи є ви членом бізнес-асоціації жінки відповіли так: ті, що є членами 
асоціацій їх 46, що складає 20,35% від загальної кількості жінок. А серед них є ті що 
не приймають участь в асоціаціях їх 180, що складають 79,65% від загальної кількості 
жінок. 

На питання, чи хочуть приймати участь в роботі бізнес асоціацій, тих хто не є 
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членом асоціації, відповіді від чоловіків та жінок. Позитивно відповіли 32 чоловіків 
які не приймають участь в асоціації. А негативно відповіли 87 чоловіків які не прий-
мають участь в асоціації. Позитивно відповіли 43 жінки які не приймають участь в 
асоціації. А негативно відповіли 13 жінок які не приймають участь в асоціації. 

Висновки. Бізнес-асоціація малого та середнього підприємництва має свою ос-
новну мету – захист прав підприємництва, створення оптимальних умов для ведення 
власної справи, сприянні у підготовці поінформованого, соціально активного прошар-
ку підприємництва. Асоціація представляє інтереси підприємництва у органах влади і 
самоврядування всіх рівнів. Проблема становлення та розвитку малого і середнього 
бізнесу в країнах набуває особливої актуальності, адже саме цей бізнес здатен ефек-
тивно вирішувати найгостріші економічні та соціальні проблеми перехідного періоду. 
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ВИЗНАЧАЄМО ПОКАЗНИКИ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ДЕБІТОРАМИ  
ЗА ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ 2013 РОКУ 
Рєка Я. Ю., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Тютюнник Ю. М., кандидат економічних наук, доцент 
Актуальність проблеми. Від початку формування ринкових відносин в 

Україні і донині існує чимало актуальних нерозв’язаних питань, пов’язаних з 
обліком дебіторської заборгованості. Це відповідно обумовлює постійний перегляд 
нормативних актів і регламентуючих документів, вироблення нових шляхів удо-
сконалення організації та методики проведення аналізу розрахунків із дебіторами. 

Матеріали і методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 
є джерела навчальної, монографічної та періодичної літератури, а також норматив-
но-правові документи, що стосуються даної теми. 

Результати досліджень. Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 
дебіторів підприємству на певну дату. Проведення аналізу дебіторської 
заборгованості дає змогу визначити: склад і структуру такої заборгованості та її 
зміни в динаміці за період, що аналізується; встановити реальність погашення 
дебіторської заборгованості; визначити показники якості, ліквідності та обіговості 
дебіторської заборгованості; визначити вплив дебіторської заборгованості на 
фінансовий стан підприємства; розробити заходи щодо оптимізації величини і ча-
стки дебіторської заборгованості в обігових активах підприємства [2, с. 45 – 46]. 

Методика розрахунку показників комплексного оцінювання дебіторської 
заборгованості за інформацією фінансової звітності 2013 р. запропонована в табл. 1.  

Узагальнюючим критерієм ліквідності та якості дебіторської заборгованості є 
її оборотність, яку можна виміряти кількістю оборотів і швидкістю обороту в днях. 
Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості показує кількість її оборотів за 
календарний рік. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості 
характеризує середню кількість днів, які необхідні для повернення дебіторської 
заборгованості підприємству. Показники частки дебіторської заборгованості в 
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майні та поточної дебіторської заборгованості в оборотних активах свідчать про те, 
наскільки відповідно майно та оборотні активи сформовані за рахунок боргів 
підприємству. Про поліпшення стану платіжно-розрахункових відносин свідчить 
наближення до 1 значення коефіцієнта співвідношення поточної дебіторської та 
поточної кредиторської заборгованості. Також важливою ознакою поліпшення 
фінансового стану підприємства є зниження в динаміці показника, що характеризує 
відношення дебіторської заборгованості до чистого доходу від реалізації.  

Одним з основних недоліків існуючої системи аналізу дебіторської 
заборгованості є те, що загальна криза неплатежів, характерна для сучасної 
української економіки, змушує сумніватися в об’єктивності, своєчасності та 
корисності отриманих результатів аналізу. 

Таблиця 1 
Показники комплексного оцінювання дебіторської заборгованості 

Показник Порядок розрахунку за даними 
форм № 1, 2 (рядки) 

Коефіцієнт обертання 
дебіторської 
заборгованості  
Тривалість одного обороту 
(середній період повер-
нення) дебіторської 
заборгованості, днів 

 

Частка дебіторської 
заборгованості в майні, % 

 
Частка поточної 
дебіторської 
заборгованості в оборот-
них активах, %  
Коефіцієнт 
співвідношення поточної 
дебіторської та поточної 
кредиторської 
заборгованості  
Відношення дебіторської 
заборгованості до чистого 
доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг), % 

 

 
Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних засобів 

аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації ком-
плексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи 
неплатежів [1, с. 25]. 

Висновки. Таким чином, результати комплексного аналізу дебіторської 
заборгованості дозволять уникнути ризиків неплатоспроможності та зниження 
показників ліквідності за рахунок отримання об’єктивної та своєчасної інформації 
для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ПРОЦЕНТ, РЕНТА І ПРИБУТОК ЯК ФОРМИ ДОХОДУ  
ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА 

Тютюнник І.Ю., студентка 1 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Пєсцова-Світалка О.С., кандидат економічних наук, доцент  
Актуальність проблеми. Всі економічні ресурси, що використовуються у 

процесі створення матеріальних благ, виступають у вигляді факторів виробництва. 
Основними факторами виробництва є земля, праця, капітал та здатність до 
підприємництва. Власники ресурсів продають їх на відповідних ринках і отриму-
ють за це плату у вигляді доходів. Незважаючи на існуючу кількість наукових 
праць у цьому напрямку, проблеми формування доходів домогосподарств є акту-
альним і важливим завданням досліджень сучасної економічної науки. 

Матеріали і методи досліджень. Історично проблеми формування факторних 
доходів досліджувалися такими вченими Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, 
К.Маркс, Е. Джеванс, А. Маршалл, Д. Кларк, Дж.М. Кейс та ін. В трансформаційній 
економіці досліджувалися в роботах Лібанової Е. М., Мандибури В. О., Черень-
ко Л.М., Грішнової О. А., Соколика М., Лагутіна В. Д. та ін.  

Мета дослідження полягає у вивченні основних форм доходів від факторів ви-
робництва та з’ясуванні їх значення як для власників ресурсів так і для їх покупців. 
В процесі дослідження використано такі методи як: формальної логіки (метод 
аналізу і синтезу, порівняння і аналогії); діалектичної логіки (перехід від абстракт-
ного до конкретного). 

Результати досліджень. Доходи від економічних ресурсів (факторів вироб-
ництва) називають факторними. Кожен вид ресурсів забезпечує відповідний вид 
доходів: плата за трудові ресурси – заробітну плату, плата за природні ресурси – 
ренту, дохід на капітал – процент за грошовий капітал і прибуток за використання 
фізичного капіталу, дохід від підприємницьких здібностей – підприємницький 
дохід [1, с. 322, 342]. 

Економічний механізм розподілу обмежених ресурсів пов’язаний з тим, що 
всі фактори приймають участь у створення матеріальних благ і послуг та в процесі 
їх виробництва переносять свою вартість на вартість і ціну виробленої продукції. 
Після її продажу і отримання виручки від реалізації, виробник повинен 
відшкодувати вартість використаних у виробництві ресурсів їх власникам, за раху-
нок чого і утворюються факторні доходи. Вони становлять собою плату за викори-
стання ресурсів, їх ціну на ринку факторів виробництва. Ця плата необхідна для 
подальшого використання і відтворення ресурсів.  

Доходи – це надходження від продажів економічних ресурсів і готової 
продукції. Розподіл доходів за факторами виробництва називається 
функціональним розподілом, результатом якого є утворення первинних доходів [3].  

Розглянемо основні форми функціонального розподілу доходів: заробітну 
плату, ренту, процент, прибуток. Заробітна плата – це основний вид доходу. Як 
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економічна категорія, заробітна плата є грошовою формою вартості і ціни робочої 
сили на ринку праці. Зарплата є основною формою трудового доходу, головним 
джерелом формування бюджетів домогосподарств [2, с. 197]. 

Ціною послуг природних ресурсів (землі) є земельна рента. Рента – це ціна, що 
сплачується за використання землі та інших природних ресурсів, кількість яких суво-
ро обмежена. Дохід, що отримує власник земельної ділянки незалежно від якості 
землі, яка надається у користування, є абсолютною рентою. Крім того, земля не може 
бути замінена іншим типом ресурсу, як у випадку з капіталом і працею [1, с. 384]. 

Процент – це дохід власника капіталу, під яким розуміють функціонуючі в 
процесі виробництв засоби виробництва (виробничі приміщення підприємств, маши-
ни, устаткування тощо). Позичковий процент є винагородою, яку одержує власник 
грошей за те, що надав їх підприємствам або приватним особам для використання. 

Прибуток – це дохід власника такого особливого ресурсу як «здатність до 
підприємництва». З позицій методології маржиналізму, прибуток розглядається як 
винагорода підприємцю за виконання ним управлінських і організаційних функцій, 
впровадження інновацій, ризик. 

Джерелом підприємницького доходу є досконалість організації виробництва 
та компетентність управління. Завдяки цьому підприємець може без додаткових 
інвестицій скоротити витрати на виробництво, підвищити продуктивність праці. 
Впровадження нових ідей у процесі виробництва сприяє зниженню витрат, 
поліпшенню якості продукції, появі нових товарів і послуг, збільшенню обсягів 
реалізації, що забезпечує додатковий дохід підприємству [3]. 

Висновки. В умовах ринкової економіки кожен фактор (ресурс) має свого 
власника і ціну. Існують ринки факторів виробництва: землі, праці, капіталу. Усі 
фактори виробництва приймають участь у створенні матеріальних благ (продукту) 
і приносять своїм власникам відповідний дохід, який визначається ціною кожного 
ресурсу. Все те, що є доходом для власника фактора виробництва, виступає як вит-
рати для покупця цього фактора. 
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ВИЗНАЧАЄМО ПОКАЗНИКИ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ КРЕДИТОРАМИ  
ЗА ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ 2013 РОКУ 

Чех К. Ф., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Тютюнник Ю. М., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Вивчення особливостей аналізу показників поточ-
ної кредиторської заборгованості в сучасних умовах господарювання є актуальним, 
оскільки раціональна його організація впливає на величину оборотного капіталу 
підприємства, дозволяє ефективно використовувати залучені кошти та уникає про-
строчення поточної кредиторської заборгованості.  

Матеріали і методи досліджень. Теоретичною та методологічною основою 
дослідження є джерела навчальної, монографічної та періодичної літератури, а та-
кож нормативні акти, що стосуються даної теми. 
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Результати досліджень. Значну частку в складі джерел коштів підприємства 
мають позикові кошти, у тому числі й кредиторська заборгованість. Проте залу-
чення позикових засобів останнім часом спрямоване не на розвиток виробництва, а, 
навпаки, на погашення своїх зобов’язань перед іншими кредиторами. Прийнято 
вважати, що підприємство, яке користується в процесі господарської діяльності 
тільки власним капіталом, має максимальну стійкість [1, c. 59].  

Послідовність аналізу поточної кредиторської заборгованості включає такі 
етапи [2, c. 192]: 

- оцінювання величини, структури та динаміки поточної кредиторської 
заборгованості за видами з використанням прийомів горизонтального та верти-
кального аналізу; 

- дослідження структури поточної кредиторської заборгованості за строками 
утворення з метою з’ясування стану платіжної дисципліни; 

- комплексне оцінювання поточної кредиторської заборгованості за систе-
мою відносних показників; 

- порівняльний аналіз поточної дебіторської та поточної кредиторської 
заборгованості. 

Важливим напрямом аналізу є вивчення якості поточної кредиторської 
заборгованості за системою відносних показників (табл. 1), методика розрахунку 
яких наведена за інформацією фінансової звітності 2013 року відповідно вимог 
НП(С)БО 1. 

Узагальнюючим критерієм при цьому є її оборотність, яка розраховується за 
кількістю оборотів і швидкістю обороту в днях. Коефіцієнт обертання поточної 
кредиторської заборгованості показує кількість її оборотів за календарний рік. 
Тривалість одного обороту поточної кредиторської заборгованості характеризує 
середню кількість днів, які необхідні для повернення заборгованості 
підприємством. 

Показники частки поточної кредиторської заборгованості в капіталі, зо-
бов’язаннях і забезпеченнях, поточних зобов’язаннях і забезпеченнях 
відображають рівень фінансової залежності підприємства від кредиторських запо-
зичень. 

Таблиця 1 
Показники комплексного оцінювання кредиторської заборгованості 

Показник Порядок розрахунку за даними  
форм № 1, 2 (рядки) 

Коефіцієнт обертання поточної 
кредиторської заборгованості 

Ф. № 2: 2050  
Ф. № 1: (сума із 1610 по 1650, гр.3 + сума 

із 1610 по 1650, гр.4) ÷ 2 (без 1621) 
Тривалість одного обороту (середній 
період погашення) поточної кредиторської 
заборгованості, днів 

360  
п.1 

Частка поточної кредиторської 
заборгованості в капіталі, % 

Ф. № 1: (сума із 1610 по 1650, гр.3 + сума 
із 1610 по 1650, гр.4) ÷ 2 (без 1621)  
Ф. № 1: (1900, гр.3 + 1900, гр.4) ÷ 2 

Частка поточної кредиторської 
заборгованості в зобов’язаннях і забезпе-
ченнях, % 

Ф. № 1: (сума із 1610 по 1650, гр.3 + сума 
із 1610 по 1650, гр.4) ÷ 2 (без 1621))  

Ф. № 1: ((1595 + 1695 + 1700), гр.3 + (1595 
+ 1695 + 1700), гр.4) ÷ 2 
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Показник Порядок розрахунку за даними  
форм № 1, 2 (рядки) 

Частка поточної кредиторської 
заборгованості в поточних зобов’язаннях і 
забезпеченнях, % 

Ф. № 1: (сума із 1610 по 1650, гр.3 + сума 
із 1610 по 1650, гр.4) ÷ 2 (без 1621)  
Ф. № 1: (1695, гр.3 + 1695, гр.4) ÷ 2 

Відношення поточної кредиторської 
заборгованості до оборотних активів, % 

Ф. № 1: (сума із 1610 по 1650, гр.3 + сума 
із 1610 по 1650, гр.4) ÷ 2 (без 1621)  
Ф. № 1: (1195, гр.3+1195, гр.4) ÷ 2 

Припадає поточної кредиторської 
заборгованості на 1 грн поточної 
дебіторської заборгованості, грн 

Ф. № 1: (сума із 1125 по 1155, гр.3 + сума 
із 1125 по 1155, гр.4) ÷ 2 (без 1621)  

Ф. № 1: (сума із 1610 по 1650, гр.3 + сума 
із 1610 по 1650, гр.4) ÷ 2 (без 1136) 

Відношення поточної кредиторської за-
боргованості до чистого доходу від реалі-
зації продукції (товарів, робіт, послуг), % 

Ф. № 1: (сума із 1125 по 1155, гр.3 + сума 
із 1125 по 1155, гр.4) ÷ 2 (без 1621)) × 100 

Ф. № 2: 2000  
 
Про поліпшення платіжно-розрахункових відносин підприємства свідчить 

зниження показників, які визначаються відношенням поточної кредиторської 
заборгованості до оборотних активів і чистого доходу. Також важливою ознакою 
ефективності розрахунків є наближення до 1 значення показника, що характеризує, 
скільки припадає поточної кредиторської заборгованості на 1 грн поточної 
дебіторської заборгованості. 

Висновки. Отже, аналізуючи дебіторську і кредиторську заборгованість, 
необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з 
конкретної виробничої ситуації на підприємстві. 
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ПІДСЕКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Гаркавець В. С., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, доцент 
Актуальність проблеми. Внаслідок поглиблення економічних зв’язків між 

учасниками світового співтовариства наша держава вступила в тісну взаємодію з 
різними країнами. Дана інтеграція стосується багатьох сфер суспільного життя, торк-
нулася вона й фінансового обліку. Тому сьогодні варто значну увагу приділити пере-
ходу на міжнародні стандарти облікової політики як окремого підприємства, так і сис-
теми обліку в цілому. Даний трансформаційний етап розвитку, який проявляється в 
різних формах змін, торкається значною мірою і обліку доходів від реалізації. 

На сьогодні компанії в Україні можуть приймати рішення про ведення 
фінансової звітності відповідно до МСБО, але податкова звітність, яка фактично 
відрізняється від звітності, оформленої згідно з МСБО, лишається обов’язковою і 
державні органи жорстко контролюють її ведення. Таке становище очевидно 
послаблює зацікавленість компаній у впровадженні бухгалтерського обліку за стан-
дартами МСБО. Таким чином, розвиток підприємницького сектору стримується, 
оскільки це фактично відштовхує компанії від активнішого виходу на внутрішній та 
міжнародні ринки капіталу. Також, відсутність сумісності між українськими стандар-
тами бухгалтерського обліку та МСБО зумовлюють актуальність дослідження обліку 
доходів в інших країнах [1]. 

Матеріали та методи досліджень. Питання, пов'язані з проблемами обліку вит-
рат і доходів підприємства та перспективами їх вирішення в Україні та за кордоном, 
знайшли певне відображення у роботах М. Р. Лучко І. Білоусової, М. Чумаченка, 
С. Голова, С. Деньги, 3. Задорожного, В. Ластовецького, Т. Маренич, С. Михалевич, 
В. Мосаковського, Т. Сльозко та інших вітчизняних учених-економістів. 

Результати досліджень. Розглянемо визначення доходу та його відображення в 
обліку різних країн. Зокрема, в США визнання доходу здійснюється на основі так зва-
ного принципу доходу, який визначає порядок реєстрації в бухгалтерському обліку 
доходів від продажу товарів та послуг, а також прибутків.  

Відповідно до ЗПБО США доходи можуть визнаватися на момент надходження 
товару чи послуги покупцю, до нього чи після. Вибір цього моменту залежить від то-
го, коли дана господарська операція буде відповідати критеріям визначеності – 
вимірюваності, релевантності і надійності. 

У Швейцарії чистий дохід, скоригований на суму витрат є базою оподаткування. 
При цьому податкове коригування включає, в основному, виявлення прихованих 
резервів з наступним зарахуванням їх до складу доходів [2]. 

А Іспанії розбіжності між чистим та оподатковуваним доходом (базою оподатку-
вання) можуть бути: постійними (не відшкодовуються в наступному періоді за вира-
хуванням компенсуючих збитків); тимчасовими (на основі розбіжностей в критеріях 
розподілу, які відшкодовуються в наступних періодах), а також можуть представляти 
собою збитки, які компенсуються в цілях оподаткування. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про до-
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ходи та розкриття її російськими підприємствами визначаються П(С)БО 9 «Доходи».  
Доходами організації визнається збільшення економічних вигід в результаті над-

ходження активів (грошових коштів, іншого майна) і/або погашення зобов’язань, що 
призводять до збільшення капіталу даної організації, за винятком внесків учасників. 

Доходи організації залежно від їх характеру, умов отримання і напрямів 
діяльності поділяються на: 

− доходи від звичайної діяльності; 
− операційні доходи; 
− позареалізаційні доходи. 
Для цілей бухгалтерського обліку в Росії організація самостійно визнає надходжен-

ня доходами від звичайних видів діяльності або іншими надходженнями, виходячи з ви-
мог ПСО 9 «Дохід», характеру своєї діяльності, виду доходів і умов їх отримання [2]. 

Висновки. Отже, українське тлумачення поняття доходу та його видів в своїй 
більшості співпадає з міжнародними аналогами. Хоча, в цілому, незважаючи на знач-
ний прогрес у справі проведення бухгалтерської реформи, невідповідності між 
українськими та міжнародними стандартами поряд з неефективними механізмами за-
безпечення відповідності спричиняють до сумнівів та стурбованості потенційних 
інвесторів щодо надійності вміщених у фінансовій звітності даних. Західні інвестори 
нерідко стикаються з проблемою переведення українських бухгалтерських даних у 
міжнародну прийнятну бухгалтерську інформацію, що фактично передбачає додаткові 
витрати на ведення підприємницької діяльності в Україні.  
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДШКОДУВАННЯ ПОНЕСЕНИХ ВИТРАТ 
Гусакова О. О., студентка ОКР «Магістр», спец. «Облік і аудит» 

Науковий керівник: Пилипенко К. А., к.е.н., доцент, доцент  
кафедри організації обліку та аудиту 

Актуальні проблеми. Заробітна плата – основна, а іноді й єдина виплата, яку 
підприємство здійснює на користь своїх працівників. Інакше кажучи, якщо у 
підприємства є працівники, то воно обовЯзково нараховує їм заробітну плату. 
Відповідно заробітна плата також виступає для працівників підприємства інструментом 
відшкодування витрат. Так що ми не можемо залишити поза увагою цю тему. 

Матеріали і методи досліджень Актуальні питання щодо розрахунків з заробіт-
ною платою досліджували такі науковці Колот А. М., Бутинця Ф. Ф., Гарасима П. М., 
Голова С. Ф. та багато інших, Вони вивчали різні аспекти витрат, їх погашення, трудові 
відносини, соціально-трудової взаємодії людей, мотивації, характер лідерства, зміст ро-
боти та якості трудового життя  

Результати дослідження. Впродовж багатьох років заробітна плата в Україні 
підтримувалася на соціально низькому рівні. Нині для більшості працівників вона пере-
творилася на невелику соціальну виплату. Штучне стримування заробітної плати при-
звело до того, що нині витрати на заробітну плату в Україні в розрахунку на одиницю 
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валового національного продукту майже вдвоє нижчі, ніж у країнах з розвиненою рин-
ковою економікою. При дотриманні вимог ринкової економіки забезпечення 
необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю 
продукції є водночас гарантією як зростання трудових доходів працівників, так і 
підвищення ефективності виробництва, що відповідає інтересам всіх учасників трудо-
вого процесу і вимогам ринку. Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої 
сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості 
продукції, робіт на окремому підприємстві.  

У розвинутих країнах світу спостерігається відхід від традиційних методів обліку 
та контролю виробничих витрат, пошук ефективніших засобів підвищення якості 
продукції та зниження її собівартості. Для прийняття стратегічних рішень і довгостро-
кового прогнозування у розвинутих країнах необхідною є інформація про повну 
собівартість продукції, а система обліку змінних витрат передбачає віднесення всіх 
постійних витрат до витрат періоду, хоча як свідчить практика, не всі постійні витрати 
відшкодовуються за короткий проміжок часу [1]. 

Скорочення собівартості продукції за рахунок заробітної плати у розвинутих 
країнах можливе через забезпечення вищих темпів зростання продуктивності праці 
порівняно з темпами збільшення заробітної плати. Для України ця проблема є 
специфічною, оскільки частка фонду оплати праці зайнятих у матеріальному 
виробництві в національному доході ще у 1998 р. знизилася до 18 %. В часткі 
собівартості фонд оплати праці складає приблизно 21 %, в той час як за кордоном це 
сягає з 47 %. 

Особливе місце в системі оплати праці посідає мінімальна заробітна плата, що 
являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 
некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану 
працівником місячну, годинну норму праці. Мінімальна заробітна плата на даний мо-
мент становить - 1218 грн., відповідно до ст. 8 Закону України від 16.01.2014року [2].  

Зрівнюючи мінімальну заробітну плату з прожитковим мінімумом, можна сказати, 
що прожитковий мінімум - це вартісна величина достатня для забезпечення нормально-
го функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів хар-
чування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 
послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 
особистості [1]. Прожитковий мінімум на 2014 рік в Україні встановлюється Закoнoм 
України «Про Державний бюджет на 2014 рік» за поданням Мініфіну України. На да-
ний час прожитковий мінімум на працездатну особу становить – 1218 грн., для не пра-
цездатних – 949 грн. [2]. 

Зараз кожному третьому мешканцю України заробітної плати не вистачає для 
придбання необхідного. Падіння реальної заробітної плати в галузях господарського 
комплексу України супроводжувалося зниженням продуктивності праці. У зв’язку із 
цим важливим завданням є створення належних умов для спокійної, ритмічної, 
продуктивної роботи індивідів і колективів для розкриття та розвитку здібностей, твор-
чого потенціалу. Для забезпечення ефективності мотивації необхідно об'єднати в єдину 
систему зусилля, здібності робітників, результати їх праці, винагороду і задоволення. 

Висновки. Дослідивши питання заробітної плати щодо відшкодування понесених 
витрат, можемо зробити висновок, що витрати понесені працівником не відповідають і 
є дуже високими по відношенню до відшкодувань. Ми вважаємо, що мотиваційні 
важелі є фактором підвищення заробітної платні, яка так не обхідна для нормального 
життя суспільства.  
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РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ ПРО ОБЛІКОВУ 
ПОЛІТИКУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Жданова А. В., студентка ОКР «Магістр» спец. «Облік і аудит» 
Науковий керівник: Левченко З. М., к.е.н., доцент 

Актуальність проблеми. Вступ України до Європейського Союзу передбачає 
перехід вітчизняних підприємств до міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі – МСФЗ). Важливою складовою фінансової звітності є облікова політика. 
Аналіз практики формування та застосування облікової політики на підприємствах 
показує, що процесу її формування приділяється недостатня увага як з боку пра-
цівників бухгалтерії, так і з боку власників. Тому, питання документального 
оформлення облікової політики є досить актуальним. 

Матеріали досліджень. Питання документального оформлення облікової 
політики підприємства знайшли відображення у працях українських вчених: Бути-
нець Ф. Ф., Гордієнко Л., Щирба М., Жолнер І. 

Результати досліджень. Відповідно до МСФЗ підприємству потрібно розро-
бити організаційно-розпорядчий документ щодо облікової політики. Він повинен 
повністю охоплювати всі об’єкти та елементи облікової політики, бути доступним 
та зрозумілим для користувачів облікової інформації. 

Однак МСФЗ не визначають структуру розпорядчого документу про облікову 
політику, тому існує декілька думок науковців щодо змісту цього документу (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Структура організаційно-розпорядчого документу про облікову політику 
Прізвища науковців Розділи наказу про облікову політику 

Бутинець Ф. 
1. Організація роботи облікового апарату. 
2. Методика обліку. 
3. Організаційно-технічні аспекти [1]. 

Гордієнко Л. 

1. Про облікову політику підприємства. 
2. Про організацію бухгалтерського обліку. 
3. Про організацію податкового обліку. 
4. Організаційні питання. 
5. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку. 
6. Контроль за виконанням наказу [3]. 

Щирба М. 

1. Загальні положення. 
2. Методика бухгалтерського обліку. 
3. Техніка ведення бухгалтерського обліку. 
4. Організація бухгалтерського обліку [5]. 

Жолнер І. 
1. Загальні положення. 
2. Організаційний. 
3. Методичний [4]. 
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На нашу думку організаційно-розпорядчий документ про облікову політику 
повинен складатися з трьох розділів і додатків: загальні положення, організаційно-
технічний розділ та методичний розділ. 

В загальних положеннях підприємство повинно зазначити для яких цілей роз-
роблено даний документ та за яких умов до нього можуть вноситись зміни. 
Необхідно наголосити, що підприємство зобов’язане послідовно застосовувати об-
рану облікову політику у відповідності до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки». 

В організаційно-технічному розділі доцільно вказати6 
1) загальні відомості про підприємство (мету і види діяльності підприємства); 
2) організацію бухгалтерського обліку (строки і порядок проведення 

інвентаризації, технологію обробки облікової документації, етапи документообо-
роту, структуру бухгалтерської служби); 

3) робочий план рахунків підприємства. 
Методичний розділ повинен містити опис конкретних елементів обліку, які 

відображатимуться у фінансовій звітності, виходячи з базових чи альтернативних 
підходів, які пропонує МСБО. 

Що стосується додатків до розпорядчого документу про облікову політику, то, 
на нашу думку, необхідно навести перелік посадових осіб, які наділяються правами 
видачі дозволу на проведення господарських операцій, отримувати та видавати то-
варно-матеріальні цінності, перелік посадових осіб, що складають, підписують 
звітність та несуть відповідальність за подання її за призначенням у встановлені 
законодавством строки, графік документообороту [2]. 

Висновки. Отже, правильно сформований розпорядчий документ про 
облікову політику підприємства забезпечить найбільш ефективне функціонування 
обліку на підприємстві. 
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викладач кафедри організації обліку та аудиту. 
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства використо-

вують виробничі запаси, які є найбільш важливою і основною складовою у струк-
турі витрат при формуванні собівартості готової продукції. Враховуючи це, під-
приємства особливу увагу приділяють саме обліку, аналізу і аудиту виробничих за-
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пасів. В сучасних умовах господарювання значною мірою скоротилася сфера ві-
домчого контролю, обмежилося втручання державних органів у фінансову діяль-
ність підприємств, що обумовило зростання потреби в незалежному від держави 
контролі достовірності, повноти бухгалтерської звітності та відповідності її чинно-
му законодавству [2]. 

Метою аудиту виробничих запасів є висловлення аудитором думки про те, чи 
відповідає фінансова інформація щодо руху залишків виробничих запасів на під-
приємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують 
порядок її підготовки і надання користувачам [1]. Для досягнення основної мети ауди-
ту, а також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та неупере-
дженої інформації щодо виробничих запасів, аудитору необхідно виконати певні за-
вдання. Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів полягає у встанов-
ленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх 
господарських фактів відносно залишків і руху виробничих запасів [2]. До предмета ау-
диту виробничих запасів належать процеси та явища, відображені документально, 
пов’язані з рухом виробничих запасів, їх залишками, оцінкою тощо. Об’єктами аудиту є 
групи запасів, а також операції пов’язані з надходженням, рухом і вибуттям запасів на 
підприємстві, їх оцінка, нормування, списання тощо. Джерела інформації аудиту ви-
робничих запасів становлять предметну область дослідження. Це нормативні докумен-
ти, облікова політика підприємства та джерела, у яких зафіксована інформація, що 
характеризує залишки і рух виробничих запасів [1]. 

Аудиторська перевірка виробничих запасів проводиться в такій послідовності: 
- підготовча робота для проведення перевірки виробничих запасів (розробка 

плану аудиторської перевірки виробничих запасів, визначення найважливіших 
ділянок – аспектів перевірок); 

- ознайомлення з формою ведення обліку і контролю, з документообігом та 
аудиторськими процедурами; 

- перевірка повноти виправлення помилок в обліку, виявлених під час прове-
дення попередньої аудиторської перевірки, аналіз правильності оцінки 
раціонального використання у виробництві виробничих запасів та перевірка збере-
ження виробничих запасів, перевірка повноти списання виробничих запасів, вста-
новлення відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку, та перевірка 
забезпеченості підприємства нормативними документами щодо прийому, обліку, 
зберігання і відпуску виробничих запасів (положення про облік матеріалів, тари, 
тощо). Етапи проведення аудиту виробничих запасів зазначені на рис. 1. 

Аудит виробничих запасів здійснюється за двома напрямами: 
1) перевірка їх фактичної наявності, яка здійснюється за допомогою інвентаризації. 
2) перевірка правильності оцінки запасів в обліку і звітності. 
У рамках першого напрямку проводиться інвентаризація, яка дає можливість ви-

явити недостачі або лишки запасів та інші відхилення в обліку, якщо такі мають місце 
на підприємстві. Під час проведення інвентаризації аудитор не може бути членом інве-
нтаризаційної комісії, лише спостерігачем. Аудитор проводить контрольні перевірки, 
час від часу звіряючи дані з даними інвентаризаційних описів. Особливу увагу аудитор 
звертає на номери, марки назви, оскільки тут найчастіше виявляється заміна. Аудитор 
звертає також увагу на перевірку подій після складання балансу та правильності їх від-
несення до того чи іншого звітного періоду [1]. При цьому аудитор виконує такі проце-
дури: відбирає операції з відпуску матеріалів, обліковані на початку звітного періоду 
для вибіркового листування та порівнює їх з накладними та рахунками. 
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Рис. 1. Етапи аудиту виробничих запасів підприємства 

 
У рамках другого напряму аудиторської перевірки аудитор здійснює докумен-

тальну перевірку операцій із виробничими запасами: 
1) перевірка правильності оцінки запасів при надходженні, придбанні;  
2) перевірка повноти оприбуткування запасів та наявності документів, що 

підтверджують їх придбання. Для нього аудитор перевіряє: чи дотримуються на 
підприємстві порядок приймання та оформлення документів з приймання запасів; 
чи повністю оприбутковані запаси, зазначені в документах постачальника; чи від-
повідає якість запасів, що визначена в прибуткових документах, якості, що зазна-
чена в сертифікатах постачальника або аналізі лабораторії підприємства. 

3) перевірка організації контролю за зберіганням і використанням довіренос-
тей. Перевірці підлягає правильність нумерації аркушів книг довіреностей, переві-
ряється наявність їх реєстрації з обліку виданих довіреностей. Дата видачі довіре-
ностей дає можливість визначити її термін дії.  

4) вивчення організації контролю за погашенням довіреностей; 
5) перевірка достовірності відображення руху запасів в бухгалтерському об-

ліку. В ході такої перевірки аудитор вирішує такі питання: як обліковується надхо-
дження та витрачання запасів на складах та інших об’єктах; чи не було фактів не 
оприбуткування (повного або часткового), запасів, що надійшли; чи не списувались 
на витрати запаси понад встановленні норми і без вагомих підстав; чи відповідає 
фактичне витрачання запасів документальним даним; чи не приховують недостачі 
запасів різними необґрунтованими проводками. 

6) перевірка законності списання запасів при їх втратах. Під час перевірки ауди-
тор встановлює правильність визначення розміру допустимих втрат при зберіганні і 
виявлення фактів пересортування запасів, а також правильність оформлення актів.  

Результати проведених аудиторських процедур аудитор оформляє у вигляді 
робочих документів. На заключній стадії аудитор узагальнює всю отриману під час 
проведення аудиторських процедур інформацію та складає аудиторський висновок, 
який подає керівництву підприємства. 

Етапи аудиту виробничих запасів 

здійснюється планування, реєстрація і 
контроль, аудитор досліджує і дає 
відповідну оцінку процедурам 

внутрішнього контролю на підприємстві

проводиться оцінка бухгалтерського 
обліку виробничих запасів  
й аудиторського ризику 

з’ясовуються шляхи пошуку аудиторсь-
ких доказів; огляд фінансової звітності; 
оформлюються матеріали аудиту і 
складається аудиторський висновок 

підготовчий 

основний 

заключний 
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Отже, аудит виробничих запасів підприємства займає важливе місце серед 
усіх напрямів аудиту. Роль аудиту виробничих запасів у сучасних умовах 
обґрунтована значним попитом з боку користувачів аудиторських послуг на неза-
лежне судження аудитора стосовно показників, що характеризують стан обліку 
запасів підприємства. 
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ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Муха А. В., студенка ОКР «Магістр», спец. «Облік і аудит» 

Науковий керівник: Романченко Ю. О., кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри організації обліку та аудиту 

Актуальність проблеми. Підпунктом 169.4.2 пункту 169.4 статті 164 Податко-
вого кодексу України (далі – ПКУ) з урахуванням норм Закону України № 3609-VI від 
07.07.2011 р. встановлено, що роботодавець (податковий агент) платника податку зо-
бов'язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної піль-
ги, з урахуванням положень абзацу третього пункту 167.1 статті 167 ПКУ, перераху-
нок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а 
також суми наданої податкової соціальної пільги: 

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробі-
тної плати за останній місяць звітного року; 

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової со-
ціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника 
податку або у випадках, визначених підпунктом 169.2.3 пункту 169.2 цієї статті; 

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припи-
няє трудові відносини з таким роботодавцем. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідженню проблем обліку та оподатку-
вання доходів фізичних осіб приділили увагу у своїх працях провідні вчені: В. В. Соп-
ко, В. П. Завгородній, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, В. Я. Плаксієнко та інші. 

Результати досліджень. Крім того, роботодавець та/або податковий агент має 
право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за 
будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткуван-
ня, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової со-
ціальної пільги (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ). 

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого подат-
ку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого опо-
датковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недо-
статності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних міся-
ців, до повного погашення суми такої недоплати (пп. 169.3.4 ПКУ). 

Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який 
припиняє трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує 
суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непо-
гашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання пла-
тника податку за наслідками звітного податкового року та сплачується самим платни-
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ком (пп. 169.4.4 ПКУ). Якщо платник податку звільняється з місця роботи, то подат-
кова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового пе-
ріоду, в якому він був звільнений (пп. 169.3.4 ПКУ). 

Оскільки згідно з п. 163.1 ст. 163 ПКУ об'єктом оподаткування платника податку 
(як резидента, так і нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподаткову-
ваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (випла-
чених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця, то метою проведення 
таких перерахунків є забезпечення виконання визначеної ПКУ умови щодо обмежен-
ня граничного розміру заробітної плати звітного податкового місяця, який дає право 
платнику податку на застосування податкової соціальної пільги, та перевірки (уточ-
нення) наявності підстав у платника податку для застосування податкової соціальної 
пільги, та, як наслідок, - уточнення правильності нарахування податку з доходів фізи-
чних осіб за кожний окремий податковий період (місяць). 

Перерахунок, в т. ч. при звільненні, полягає, зокрема, в уточненні (переперевірці) 
сум нарахованих платнику податку протягом певного календарного періоду доходів у 
вигляді заробітної плати окремо за кожний місяць такого періоду та наданих податко-
вих соціальних пільг. 

Разом з тим у відповідності з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176, статтями 
177 і 178 платники податку зобов'язані подавати податкову декларацію за результата-
ми звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних 
осіб, якщо протягом календарного року дохід, що оподатковується за ставками, вста-
новленими пунктом 167.1 статті 167 цього ПКУ, виплачується платнику податку дво-
ма або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума такого доходу за 
будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. 

Висновки. Платники податку, які подають податкові декларації за податковий 
(звітний) рік згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176, статтями 177 і 178 цього 
розділу, застосовують ставку податку 17 % до частини середньомісячного річного 
оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньо-
місячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місяч-
них оподатковуваних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом 
яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за 
який здійснюється декларування. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ 
Німченко М. В, студент ОКР «Магістр», спец. «Облік і аудит». 

Науковий керівник: Романченко Ю. О., кандидат економічних наук., доцент, доцент 
кафедри організації обліку та аудиту 

Актуальність проблеми. Облік виробництва – одна з найбільш відповідаль-
них і трудомістких ділянок обліку сільськогосподарських підприємств. Важливість 
облікової інформації даної ділянки обумовлюється її необхідністю для управління 
процесом виробництва. В сучасних умовах господарювання доцільно на основі 
аналізу діючих принципів і вивчення прогресивного досвіду обліку витрат розро-
бити дієву методику організації обліку, сприяючу економічно обґрунтованому роз-
межуванню витрат за певними класифікаційними ознаками для здійснення контро-
лю і оперативного управління.  
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Матеріали і методи досліджень. Проблеми обліку і контролю витрат та 
калькулювання собівартості продукції розглядалися в працях відомих вітчизняних 
учених-економістів: Бутинця Ф. Ф., Вериги Ю. А., Голова С. Ф., Гуцайлюка З. В., 
Кірейцева Г. Г., Кужельного М. В., Линника В. Г., Мниха Є. В., Плаксієнка В. Я., 
Рудницького В. С., Савченка В. Я., Сопка В. В., Чумаченка М. Г. та інших.  

Результати досліджень. Початковим етапом обліку виробництва, незалежно 
від методів його здійснення є встановлення і застосування об’єктів обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції. Від правильності вибору і практичної при-
йнятності об’єктів залежить ступінь впливу їх на організацію обліку витрат, а та-
кож взаємозв’язок первинної і результативної інформації. 

Основні завдання, які повинні бути вирішені при організації обліку процесів 
виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема кормових культур зводяться 
до такого:  

- раціональна організація документообігу, яка забезпечить своєчасне і правиль-
не оформлення первинних та зведених документів щодо витрат виробництва окремо 
по структурних підрозділах і підприємству в цілому; 

- повне відображення в обліку продуктивних і непродуктивних витрат на ви-
рощування сільськогосподарських культур з метою оперативного контролю за ними; 

- достовірний облік виходу продукції основного виробництва в розрізі 
- підрозділів та в цілому по підприємству за її видами з урахуванням сортів та 

їх якісних показників; 
- контроль за фактичним рівнем витрат порівняно з їх нормативами і 
- бюджетами по кожному структурному підрозділу та підприємству в цілому; 
- виявлення та аналіз відхилень у натуральних, трудових і грошових 
- одиницях виміру за статтями витрат, місцями їх виникнення, причинами та 

винуватцями в разі виявлення суттєвих відхилень; 
- систематизація інформаційних потоків стосовно виробничих витрат для 

прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень. 
Сучасне управління агропромисловим виробництвом вимагає від керівників 

підприємств розробки методики визначення витрат та контроль за рівнем 
собівартості продукції. 

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що в практичній 
діяльності аграрні підприємства ведуть облік витрат виключно з метою визначення 
собівартості продукції для контролю за правильністю використання ресурсів та 
оцінки ефективності своєї діяльності.  

У сучасних ринкових умовах для оптимального ведення обліку витрат на ви-
рощування кукурудзи аграрні підприємства обирають один з двох варіантів – або 
вдосконалення системи управління витрат та методики прийняття управлінських 
рішень, що орієнтований переважно на ринок, або вдосконалення калькулювання 
собівартості та системи контролю за витратами по кожному виду продукції, що 
орієнтований на виробництво. І в першому, і в другому варіанті першочергова роль 
належить первинному відображенню витрат, що проявляється через документи, в 
яких згруповані всі витрати на виробництво продукції таких культур. 

Висновки. Облік витрат необхідно вести окремо за центрами їх виникнення, в 
залежності від класифікаційних груп та відповідно до характеру виробництва. 
Відповідно до ст. 138.2 Податкового кодексу України, витрати, які враховуються 
для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних 
документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, 
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обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгал-
терського обліку. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ СОНЯШНИКУ 

Півторадня Л. О., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Використання того чи іншого методу обліку витрат 
підприємством диктується економічною доцільністю при прийнятті управлінських 
рішень у частині формування доходів і витрат та пошуку шляхів покращення фі-
нансового результату виробництва в межах правового поля, що склалося на тепе-
рішній час.  

Матеріали і методи дослідження. Аналіз і вивчення літературних джерел з 
питань методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в сільсько-
му господарстві говорить про те, що вивченням даної проблеми займалося значне 
коло науковців, а саме: Ф. Ф. Бутинець, Г. І. Гринман, В. Г. Линник, Ю. Я. Литвин,  
А. П. Михалкевич, М. З. Пизенгольц, В. К. Радостовець, П. Т. Саблук, І. Б. Садов-
ська, Л. К. Сук. 

Результати досліджень. Під методом обліку витрат розуміють: сукупність 
прийомів організації документування і облікового відображення виробничих ви-
трат, які дозволяють визначити фактичну собівартість продукції та подають необ-
хідну інформацію для контролю над процесом формування собівартості продукції; 
сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційни-
ми об’єктами і прийомами розрахунку собівартості калькуляційних одиниць; до-
слідження витрат виробництва і реалізації продукції, і контроль витрат, визначення 
собівартості виробів і робіт; сукупність способів і прийомів, за допомогою яких у 
бухгалтерському обліку відображають витрати і процес формування собівартості 
продукції; визначення складу та розмірів витрат по окремій продукції, видах, гру-
пах виробів, переділах, замовленнях, роботах, послугах [2, с. 119]. 

У вітчизняній практиці для обліку витрат і калькулювання собівартості сіль-
ськогосподарської продукції, яка також має і свої особливості, використовують такі 
основні методи, як: позамовний, нормативний і попередільний. Разом з тим, під 
методом калькулювання розуміють сукупність основних способів і прийомів, які 
використовуються для розрахунку собівартості конкретного виду продукції, а та-
кож сукупність прийомів розподілу витрат за калькуляційними статтями та відне-
сення їх до об’єкта калькулювання [1].  

Пропонуємо розглянути існуючі методи обліку витрат і калькулювання собі-
вартості продукції на сільськогосподарських підприємствах, що визначені у вітчи-
зняній літературі (рис. 1). 
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Рис. 1. Можливість використання методів обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції при функціонуванні управлінського обліку на сільськогосподарських 
підприємствах 
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НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Титар Н. В., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, доцент  

Актуальність проблеми Позитивне значення фінансового результату є ос-
новним джерелом фінансування господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Адже саме від величини цього показника залежить рівень 
платоспроможності, результативності та прибутковості господарської діяльності, 
можливості економічного розвитку підприємства, підвищення рівня його 
конкурентоспроможності. 

Матеріали і методи досліджень Проблеми обліку фінансових результатів у 
сучасних умовах висвітлювались у працях вітчизняних вчених М. Т. Білухи,  
М. Я. Дем’яненка, П. І. Гайдуцького, А. М. Герасимовича, С. Ф. Голова, В. М. Жу-
ка, Г. Г. Кірейцева, М. М. Коцупатрого, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника,  
Л. І. Лавріненко, О. В. Лишиленка, В. Б. Моссаковського, М. Ф. Огійчука, 
В. М. Пархоменка, М. С. Пушкаря, П. Т. Саблука, В. В. Сопка, Л. К. Сука,  
Н. М. Ткаченко, П. Я. Хомина, В. Г. Швеця. Питаннями аналізу формування 
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фінансових результатів займаються Ф. Ф. Бутинець, М. І. Ковальчук, 
Л. А. Лахтіонова, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, В. К. Савчук, М. Г. Чумаченко та 
інші. Провідні науковці зробили значний внесок у розвиток обліку, однак низка 
проблем залишається не вирішеною, оскільки становлення нормативної бази обліку 
і звітності та теоретичне обґрунтування цих процесів перебуває на стадії форму-
вання та розвитку. Внаслідок цього залишаються нез’ясованими певні питання 
обліку витрат, доходів і фінансових результатів, спостерігається неузгодженість 
фінансового, управлінського та податкового обліку на рівні аграрних підприємств.  

Результати досліджень Сучасний етап розвитку обліку доходів у сільському 
господарстві та контроль за їх здійсненням має вагоме значення в умовах ринкових 
відносин. У цьому контексті особливої актуальності набувають питання 
інформаційного забезпечення процесу управління, оскільки від якості, своєчасності 
та змістовності отриманої інформації залежить його ефективність і, як наслідок, 
успішність та конкурентоспроможність аграрного бізнесу в динамічних ринкових 
умовах. Дослідження розрахунку фінансових результатів і полягає у виявленні 
динаміки історичних трансформацій процедур та визначення, форм упливу на них 
об’єктивних причин, які властиві господарським процесам, і, що особливо важли-
во, інтеграцію цих форм методик бухгалтерами. 

В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів господарювання спрямова-
на на отримання максимально можливої економічної вигоди, що знаходить свій 
прояв у фінансових результатах. Фінансові результати суб’єктів господарювання 
відображають ефективність господарювання підприємства. Зростання фінансового 
результату створює фінансову основу для самофінансування діяльності 
підприємства, здійснюючи розширене відтворення. 

Процес формування і використання прибутку є досить складним і неодно-
значним у зв’язку із специфікую аграрної галузі. Можна виділити такі особливості 
формування прибутку сільськогосподарських підприємств, які випливають із особ-
ливостей їх діяльності: 

1. Вища ймовірність неотримання прибутку в результаті обставин, що не за-
лежать від підприємства (епідемія, навала сарани, посуха, ураган). 

2. Частину прибутку необхідно спрямовувати на придбання та утримання до-
рогих основних засобів (процес виробництва здійснюється на великих площах, ши-
роко використовуються сільськогосподарські машини). 

3. Формування прибутку відбувається залежно від періоду закінчення вироб-
ничого процесу, оскільки процес виробництва не збігається з календарним роком. 

4. За частиною продукції не формуються фінансові результати, оскільки вона 
надходить до внутрішнього обороту, тобто спрямовується на внутрішньогоспо-
дарське споживання. 

5.Застосовується різний порядок формування і розподілу прибутку, оскільки 
передбачені особливі організаційно-правові форми аграрних підприємств. 

6. Значний вплив на процес формування прибутку мають природньо-
кліматичні фактори (характерна сезонність виробництва) [2]. 

Висновки Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день на 
всіх підприємствах на перше місце ставиться саме результат роботи - прибуток або 
збиток. Виявити причини сформованих за розглянутий період результатів роботи, 
науково підійти до аналізу сформованих показників, виявити і реалізувати резерви 
поліпшення показників - от ті питання, які на сьогоднішній день хвилюють 
керівництво будь-якого підприємства Аналізуючи порядок розкриття інформації про 
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фінансові результати у сільському господарстві можна зауважити, що у зв'язку зі 
специфікою галузі, дійсно дана ділянка обліку має достатньо багато особливостей, які 
залежать від зовнішніх та внутрішніх факторів і змінюються у часі.  
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Актуальність проблеми. Питання заборгованості підприємств на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин займає особливу увагу. Заборгованість, як 
дебіторська, так і кредиторська, є негативним чинником у роботі підприємств. У 
процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими 
підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням 
робіт, наданням послуг тощо. У зв’язку із цим у нього виникає дебіторська 
заборгованість. Несвоєчасна сплата за товари та послуги призводить до погіршення 
фінансового стану підприємства. Кошти, які тимчасово знаходяться за межами 
підприємства, працюють на стороні, знецінюються і при простроченні можуть не 
повернутися в господарство. Тому у бухгалтерському обліку підприємств, обліку 
розрахунків з дебіторами приділяється багато уваги. Від оперативності й 
правильності поданої інформації про стан заборгованості залежить своєчасність 
вжиття заходів щодо її погашення. 

Важливе значення у взаємовідносинах між партнерами має дотримання вста-
новлених домовленостей, у тому числі й строків проведення розрахунків чи по-
ставки товарів. Для покращення роботи кожного підприємства потрібно дотриму-
ватись діючих правил розрахунків, не допускати прострочення, сприяти зменшен-
ню дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Від початку формування ринкових відносин в Україні і донині існує чимало 
актуальних нерозв’язаних питань, пов’язаних з обліком дебіторської 
заборгованості. Це відповідно обумовлює постійний перегляд нормативних актів і 
регламентуючих документів, вироблення нових шляхів удосконалення організації 
та методики обліку розрахунків з дебіторами. 

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують 
відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість», яке визначає дебіторську заборгованість як суму за-
боргованостей дебіторів підприємству на певну дату. Варто зауважити, що 
зустрічаються випадки, коли вчені по-різному трактують зміст дебіторської 
заборгованості, виділяють різні напрямки класифікації та класифікаційні ознаки, 
пропонують різноманітні підходи до формування моделей управління 
дебіторською заборгованістю. 

Як видно із таблиці 1, більшість вчених трактують дебіторську 
заборгованість, як суму заборгованості підприємству на певну дату.  
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Таблиця 1 
Визначення змісту категорії «дебіторська заборгованість» 

Автор, джерело Визначення 

В. Бєлозерцев [1] 

Грошове вираження результату вимушеної або заздалегідь за-
планованої господарсько-економічної операції кредитного хара-
ктеру з контрагентами, була у минулому та борг за неї може бу-
ти достовірно визначений, узгоджений з контрагентом та спла-
чений підприємству у майбутньому, а в поточний момент відо-
бражений у балансі підприємства як актив 

М. П. Войнаренко [2] Сума боргів юридичних та фізичних осіб, що виникли внаслідок 
минулих подій і зафіксовані на певну дату 

С. Ф. Голов [3] 
Фінансовий актив, що є контрактним правом однієї сторони 
отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов’язанням 
сплати іншої сторони 

О. С. Іванілов, 
В. В. Смачило, 

Є. В. Дубровська [4] 

Складова оборотного капіталу, яка передбачає певні вимоги до 
юридичних чи фізичних осіб щодо оплати товарів, робіт, проду-
кції 

Г. Г. Кірейцев [5] Складова оборотного капіталу, яка є комплексом вимог до фізи-
чних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг 

О. П. Крайник,  
З. В. Клепікова [6] 

Форма відстрочки платежу – відкритий кредит, угода, яка пе-
редбачає виконання послуг замовником або реалізації продукції 
покупцю з відстрочкою оплати за них 

О. Г. Лищенко [7] Фінансовий актив, який є контрактним правом отримувати гро-
шові кошти або цінні папери від іншого підприємства 

Н. Матицина [8] 
Розмір неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності ви-
конати грошові зобов’язання перед підприємством після на-
стання встановленого договором строку їх оплати 

Т. Момот [9] Безвідсоткова позика контрагентам. 
 
П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість» визначає методи оцінки 

дебіторської заборгованості на етапах зарахування її на баланс підприємства, при 
відображенні у фінансовій звітності на дату балансу і при списанні з балансу як 
безнадійної.  

Спочатку дебіторська заборгованість приймається на баланс за історичною 
(фактичною) собівартістю. Вона являє собою вартість придбаних дебітором активів 
(товарів, нематеріальних активів, виконаних робіт, наданих послуг, коштів, нара-
хованих до одержання відсотків і т.д.).  

П(С)БО №10 встановлює особливий порядок оцінки дебіторської 
заборгованості за продукцію, роботи, товари, послуги – вона зараховується на ба-
ланс ( визнається в обліку) одночасно з визнанням доходу. Для визнання поточної 
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб 
виконувалися критерії визнання доходу (П(С)БО 15, п.8):  

1) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію (товар, інший актив);  

2) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою 
продукцією (товарами, іншими активами);  

3) сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  
4) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть 
бути достовірно визначені.  
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Створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків з 
дебіторами вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської 
заборгованості, уніфікації способів її оцінки та документів аналітичного обліку. що 
дозволить накопичувати інформацію про розрахунки з дебіторами з різними 
рівнями деталізації і узагальнення. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

Яківець І. С., напрям підготовки «Облік і аудит», ОКР-Бакалавр 
Науковий керівник: Нездойминога О. Є., кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри організації обліку та аудиту 
Кожне аграрне підприємство, виходячи з власних потреб, виробленої стратегії 

і взятих на себе зобов’язань (укладених угод), розподіляє вироблену продукцію. В 
певних пропорціях воно спрямовує її на виробничі потреби для наступного циклу 
розширеного відтворення (кормів, насіння, садивного матеріалу, відтворення стада 
тощо), на громадське харчування і забезпечення продуктами дитячих ясел і садків, 
на оплату праці натурою і, нарешті, на продаж.  

Товарна продукція – продукція, випущена на підприємстві та призначена для 
реалізації. Це є основний показник плану виробництва, який слугує базою для роз-
рахунку валової та реалізованої продукції. Склад товарної продукції ілюструється 
схемою на рис. 1. 
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Рис. 1. Склад товарної продукції 
 

Обсяг товарної продукції обумовлюється рівнем її валового виробництва і об-
сягом внутрішньогосподарських потреб. Тому для збільшення обсягу збуту 
необхідно виявити можливості зростання обсягів виробництва та оптимізувати 
внутрішньогосподарські потреби. 

Враховуючи сучасні умови, які склалися у національній економіці України 
щодо здійснення діяльності сільськогосподарських підприємств, необхідним є за-
стосування таких шляхів оптимізації товарної продукції: 

1. Облік природно-кліматичних умов. Створення нових сортів і порід тварин, 
не тільки відповідають умовам зон, але і забезпечують більш високу 
продуктивність по виходу максимальної кількості білка, олії, жиру і т. д.  

2. Матеріально-технічні умови. Вони включають дуже широкий спектр пи-
тань, пов’язаних зі створенням менш матеріаломісткої системи машин і обладнан-
ня, що забезпечують надійність, довговічність, мінімальні витрати по їх 
експлуатації і більш високу їх продуктивність.  

3. Удосконалення технології. Використання вітчизняних і зарубіжних 
технологій з виробництва, наприклад, овочів, та й інших видів продукції, вимагає 
суворого дотримання технологічної дисципліни на всіх етапах і ділянках вироб-
ництва.  

4. Організаційне забезпечення якості продукції. Серед численних заходів, 
спрямованих на підвищення якості продукції, важливе значення має встановлення 
ефективної форми взаємозв’язку між матеріальним стимулюванням за високу 
якість праці і матеріальною відповідальністю за виробництво продукції (робіт) 
низької якості.  

Підвищення якості продукції включає в себе різноманітну систему 
економічних, адміністративних та організаційних засобів і методів впливу на гос-
подарську діяльність, спрямованих на створення, забезпечення і підтримку 
необхідного рівня якості сільськогосподарської продукції.  

Товарна продукція

Вартість 
переробки 
матеріалів 
замовника 

Вартість 
готових 
виробів 

Вартість 
напівфабрикатів, які 
відпускаються на 
сторону і для влас-
ного капітального 
будівництва та не-
промислових госпо-

дарств 

Вартість 
напівфабрикатів, які 
відпускаються на 
сторону і для влас-
ного капітального 
будівництва та не-
промислових госпо-

дарств 

Вартість робіт і послуг виробничого 
характеру на сторону та для власників 
непромислових господарств (включаю-
чи капітальний ремонт обладнання і 

транспортних засобів силами 
підприємства ) 

Вартість нестандартного об-
ладнання свого виробництва, 
яке реалізується на сторону 
або зараховується в основні 

засоби підприємства 
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Особливе значення в підвищенні якості продукції має застосування 
міжнародних стандартів, а також сертифікація продукції.  

5. Ціни, виступаючи найважливішим важелем у стимулюванні якості продукції, 
повинні бути адекватно пов'язані зі споживчою цінністю продукції, станом фізико-
хімічних, біологічних властивостей, а отже, і з рівнем якості продукції, ступенем задо-
волення суспільних потреб. Тому і формування цін повинне проводитися в розрахун-
ку на одиницю виходу корисного ефекту, а не на одиницю фізичної ваги. Встановлен-
ня однакових цін на продукцію з різним рівнем якості або різних цін на продукцію 
однакової якості суперечить закону підвищується продуктивність праці, принципу 
формування цін на основі суспільно необхідних витрат праці.  

Припинення функціонування системи централізованих поставок 
сільськогосподарської продукції і зниження рівня виробництва, призвело до 
різкого скорочення обсягів продажу продукції для державних потреб через 
заготівельні організації та збільшення її реалізації по двох каналах. 

Трансформація централізованої системи реалізації сільсько-господарської 
продукції в ринкову, призвела до появи конкуренції товаровиробників у сфері збу-
ту. Вільний вибір партнерів при продажу продукції і велике число останніх послу-
жили причиною суттєвої диференціації в цінах залежно від цілей придбання, 
способів взаєморозрахунків, наявності інформації та інших факторів. Множинність 
цін посилюється і розширенням учасників каналів товароруху.  

Тому, для товаровиробника вибір каналів реалізації набуває винятково важли-
вого значення. Адже в сучасній економіці товар може бути успішно проданий, ли-
ше певним сегментам, але не всьому ринку.  
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ПІДСЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
Бігун Ю. Г., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Скиданенко Ю. Д, к. філол. н., доцент 
Актуальність проблеми. В сучасних умовах господарювання дебіторська 

заборгованість є негативним явищем в економіці України. Велика сума 
заборгованості, яка існує між українськими підприємствами, призводить до кризи 
неплатежів. Ця криза стримує розвиток ринків, на яких працюють підприємства.  

У зв’язку із зазначеною ситуацією більшість підприємств практично не має 
можливості нормально функціонувати, адже наявність дебіторської заборгованості 
відволікає кошти з обороту. Також необхідно відзначити, що на підприємствах 
існують багато спірних питань, які потребують подальшого дослідження, наприк-
лад щодо класифікації дебіторської заборгованості, визначення та формування ре-
зерву сумнівних боргів. Тому вивчення проблем обліку дебіторської заборгованості 
є актуально проблемою сьогодення. 

Облік дебіторської заборгованості регулюється такими законодавчими акта-
ми, як Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 13 "Фінансові інструменти", але, 
незважаючи на такий контроль з боку держави, в обліку дебіторської 
заборгованості існує ряд проблем [1]. 

Матеріали і методи досліджень. На даний час облік дебіторської 
заборгованості має багато недоліків. Найбільш суттєвими з них є: 

- відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів 
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі. Крім цього співвідношення 
дебіторської і кредиторської заборгованості на різних підприємствах однієї галузі 
буває неоднаковим, що не дозволяє встановити збалансованості між ними; 

- вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з метою 
зближення бухгалтерського та податкового обліку; 

- потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного обліку 
дебіторської заборгованості. Сьогодні облік дебіторської та кредиторської заборго-
ваностей ведеться в одному регістрі – Журналі №3. Це зовсім різні об’єкти бухгал-
терського обліку, які лише частково пов’язані між собою. 

- проблеми пов’язані з управлінням дебіторською заборгованістю [1]. 
Результати досліджень. Необхідно вдосконалити політику управління 

дебіторською заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською 
заборгованістю, яка представляє собою частину загальної політики управління 
оборотними активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на роз-
ширення обсягів реалізації продукції, визначає ефективність роботи підприємства. 
Тому досить важливим є визначення основних (ключових) етапів формування 
політики управління дебіторською заборгованістю: 
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1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньомуперіоді. 
2. Формування принципів кредитної політики відносно до покупцівпродукції. 
3. Визначення можливої суми фінансових коштів, які інвестуються вдебіторську 

заборгованість по товарному та споживчому кредиту. 
4. Формування системи кредитних умов. 
5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов наданнякредиту. 
6. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості. 
7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм фінансування 

дебіторської заборгованості. 
8. Побудова ефективної системи контролю за рухом і своєчасною 

інкасацієюдебіторської заборгованості. 
Висновки. Потрібно вдосконалити методику визначення суми резерву 

сумнівних боргів, для цього потрібно внести зміни в діюче законодавство для сти-
мулювання створення підприємствами цього резерву. Необхідно також внести 
зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його використання 
щодо рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Сюди ввійшли різні види 
розрахунків із дебіторами, що можна об’єднати в групи, які неоднорідні за 
економічною природою [2]. 

Проблема обліку дебіторської заборгованості полягає в тому, щоб не допусти-
ти прострочення термінів платежу та доведення заборгованості до стану 
безнадійної. Правильно організований бухгалтерський облік повинен мати таку 
систему рахунків, яка б достатньою мірою відображала і характеризувала всю гос-
подарську діяльність. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
Брюхова М. О., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Мокієнко Т. В., кандидат економічних наук, доцент 
Актуальність проблеми. Інтеграція України у світову економічну систему стала 

підставою для широкого використання бухгалтерської інформації з метою підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Для обґрунтування своїх рішень 
як вітчизняні, потребують достовірної інформації про майновий і фінансовий стан 
підприємства, а також результати його діяльності відповідно до прийнятих в 
міжнародній практиці основ ведення бухгалтерського обліку, в тому числі 
експлуатації та вибуття основних засобів. Правильно організований облік основних 
засобів на підприємстві є запорукою поінформованості про наявність засобів праці, а 
також забезпечує постійний контроль за їх ефективним використанням.  

Матеріали і методи досліджень. Теорії та методології відображення 
інформації про основні засоби у фінансовій звітності присвячені праці таких вче-
них, як Ф. Ф. Бутинця, П. І. Гайдуцького, М. Ф. Огійчука та інших [3, 5]. 

Результати досліджень. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» [1] та п. 4 НП(С)БО 1 «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності» [2] метою складання фінансової звітності є надан-
ня користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства.  

Фінансова звітність підприємства України (крім бюджетних установ, пред-
ставництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого 
підприємництва, визначених такими відповідно до чинного законодавства) 
включає: ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; ф. № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)»; ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; ф. 
№ 4 «Звіт про власний капітал»; ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». 

Основною формою фінансової звітності, що надає інформацію про стан майна 
підприємства та джерела його утворення, є ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)». Інформація про основні засоби підприємства у балансі представлена за 
статтею «Основні засоби» двома рядками: первісна вартість основних засобів (р. 
1011), сума зносу основних засобів, у дужках (р. 1012), що в кінцевому результаті 
дає можливість визначити залишкову вартість основних засобів (р. 1010), яка і вхо-
дить у загальну валюту активу балансу. 

Узгодження балансової вартості основних засобів на початок і кінець звітного 
періоду забезпечується відображенням їх зміни внаслідок: надходження; визнання 
активами, які утримуються для продажу (або включення до ліквідаційної групи, 
яку утримують для продажу); придбання в результаті об’єднання підприємств; 
збільшення або зменшення внаслідок переоцінки; зниження вартості внаслідок 
зменшення його корисності; амортизації; інших змін. 

Щодо ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; ф. № 
3 «Звіт про рух грошових коштів», то ці звітні форми не містять пряму інформацію 
про рух основних засобів, оскільки основою їх складання є класифікація видів 
діяльності. 

За принципом повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю 
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може впли-
нути на рішення, що приймаються на її основі. Примітки до річної звітності є особ-
ливою формою фінансових звітів, у якій найбільш повно розкривається зміст 
облікової політики, прийнятої на підприємстві. 

Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» у розділі «Розкриття інформації про 
основні засоби у примітках до фінансової звітності» щодо кожної групи основних 
засобів наводиться інформація про наявність та рух основних засобів у звітному 
році, вартість за якою основні засоби відображенні в балансі (п. 36). У п. 37 
розкривається інформація про первісну (переоцінену) вартість і суму зносу основ-
них засобів [4]. Відображення інформації щодо кожної групи основних засобів в ф. 
№ 5 «Примітки до річної фінансової звітності» наведена в другому розділі 
«Основні засоби». 

Висновки. Таким чином, основними формами звітності про стан та рух ос-
новних засобів є Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Примітки до річної звітності. 
Одночасно Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух 
грошових коштів, Звіт про власний капітал характеризують вплив операцій з руху 
основних засобів на діяльність підприємства.  
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
Гладких Ю. Г., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Чириченко Ю. В., доктор економічних наук, доцент 
Актуальність проблеми. то повільно. Аудит розрахунків з оплати праці є 

однією найважливіших і складних ділянок аудиторської роботи, оскільки безпосе-
редньо зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників підприємства, що 
перевіряються. Крім того, відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і 
зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що облік праці і заробітної плати є 
трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов’язаний з оброб-
ленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, 
здійснення яких потребує багато часу [3]. 

Матеріали на методи дослідження. Методологічною та теоретичною осно-
вою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання соціально-економічних 
явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених щодо аудиту розрахунків з оплати праці. 
Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України з 
питань аудиту розрахунків з оплати праці.  

Результати досліджень. Аудит є однією із функцій управління господарсь-
кою діяльністю підприємства. Одним із найголовніших його завдань є надання 
інформації про діяльність підприємства для прийняття ефективних управлінських 
рішень [1]. В випадку організації системи внутрішнього аудиту на підприємстві 
необхідно дотримуватися системного підходу, що забезпечує його найбільшу 
результативність. Правильна організація внутрішнього контролю або аудиту на 
підприємстві сприяє забезпеченню керівництва достовірною інформацією про стан 
справ і на основі цього визначить перспективи його подальшої діяльності. 
Суб’єктами внутрішнього аудиту виступають особа або група осіб, які наділені 
відповідними правами та обов’язками зі здійснення контрольних функцій над 
об’єктами контролю [2].  

Мета аудиту розрахунків з оплати праці – встановити дотримання 
підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність відображення 
господарських операцій в обліку; отримання достатніх доказів упевненості в 
ефективності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації 
відповідно до діючих принципів та тверджень подання фінансової звітності та оцінка 
здатності підприємства забезпечувати функції заробітної плати для забезпечення 
подальшої безперервної діяльності підприємства [3]. 

Виходячи з необхідності ефективного виконання завдань аудиту операцій з 
виплат працівникам раціоналізації вимагає процес організаційно-методичних 
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заходів контролю. Послідовність здійснення внутрішнього аудиту операцій з вип-
лат працівникам передбачає дотримання наступних стадій (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Етапи проведення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці 

 
Висновки. Запропонований порядок аудиту виплат працівникам надасть змо-

гу вдосконалити контрольні процедури, швидко виявляти і усунути відхилення від 
нормативно закріплених виплат та прийняття відповідних заходів щодо їх попе-
редження у майбутньому. 
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Методика внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці 

Організаційна стадія 

- окреслення повноважень аудиторів; 
- визначення об’єктів контролю; 
- чітке визначення джерел інформації; 
- окреслення кола завдань аудитора; 
- вибір методів перевірки. 

Методична стадія 

- інвентаризація розрахунків з працівниками; 
- вивчення первинних і розпорядчих документів , що підтверджують 
виплати працівникам; 
- перевірка правильного облікового відображення операцій по випла-
там працівникам. 

Результативна стадія 

- аналіз та з’ясування виявлених відхилень; 
- виявлення та усунення виявлених недоліків. 

Інспекційна стадія 

- контроль за реалізацією прийнятих рішень. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ДОХОДІВ У ФІНАНСОВОМУ  
ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ЗА П(С)БО, МСБО ТА ПКУ 
Дмитренко Т. А., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Єрмолаєва М. В., кандидат економічних наук, доцент  
Актуальність проблеми. Розвиток ринкових відносин, створення підприємств рі-

зних форм власності, необхідність визначення і відображення фінансових результатів 
їхньої діяльності вимагали кардинальних змін в організації і методології бухгалтерсько-
го обліку в Україні.  

Можливість виходу українських підприємств на ринки капіталу безпосередньо за-
лежать від прозорості і достовірності фінансової звітності, на підставі якої інвестор міг 
би приймати рішення про доцільність і обсяг інвестицій, здійснювати контроль за їх 
ефективним використанням. 

Матеріали і методи досліджень. Проблемам сутності доходів у фінансовому та 
податковому обліку за П(С)БО, МСБО та ПКУ та їх порівняльній характеристиці 
присвячені праці таких вчених, як Ф. Ф. Бутинця, М. Ф. Огійчука, О. В. Колокольцева, 
У. А. Суткової та інших. Однак нездійсненним є комплексний аналіз попередніх напра-
цювань науковців, присвячених даній проблематиці, що обумовлює актуальність дано-
го дослідження. 

Результати досліджень. Одним з найбільш актуальних питань при переході на 
МСФЗ є облік доходів і витрат. Порівняємо методологічні основи обліку доходів згідно 
МСБО 18 «Дохід», П(C)БО 15 «Дохід» та в Податкового кодексу України. Порівняння 
основних положень зазначених нормативних документів свідчить про наявність спіль-
них моментів. Це насамперед, стосується критеріїв визнання доходів, класифікації до-
ходів за видами діяльності, оцінки доходів, порядку відображення у звітності тощо. Ра-
зом з тим між цими документами існують і деякі відмінності [1]. 

У Концептуальних основах складання фінансової звітності (далі - Концепція) до-
хід визначається як збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі 
припливу або збільшення активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збіль-
шення капіталу, не пов'язаного з внесками учасників капіталу. Дохід включає як вируч-
ку підприємства, так і інші доходи.  

Згідно МСБО 18, дохід - це валове надходження економічних вигод за певний пе-
ріод у ході звичайної діяльності підприємства, приводить до збільшення капіталу, не 
пов'язаного з внесками учасників капіталу. Таким чином, МСБО 18 регулює порядок 
обліку доходів, що виникають тільки в ході звичайної діяльності суб'єкта господарю-
вання, в той час, як до сфери регулювання українського П(С)БО 15 відносяться також 
інші доходи. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика сутності доходів у фінансовому та податковому 

обліку за П(С)БО, МСБО та ПКУ 
Ознака 

порівняння П(С)БО 15 М(С)БО 18 ПКУ 
1 2 3 4 

Визначення 
терміна 

Дохід визначається під час 
збільшення активу або 
зменшення зобов’язання, 
що зумовлює зростання 
власного капіталу (за ви-
нятком зростання капіталу 
за рахунок внесків учасни-
ків підприємства), за умо-

Дохід - це валове надхо-
дження економічних вигід 
протягом періоду, що ви-
никає в ході звичайної дія-
льності суб’єкта господа-
рювання, коли власний 
капітал зростає в результа-
ті цього надходження, а не 

Дохід від реалізації 
товарів визнається 
за датою переходу 
покупцеві права 
власності на такий 
товар, дохід від на-
дання послуг та 
виконання робіт 
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Ознака 
порівняння П(С)БО 15 М(С)БО 18 ПКУ 

1 2 3 4 
ви, що оцінка доходу може 
бути достовірно визначена 
[3].  

в результаті внесків учас-
ників власного капіталу 
[4]. 

визнається за да-
тою складення акта 
або іншого доку-
мента, оформлено-
го відповідно до 
вимог чинного за-
конодавства, який 
підтверджує вико-
нання робіт або на-
дання послуг [2]. 

Класифіка-
ція та групу-
ван-ня дохо-
дів 

- дохід (виручка) від реалі-
зації продукції (товарів, 
робіт, послуг); 
- інші операційні доходи; 
- фінансові доходи; 
- інші доходи [3]. 

- доход від реалізації това-
рів; 
- дохід від надання послуг;
- відсотки, роялті, дивіде-
нди [4]. 

Дохід від реалізації 
товарів, дохід від 
надання послуг та 
виконання робіт 
[2]. 

Визнання  
доходів 

Дохід визнається за умов: 
- покупцеві передані ризи-
ки й вигоди, пов'язані з 
правом власності на 
продукцію (товар,інший 
актив); 
- підприємство не 
здійснює надалі 
управління та контроль за 
реалізованою продукцією 
(товарами, іншими акти-
вами); 
- сума доходу (виручка) 
може бути достовірно ви-
значена; 
- у результаті операції 
неодмінно відбудеться 
збільшення економічних 
вигод підприємства, а вит-
рати, пов'язані з цією 
операцією, можуть бути 
достовірно визначені [3]. 

Дохід визнається за умов:  
- суб’єкт господарювання 
передав покупцеві суттєві 
ризики і  
винагороди, пов’язані з 
власністю на товар;  
- суб’єктом господарю-
вання не залишається ані 
подальша участь  
управлінського персоналу 
у формі, яка, як правило, 
пов’язана з володінням, 
ані ефективний контроль 
за проданими товарами;  
- суму доходу можна до-
стовірно оцінити;  
- ймовірно, що до суб’єкта 
господарювання надійдуть 
економічні вигоди, 
пов’язані з операцією;  
- витрати, які були або бу-
дуть понесені у зв’язку з 
операцією, можна достові-
рно оцінити [4]. 

Дата переходу по-
купцеві права вла-
сності на такий то-
вар, дата складання 
акта або іншого 
документа, оформ-
леного відповідно 
до вимог діючого 
законодавства, 
який підтверджує 
виконання робіт 
або надання послуг 
[2]. 

Оцінка до-
ходу 

Дохід відображається в 
бухгалтерському обліку в 
сумі справедливої вартості 
активів, які отримані або 
підлягають отриманню [3].

Зазначається, що сума до-
ходу оцінюється за спра-
ведливою вартістю отри-
маної компенсації або 
компенсації, яка має бути 
отримана з урахуванням 
суми будь-якої торговель-
ної знижки чи знижки з 
обсягу, що надається під-
приємством. Дохід вира-
жається в тій сумі грошо-
вих коштів чи їх еквівале-
нтів, які були отримані або 
підлягають отриманню [4]. 

 
 
 
 

___ 
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Висновки. Отже, в сучасних умовах слід уважно підходити до порядку виз-
нання доходу, тому що невиконання однієї із умов не дає права підприємству 
збільшувати свої доходи. В разі виникнення проблем з тлумачення того чи іншого 
питання необхідно звертатися до міжнародних стандартів обліку. Тобто, П(C)БО 15 
«Дохід» потребує доопрацювання в частині уточнення критеріїв визнання доходу 
шляхом надання практичних рекомендацій щодо їх застосування. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
Киян І. О., студентка 5 курсу факультет обліку та фінансів  

Науковий керівник: Мокієнко Т. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку 

Актуальність проблеми. Будь-яка діяльність господарюючого суб’єкта 
пов’язана з витратами матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність 
яких визначається на ринку. В системі управління підприємством головним 
об’єктом є процес обліку, аналізу та контролю витрат господарської діяльності в 
цілому та в розрізі їх видів, цілей, періодів виконання. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами для досліджень слугували 
нормативні, законодавчі акти, з питань обліку власного капіталу, наукова та 
спеціалізована література. Вирішення поставлених завдань досягнуто на основі за-
стосування загальнонаукових методів наукової абстракції, індукції та дедукції, 
аналізу й синтезу, порівняння, вибіркового обстеження і групування, статистичних 
методів, методу комплексного підходу тощо. 

Результати досліджень. Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат 
відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує 
роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття 
економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-
господарській діяльності підприємства, у системі оподаткування, у складанні ба-
лансу, звіту про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо [5]. 

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має 
велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат. 

Згідно П(С)БО 16 «Витрати» витрати − це зменшення економічних вигод у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілу власниками) [4]. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
фінансова звітність − це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
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фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 
звітний період [3]. 

Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - 
баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про 
фінансові результати), звіту про рух грошових коштів (за прямим і непрямим мето-
дом), звіту про власний капітал. 

Інформація про витрати відображається у Звіті про фінансовий результат (Звіт 
про сукупний дохід). 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) – це 
форма фінансової звітності, яка складається за період, а не на дату, він також 
відображає доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за 
звітний період. 

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам 
повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і 
збитки від діяльності підприємства за звітний період [4]. 

Звіт складається накопиченим підсумком з початку року та відноситься до 
річної та квартальної форм звітності. Це таблиця, де окремі показники доходів, 
витрат та фінансових результатів наведені в такій послідовності, що дозволяє 
підставляти їх в затвердженому алгоритмі та виходити на кінцевий показник – чис-
тий прибуток (збиток). Особливістю таблиці є те, що всі показники наводять за два 
періоди – звітний та попередній звітній період. Такий підхід дозволяє одночасно 
проводити аналіз змін доходів, витрат, фінансових результатів в динаміці. Звіт 
складається з трьох розділів: І Фінансові результати; ІІ Елементи операційних вит-
рат; ІІІ Розрахунок показників прибутковості акцій. 

І розділ звіту по формі № 2 складається на основі принципу нарахування і 
відповідності доходів та витрат. Оцінка витрат може бути достовірно визначена в 
момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які приводять до зменшення 
власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилу-
чення або розподілу власниками). 

У звіті про фінансові результати підприємства у статті «Інші операційні вит-
рати» (рядок 2180) відображається собівартість реалізованих виробничих запасів, 
необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на 
створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської 
заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових 
різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; відрахування для забезпечення на-
ступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі 
операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості 
продукції (товарів, робіт, послуг)) [2]. 

Складовою частиною річної фінансової звітності є Примітки. Обов’язковість 
подання Приміток у складі річної фінансової звітності визначається Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а порядок їх 
складання – окремими П(С)БО та наказом Міністерства фінансів України № 302 від 
29.11.2000 р. «Про Примітки до річної фінансової звітності». 

Примітки до фінансової звітності – це сукупність показників та пояснень, яка 
забезпечує обґрунтованість та деталізацію статей фінансових звітів, а також інша 
інформація, розкриття якої передбачено іншими положеннями (стандартами) бух-
галтерського обліку. 

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про: 
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− склад і суму витрат, відображених у статтях «Інші операційні витрати» та 
«Інші витрати» Звіту про фінансові результати;  

− склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові 
результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучен-
ня капіталу та розподілу між власниками) [1].  

Висновки. Бухгалтерська фінансова звітність, яка ґрунтується на узагальне-
них даних бухгалтерського обліку, виступає ланкою зв’язку між підприємством і 
зовнішнім середовищем. Вона задовольняє вимоги щодо необхідного обсягу 
інформації, можливостей її засвоєння зовнішніми і внутрішніми користувачами. 
Обліковий процес здійснюється на підставі первинної документації та закінчується 
складанням фінансової звітності, де розкривається інформація про власний капітал 
та його складові. Фінансова звітність має достовірно та правдиво відображати 
інформацію про елементи власного капіталу та фінансово-майновий стан 
підприємства, що дозволить користувачам звітності приймати обґрунтовані та 
виважені управлінські рішення. діяльність платника податків відповідно до даних 
фінансового та податкового обліку. 
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ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ У РОЗРАХУНКАХ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 
Кісіль Л. В., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Грибовська Ю. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
Актуальність проблеми. При виникненні суперечок про стягнення 

заборгованості за Договором купівлі-продажу, постачання чи будь-яким іншим До-
говором, вимог про фактичне виконання зобов’язання (поставити товар, надати по-
слугу, виконати роботу), а також в разі пред’явлення претензій з відшкодування 
нанесеної шкоди застосовується позовна давність. Особливо важливим є контроль 
за терміном позовної давності при розрахунках з постачальниками і підрядниками, 
оскільки від своєчасності поставленої сировини залежить безперервність виробни-
чого процесу на підприємстві. 

Матеріали та методи досліджень. Питання своєчасності розрахунків з по-
стачальниками та підрядниками, термінів позовної давності в розрахунках 
висвітлюються у працях учених-економістів О. Уварової, Ю. Кулик, О. Сендзюк, 
А. Василенко, О. Дзери, І. Волянюк та багатьох інших. 
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Дослідження чинної нормативно-правової бази свідчать, що основними доку-
ментами, які регулюють правила обчислення терміну позовної давності та порядок 
звернення до суду щодо стягнення заборгованості є Господарський кодекс України 
від 16 січня 2003 р. № 436-IV, Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 
435-IV і Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі пи-
тання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» 
від 29 травня 2013 р. № 10. 

При дослідженні позовної давності у розрахунках з постачальниками і 
підрядниками підприємства використовувався метод аналізу і синтезу. 

Метою дослідження є систематизація основних питань щодо правил обчис-
лення терміну позовної давності в розрахунках з постачальниками та 
підрядниками.  

Результати досліджень. Позовна давність – строк, у межах якого особа може 
звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права чи інтересу [4]. 
Правила обчислення позовної давності, тобто визначення точки відліку в її 
перебігу, переривання та призупинення, поширюються лише на цивільні та 
господарські спори [2]. 

Строк позовної давності при розрахунках з постачальниками, а в окремих ви-
падках з підрядниками, становить три роки, якщо нормативно-правовим актом чи 
Договором не передбачено інших термінів [1]. 

Проте, передбачено деякі випадки, коли застосовується позовна давність в 
один рік, зокрема до вимог: 

- про стягнення неустойки (штрафу, пені); 
- у зв’язку з недоліками проданого товару; 
- у зв’язку з перевезенням вантажу; 
- доставки вантажів поштою. 
Скорочений строк позовної давності в один рік застосовується до вимог, що вип-

ливають із Договору підряду у зв’язку з неналежною якістю роботи (виняток станов-
лять вимоги, пов’язані з неналежною якістю робіт щодо будівель та споруд) [4]. 

Позовна давність обчислюється на основі загальних вимог до строків. Так, 
якщо її закінчення припадає на місяць, у якому немає відповідної календарної дати 
(29 лютого), то він закінчується наприкінці останнього дня цього місяця (28 люто-
го). Якщо останній день строку позовної давності припадає на офіційне свято чи 
інший неробочий день, строк позовної давності продовжується до кінця першого 
робочого дня, що настає за таким днем. 

Позовна заява про стягнення з відповідача (постачальника товарів чи сирови-
ни) суми заборгованості за Договором подається позивачем (підприємством-
покупцем) до суду до моменту настання трирічного строку позовної давності. 
Відповідно до ч. 3 ст. 267 ЦКУ позовна давність застосовується судом лише за зая-
вою однією з сторін спору, яку подано до винесення рішеннясудом. Законодавст-
вом не встановлено вимог ні до форми заяви про застосування позовної давності, ні 
до її реквізитів. 

Розглянемо конкретну ситуацію щодо визначення перебігу позовної давності. 
Оплата за Договором Східного РУ ПрАТ «Райз-Максимко» повинна бути проведе-
ною у строк до 10 лютого 2014 р. включно. У лютому оплату за Договором не було 
проведено. Згідно із ч. 1 ст. 530 ЦКУ, якщо встановлено строк виконання зо-
бов’язання, воно підлягає виконанню в цей строк. Відповідно, з 11 лютого 2014 р. 
почав обчислюватися строк позовної давності. Якщо сторони за Договором його не 
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збільшили, а також не було підстав для його призупинення чи переривання, то 
останнім днем, коли кредитор може звернутися до суду з метою стягнення боргу, 
що виник,без загрози одержати відмову в задоволенні позову через закінчення 
строку давності буде 11 лютого 2017 р. 

Висновки. Отже, особа, права якої порушено, може подати Позовну заяву до 
суду, навіть якщо строки давності минули (три роки). Заявити про закінчення 
строків позовної давності можна тільки в суді першої інстанції.  
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РЕТРОСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
Крупа М. Ю., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Плаксієнко В. Я., доктор економічних наук, професор 
Актуальність проблеми. Передумови виникнення обліку можна пов’язати з 

виникненням й інвентаризації, як одного із основних методів обліку і контролю, 
що зазнає постійних змін, на кожному історичному етапі розвитку суспільства. 
Окремі завдання інвентаризації, сформовані в минулому, залишаються актуальни-
ми і в сучасних умовах.  

Матеріали і методи дослідження. Дослідження питання історичної ретро-
спективи проведення інвентаризації дозволяє розкрити динаміку перетворення 
практичної діяльності в систему наукових знань про методи, принципи та способи 
відображення фактів господарської діяльності, ознайомитися з еволюцією форму-
вання різних категорій та елементів методу інвентаризації, простежити змін за-
гальних концепцій. 

Результати досліджень. Перші інвентаризаційні описи з’явилися у Вави-
лонському царстві у кінці 3 тис. до н.е. Зародження у Єгипті державного 
рахівництва, дає поштовх до виникнення у 3400 – 2980 рр. до н.е. облікового прий-
ому – інвентаризації, яка проводилася на той час кожні два роки [4]. З початком 
Каролінського відродження (VІІІ – ІХ ст.) у монастирях розповсюджується скла-
дання інвентаризаційних описів, що містять систематизовані записи про майно за 
видами та джерелами утворення. Розвиток інвентаризації в Україні пов’язаний з 
періодом приєднання Галичини до Австрії, коли виникла необхідність уточнення 
обліку землеволодінь і землекористування за допомогою описів нерухомості: 
вперше в 1785 – 1790 рр., вдруге в 1819 – 1820 рр [3].  

У сучасних умовах обов’язковість інвентаризації встановлено Законом 
України від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV „Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні”. Її мета – забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. Загальний порядок проведення інвентаризації визначено 
Інструкцією, затвердженою Наказом Міністерства фінансів від 11.08.1994 року 
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№69. Особливості здійснення цієї процедури у сільськогосподарських 
підприємствах регулюється Методичними рекомендаціями з інвентаризації основ-
них засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів, розрахунків та незавершеного виробництва, доведених листом 
Мінагрополітики від 04.12.2003 р. № 37 – 27 – 12 / 14023. 

У сільськогосподарських підприємствах інвентаризація розпочинається з на-
казу керівника про затвердження складу постійно діючої інвентаризаційної комісії. 
Не менше ніж за 10 днів до початку інвентаризації видається наказ про проведення 
інвентаризації в поточному році, де визначається терміни та місця проведення, 
склад робочої інвентаризаційної комісії. Результати інвентаризації оформлюються 
з використанням даних про господарські операції, зафіксованих у первинних доку-
ментах. Фактична наявність об’єктів інвентаризації звіряється з первинними доку-
ментами з обліку відповідних об’єктів.  

Заповнені інвентаризаційні описи передаються до бухгалтерії, де 
порівнюються показники кожної позиції у графах „Фактична наявність (кількість, 
сума)” та „За даними бухгалтерського обліку (кількість, сума)”. За наявності 
розбіжностей складають звіряльні відомості. У разі потреби у матеріально-
відповідальних осіб беруть пояснювальні записки про причини відхилень.  

Підсумки перевірки розглядаються та затверджуються на засіданні 
інвентаризаційною комісією, відображаючи отримані результати у протоколі. Вре-
гулювання виявлених відхилень фіксуються у висновках комісії, з відповідними 
пропозиціями. Матеріали інвентаризації передаються до бухгалтерії та є підставою 
для відображення отриманих результатів в обліку. Отже, на всіх етапах розвитку 
суспільства, інвентаризація виступала, як метод обліку і контролю, за допомогою 
якого здійснювалася перевірка і документальне підтвердження наявності, стану й 
оцінки активів, капіталу та зобов’язань підприємств для забезпечення 
достовірності даних обліку та звітності, контролю за збереженням майна.  

Висновки. Отже, інвентаризацію доцільно розглядати як формалізований ви-
раз достовірності даних бухгалтерського обліку та можливість взяття на облік 
можливих розходжень між даними бухгалтерського обліку і фактичною наявністю 
господарських засобів. Дослідження історичних аспектів проведення 
інвентаризації є важливим підгрунтям розробки нових і коригування існуючих по-
ложень інвентаризації, визначення та доповнення переліку питань, які вирішуються 
під час інвентаризації, врахування недоліків, що мали місце в минулому, щоб не 
допустити їх повторення в сучасності. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
Молодецька А. В., студентка факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Скиданенко А. Ю., асистент кафедри бухгалтерського обліку 
Актуальність проблеми. Основою ефективного функціонування сучасного 

підприємства є безперервний періодичний рух грошових коштів. Грошові кошти є 
одним з найважливіших об’єктів дослідження бухгалтерського обліку. Саме за до-
помогою грошових коштів відбувається акумуляція факторів виробництва та 
забезпечується кругообіг та обіг основного та оборотного капіталів. З грошовими 
коштами пов’язані найрізноманітніші господарські операції, а саме: придбання си-
ровини, матеріалів, основних засобів, виплата заробітної плати, матеріальної допо-
моги, реалізація продукції, сплата податків тощо. В сучасних умовах господарю-
вання, коли життєздатність підприємства визначається розміром і структурою його 
оборотних активів, грошовим коштам приділяється особлива увага.  

Матеріали і методи досліджень. В Україні впродовж останніх декількох 
років відбувається впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності. Цей процес є досить тривалим і ще не набув свого завер-
шення в нашій державі. З метою наближення до міжнародних стандартів Наказом 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 затверджено нове НП(С)БО 1 
на заміну П(С)БО 1, 2, 3, 4 та 5.  

Результати досліджень. Основним інформаційним джерелом щодо руху 
грошових коштів та їх еквівалентів є форма № 3 фінансової звітності «Звіт про рух 
грошових коштів». Цей звіт більшість науковців вважають найскладнішим у всій 
фінансовій звітності підприємства. І це пов’язано із тим, що в цьому звіті можна 
отримати інформацію про операційну, фінансову та інвестиційну діяльність 
підприємства, поруч із тим є можливість оцінити ситуацію, пов’язану з надход-
женнями та витрачанням грошових коштів та визначити потреби підприємства що-
до використання цих коштів. Тобто дана форма звітності є багатосторонньою, що 
суттєво ускладнює процес його заповнення [2].  

За П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», який втратив чинність, Звіт про 
рух грошових коштів відображав рух грошових коштів та їх еквівалентів. 
Відповідно до нового НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» він 
показує лише рух грошових коштів.  

П(С)БО 4 і НП(С)БО 1 однаково розрізняють поняття грошових коштів та їх 
еквівалентів, тому еквіваленти грошових коштів слід і далі враховувати. Наступ-
ною відмінною рисою цих положень є різне трактування поняття «грошові кошти». 
За П(С)БО 4 та НП(С)БО 1 «Звіт про рух грошових коштів»: грошові кошти – це 
готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання [1]. 

Відповідно до НП(С)БО 1 було змінено форму Звіту про рух грошових 
коштів, порівняно з П(С)БО 4. Тепер підприємство може самостійно обрати яку 
форму Звіту воно буде використовувати – складену за прямим чи непрямим мето-
дом. Також у НП(С)БО 1 зазначено, що підприємства можуть не наводити статті, за 
якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була 
в попередньому звітному періоді). Одним із найбільших нововведень є те, що за 
НП(С)БО 1 підприємства можуть вписувати у Звіт про рух грошових коштів 
додаткові статті, перелік яких наведений у додатках до даного стандарту. 

Зокрема, відповідно до П(С)БО 4, що втратив чинність, суб’єкти малого 
підприємництва й представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності не 
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повинні були заповнювати Звіт про рух грошових коштів. Проте, відповідно до 
НП(С)БО 1, суб’єкти малого підприємництва, які складають фінансову звітність за 
міжнародним стандартом фінансової звітності для малих і середніх підприємств, 
повинні обов’язково ними заповнюватися. П(С)БО 4 передбачав, що в Україні при 
складанні Звіту про рух грошових коштів рекомендовано застосовувати прямий 
метод, на відміну від міжнародних стандартів, де дозволяється використання пря-
мого і непрямого методів, хоча суб’єкти господарювання заохочуються до наве-
дення в звітності грошових потоків від операційної діяльності із застосуванням 
прямого методу. Із введенням в дію НП(С)БО 1 в Україні в однаковій мірі тепер 
можу успішно застосовуватись обидва методи. 

Не менш важливою є й проблема повноти та своєчасності відображення у 
системі обліку грошових коштів. Адже, якщо грошові кошти не будуть повністю та 
своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого відображення реального розміру 
коштів. А далі неправильне відображення податкових стягнень. І така помилка тяг-
не за собою ряд інших, які можливо виявити лише під час інвентаризації. 

Висновки. Облік грошових коштів достатньо регламентований законодавчи-
ми та нормативними актами України. Але розширення форм і методів здійснення 
розрахунків, властивостей та функцій грошових коштів як інструментів забезпе-
чення оперативної платоспроможності стали основною причиною уточнення й 
деталізації відображення в бухгалтерському обліку та контролю операцій з ними. 
Проблеми обліку грошових коштів та їх вирішення є актуальними і важливими для 
всіх підприємств, адже від достовірності та оперативності обліку залежить вся 
фінансова діяльність підприємства. Побудова належної системи бухгалтерського 
обліку грошових коштів передбачає правильність здійснення й відображення всіх 
етапів їх руху, починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення первинних 
документів, узагальнення та систематизації інформації в регістрах і завершуючи 
складанням звітності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 
Писаренко Д. В., студент 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Пономаренко О. Г., кандидат економічних наук, доцент 
У сучасних умовах для діяльності підприємств дуже важливим є правильний 

вибір методу обліку загальновиробничих витрат та бази їх розподілу, так як від 
цього залежить повнота включення загальновиробничих витрат до собівартості 
продукції і, як результат, зменшення або збільшення чистого прибутку, який є дже-
релом подальшого функціонування підприємства. Підприємствам необхідно самим 
визначати перелік змінних та постійних загальновиробничих витрат, так як в 
П(с)БО не зазначено чітко перелік саме змінних і постійних витрат. 

Проблема обліку та розподілу загальновиробничих витрат розглядалась ба-
гатьма економістами. Значну увагу їм приділили у своїх працях Р.В. Волощук, С.Ф. 
Голов, О.М. Королик, Є. Котляров, П.О. Куцик, О.В. Лапчук, Т.М. Сльозько, В.І. 
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Олейніченко, І. Шершун. Проте питання обліку накопичення та розподілу загаль-
новиробничих витрат в сучасних умовах господарювання розкриті недостатньо та 
потребують додаткового дослідження.  

Ще однією проблемою є визначення раціональної бази розподілу загальнови-
робничих витрат, а саме: вибір оптимальної методики розподілу загальновиробни-
чих витрат допоміжного виробництва між цехами основного виробництва; вста-
новлення економічно обґрунтованої бази розподілу загальновиробничих витрат 
між видами продукції. Згідно з П(с)БО 16 загальновиробничі витрати – це витрати 
на управління виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних 
активів загальновиробничого призначення [1]. Загальновиробничі витрати 
поділяються на постійні та змінні (рис. 1). 

Методологічні засади обліку, а також перелік витрат, які включаються до складу 
загальновиробничих, визначені в П(С)БО 16 «Витрати». Перелік і склад змінних і 
постійних загальновиробничих витрат установлюються самостійно підприємством і 
зазначаються в наказі про облікову політику [2], тому що в сучасній нормативній базі 
немає чіткого переліку змінних та постійних загальновиробничих витрат та самі вит-
рати не можливо однозначно віднести до постійних або змінних, тому що існує ще та-
кий вид витрат, як змішані витрати, які містять в собі змінну і постійну частини.  

Слід зазначити, що змінні витрати на одиницю продукції все ж змінюються у 
зв’язку зі змінами організаційно-технічних умов роботи підприємства, а постійні за-
гально виробничі витрати змінюються при суттєвій зміні обсягу виробництва. У 
зв’язку з цим велика кількість суб’єктів господарювання взагалі не виділяє серед за-
гальновиробничих витрат змінних чи постійних, а розподіляє всю їх суму з викори-
станням обраної бази розподілу виходячи з фактичної потужності звітного періоду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Рис. 1. Загальновиробничі витрати за ознакою реагування на зміну  
обсягу виробництва 
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Для вирішення даної проблеми нормативна база повинна бути удосконалена, а 
саме: 

- потрібно удосконалити класифікацію загальновиробничих витрат, яка 
містила б оптимальну кількість ознак, розкривала цільове призначення й 
економічний зміст витрат, враховувала організаційну структуру та особливості; 

- необхідно деталізувати план рахунків бухгалтерського обліку з 
конкретизацією статей загальновиробничих витрат. 

Визначення оптимального методу розподілу загальновиробничих витрат 
пов’язане також з недосконалістю сучасної нормативної бази. Постає необхідність 
у забезпеченні відповідності облікової інформації вимогам оперативного 
управління підприємством при одночасному збереженні основних принципів скла-
дання бухгалтерської звітності [3]. 

Удосконалення обліку загальновиробничих повинно охоплювати як зміст, так 
і методику та технологію збору, реєстрації й обробки інформації. Цей процес мож-
ливий лише при умові повної ліквідації головних недоліків – недостатньої 
оперативності й аналітичності. 

Невміння оцінити виробничу діяльність, виявити прорахунки та чинники, що 
зумовили погіршення результатів діяльності, призводить до неефективності 
управління і, як наслідок, до збитків. 
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Актуальність проблеми. За умов сучасної ринкової економіки і жорсткої 

конкуренції величезного значення набуває фінансова інформація. Важливість 
інформаційного забезпечення в процесах управління спричинює підвищену увагу 
до бухгалтерської фінансової та управлінської звітності як основного джерела 
інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, а також результати йо-
го виробничо-господарської діяльності за звітний період. 

На підприємствах аграрного сектору ключове місце серед об’єктів обліку 
займає сільськогосподарська продукція. Саме продукція, яку реалізує підприємство 
зазвичай є головним джерелом отримання прибутків, що, в свою чергу, є основною 
метою його діяльності. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами дослідження слугували нор-
мативно-правові акти та наукові публікації вітчизняних науковців, зокрема: Б. С. 
Гузара, В. М. Жука, В. Б. Моссаковського, Л. К. Сука та П. Л. Сука. Проте досі не 
повністю вивченим залишається питання відображення інформації про продукцію 
сільськогосподарського виробництва у звітності підприємства, зокрема в «Основ-
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них економічних показниках роботи сільськогосподарських підприємств»(ф. №50 
с.-г.) та Балансі (ф. № 1).  

При дослідженні порядку відображення інформації у звітності підприємства 
використовувався метод аналізу і синтезу. 

Результати дослідження. Оскільки останнім часом внесено чимало змін до 
чинних нормативно-правових актів у зв’язку з приведенням вітчизняного обліку до 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, виникає необхідність у 
вдосконаленні порядку відображення сільськогосподарської продукції у звітності 
підприємства [4]. 

У Балансі готова продукція та продукція сільськогосподарського виробництва 
відображаються в другій частині активу у розділі «Оборотні активи», рядок 1100 «За-
паси». Відповідно до п. 3 розділу I НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», до оборотних активів належать гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 
операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Також, дана 
стаття відображає запаси виробів на складі. Рядок 1100 заповнюється на основі 
рахунків бухгалтерського обліку 26 «Готова продукція»та 27 «Продукція 
сільськогосподарського виробництва» шляхом підрахунку сальдо на кінець звітного 
періоду. В статті Балансу «Готова продукція» (вписуваний рядок 1103 активу) та 
«Поточні біологічні активи» (вписуваний рядок 1110 актив), згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності від 28.03.2013 р. № 433, 
відображають продукцію сільсько-господарського виробництва [2]. 

Результати діяльності сільськогосподарських підприємств від реалізації 
продукції відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) (ф. №2). Звіт являє собою бухгалтерський документ, в якому 
підсумовуються доходи і витрати звітного періоду. 

Відповідно до НП(С)БО 1 виробництво та реалізація продукції відносяться до 
основної діяльності підприємства, що, в свою чергу складає частину операційної 
діяльності. Тому для розкриття обраної теми дослідження доцільно буде 
проаналізувати Звіт про фінансові результати (ф. № 2) [3]. 

У статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 
2000) підприємство розкриває загальний дохід від реалізації своєї продукції без 
врахування наданих знижок, страхових відшкодувань, повернення проданої 
продукції та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору то-
що). Для заповнення даного рядка інформацію беруть із рахунку бухгалтерського 
обліку 70 «Доходи від реалізації». 

При реалізації готової продукції підприємства обов’язково списують її 
собівартість. Виробнича собівартість реалізованої продукції розкривається у статті 
2050 звіту ф. № 2 «Собівартість реалізованої продукції». Для цього використову-
ються дані бухгалтерського рахунку 90. Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) визначається згідно із П(С)БО 9 «Запаси» і П(С)БО 16 
«Витрати». 

Результатом реалізації готової продукції є надходження грошових коштів від 
покупців, що відображається у Звіті про рух грошових коштів (ф. № 3), а саме у 
першому розділі «Рух коштів у результаті операційної діяльності».У рядку 3000 
«Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» підприємство 
відображає суму коштів від основної діяльності, тобто виручку від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг). А в рядку 3011 «Надходження авансів від 
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покупців і замовників» –зазначають суму отриманих авансів за продукцію, яку 
підприємство зобов’язується відвантажити покупцям. 

Велика частина інформації про виробництво і реалізацію продукції міститься 
також у ф. № 5 і № 6: «Примітки до річної фінансової звітності», а також у додатку 
до них «Інформація за сегментами». 

Для відображення інформації про продукцію сільськогосподарського вироб-
ництва у ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» призначено два розділи: 
ХІV «Біологічні активи» та XV«Фінансові результати від первісного визнання та 
реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів». 

У ф. № 6 деталізуються дані про доходи від реалізації продукції, а також її 
собівартість за географічними та господарськими сегментами підприємства, що 
надає змогу встановити, діяльність яких сегментів підприємства є найбільш ефек-
тивною, і яка продукція приносить підприємству найбільші прибутки. 

Основною статистичною формою сільськогосподарських підприємств є 
«Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за рік» 
(ф. 50 с.-г.). При її складанні дані про продукцію сільськогосподарського вироб-
ництва заносять у І розділ ф. № 50 с.-г., в якому відображають виробництво та 
реалізацію тільки власної сільгосппродукції. 

Використання продукції рослинництва наводиться у повному обсязі за на-
прямками її вибуття у річній формі статистичної звітності Баланс 
сільськогосподарської продукції (ф. №16 с.-г.). Часткова інформація про викори-
стання продукції рослинництва наводиться у Звіті про реалізацію 
сільськогосподарської продукції (ф. № 21 с.-г.).Також бухгалтери заповнюють Звіт 
про наявність насіння сільськогосподарських культур (ф. № 1 с.-г.), Баланс кормів 
(ф. № 24-корми), Звітом про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування 
та вапнування ґрунтів (ф. 9 б-с.-г.) [1]. 

Джерелами складання фінансової і статистичної звітності про надходження і 
використання продукції рослинництва є дані первинного обліку. 

Висновки. У результаті проведених досліджень можна стверджувати, що у 
фінансових звітах відображається уся необхідна інформація про 
сільськогосподарську продукцію, а саме її фактична собівартість на дату балансу, 
сума доходу від реалізації продукції. 

Надана інформація дозволяє користувачам фінансової звітності аналізувати дані 
про ефективність виробничого процесу, ділову активність підприємства, 
рентабельність виробництва та продажів, а також приймати ефективні управлінські 
рішення. Для удосконалення порядку відображення продукції сільськогосподарського 
виробництва у звітності підприємства необхідно: удосконалити нормативно-правову 
базу, розробити та затвердити управлінську звітність, а також застосовувати новітні 
інформаційні технології в системі організації обліку та звітності. 
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Актуальність проблеми. Успіх будь-якого суб’єкта господарювання, неза-

лежно від форми власності та виду діяльності, багато в чому залежить від правиль-
ного вибору джерел формування, напрямків розподілу й використання капіталу, що 
знаходиться у розпорядженні підприємства. Фінансову основу підприємства 
складає власний капітал, проте ефективна фінансова діяльність підприємства не-
можлива без постійного залучення позикових коштів. Ефективність використання 
капіталу підприємства багато в чому залежить від ідентифікації його 
приналежності до того чи іншого виду, оскільки саме від цього залежить точність 
обліку та інформації про капітал, що необхідно для прийняття ефективних 
управлінських рішень. Класифікація капіталу підприємств формується з врахуван-
ням певних особливостей, які мають значний вплив як на формування і 
використанні капіталу, так і на діяльність підприємства загалом. Тому, важливим є 
обґрунтування видів капіталу підприємств підприємства, з метою підвищення його 
ролі в забезпеченні ефективної діяльності підприємств. 

Існує досить широке різноманіття поглядів і думок, які в різний час 
домінують в економічній практиці. Виокремлення будь-якої класифікації є 
недоцільним, оскільки всі вони подають джерела капіталу з різних сторін, проте 
деякі з них є більш повними, а тому краще характеризують можливості капіталу.  

Матеріали і методи досліджень. Найширше в українській практиці викори-
стовуються внутрішні джерела формування капіталу, оскільки їх основу складають 
найдоступніші для суб’єктів господарювання джерела. Відтак, Наказом МФУ № 
627 від 27.06.2013 р. внесено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 
та Інструкції по його застосування, затверджені наказом № 291 від 30.11.1999 р., на 
підставі яких склад власного капіталу має вигляд рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура власного капіталу підприємства [4] 
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Результати досліджень. Перш за все, збільшення капіталу підприємства 
власними джерелами здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку, тобто 
частину прибутку, що йде на капіталізацію або на збільшення величини власного 
капіталу учасників, що є найбільшим джерелом власного фінансування. 

Більш того, основним, на нашу думку, фактором, від якого залежить забезпе-
чення безперервного функціонування підприємств в цілому, є раціональне форму-
вання та використання капіталу підприємства. Роль капіталу в забезпеченні 
ефективної діяльності підприємств схематично зобразимо на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Роль власного капіталу в забезпечені ефективної  
діяльності підприємств 

 
Висновки. Отже, виконання основних цілей підприємств тісно пов’язані з 

формуванням та використанням капіталу підприємства, що має значний вплив на 
забезпечення ефективної діяльності підприємств.  
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АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Шиш О. В., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник: Пономаренко О.Г, кандидат економічних наук, доцент 

Комплекс управління оборотними засобами – це система цілеспрямовано 
організованих взаємодій між об’єктом та суб’єктом управління шляхом реалізації 
функцій управління із застосуванням комплексу методів, засобів і фінансово-
економічних інструментів дослідження і трансформації взаємопов’язаних процесів 
формування та використання оборотних активів і джерел їх фінансування за обся-
гом, складом, структурою з урахуванням дії на них чисельних факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища [3, с. 23]. 

Основні цілі діяльності підприємства 

Зростання  
прибутку 

Мінімізація  
витрат 

Раціональне використання 
ресурсів 

Забезпечення ефективної 
діяльності підприємства 

Зростання  
капіталу 

Формування структури 
капіталу 

Використання 
капіталу 

Підвищення рівня 
рентабельності 
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Система управління оборотними активами представляє собою частину 
загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні необхідного 
обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації структури джерел їх 
фінансування. Визначення мети раціонального управління оборотними активами на 
основі даних аналізу пов’язане з двома основними фактами.  

По-перше, швидка зміна зовнішнього середовища обумовлює прийняття рішень 
щодо обсягів всіх складових оборотних активів та пропорцій між ними, які повинні 
забезпечувати безперервність діяльності підприємства та достатній рівень його 
ліквідності, платоспроможності. По-друге, управління оборотними активами має 
спрямовуватися на забезпечення потенційної можливості отримання підприємством 
грошових надходжень від використання кожної їх складової [1, с. 40 - 41]. 

Об’єктом управління в межах системи управління оборотними активами вис-
тупають оборотні активи підприємства, а суб’єктом – спеціальна група людей 
(фінансова дирекція як апарат управління, фінансові менеджери), яка за допомогою 
різних форм і методів управління забезпечує ефективне формування та викори-
стання оборотних активів суб’єкта господарювання на основі даних аналізу.  

До принципів управління оборотними активами варто віднести наступні:  
– принцип взаємопов’язаності. Згідно цього принципу, управління оборотни-

ми активами здійснюється у межах загальної системи управління фінансами 
підприємств, оскільки будь-яке управлінське рішення прямо або опосередковано 
впливає на ефективність діяльності підприємств; 

– принцип своєчасності. Враховуючи цей принцип, кожне управлінське рішення 
щодо формування та використання кожної складової оборотних активів має прийма-
тися своєчасно та на основі отримання оперативної достовірної інформації; 

– принцип координації. Даний принцип спрямовуватиме управлінців 
підприємств на досягнення узгодженості управлінських рішень у сфері оборотних 
активів з рішеннями щодо поточних зобов’язань; 

– принцип безперервності. У межах такого принципу, управління оборотними 
активами розглядається як постійний процес, який забезпечує прийняття ряду 
управлінських рішень, що впливають на ліквідність та платоспроможність 
підприємства; 

– принцип оптимальності. Виходячи з цього принципу, кожне управлінське 
рішення щодо визначення обсягів оборотних активів та всіх їх складових спрямо-
ване на знаходження їх оптимального розміру; 

– принцип раціональності. Цей принцип означає, що усі складові оборотних 
активів повинні бути раціонально розміщені між стадіями відтворювального про-
цесу підприємства [2].  

Ефективне використання оборотних активів в першу чергу передбачає вста-
новлення оптимальної їх величини, розробку варіантів фінансування та забезпе-
чення ефективності використання. Оптимальна величина оборотних активів по-
винна, з однієї сторони, забезпечувати безперебійне ефективне функціонування 
підприємства, з іншої – мінімізувати наявність недіючих поточних активів.  

Потреба в оборотних активах визначається шляхом їх нормування, що 
передбачає встановлення оптимальної величини оборотних активів, необхідних для 
організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства. За 
відповідності складу, структури й наявності оборотних активів запланованому об-
сягу виробництва та реалізації підприємство в змозі отримувати прибуток з 
мінімальними витратами. У разі зниження розміру оборотних активів можливі 



 252 

перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та 
прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні 
явища в господарській діяльності.  

Можна зробити висновок, що на сьогоднішній день планування оборотних 
активів, з одного боку, є актуальним внаслідок чіткого розуміння у подальшому 
наявних коштів та необхідних до залучення, з іншого боку встановлення жорстких 
нормативів є недоречним, внаслідок важкості прогнозування обсягів діяльності та 
руху грошових коштів. Отже, планування оборотних активів є більш доречних для 
підприємств, що використовують бюджети в управлінському обліку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА 
Калантиря Ю.С., студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Дорогань-Писаренко Л.О. к.е.н., доцент 
Актуальність проблеми. Біологічні активи як засоби виробництва 

сільськогосподарської продукції відіграють важливу соціально-економічну роль у 
забезпеченні розвитку економіки в цілому та аграрного сектора зокрема. Впровад-
ження П(С)БО 30 «Біологічні активи» докорінно змінив організацію і методику ве-
дення обліку на сільськогосподарських підприємствах. Нові методологічні засади 
бухгалтерського обліку викликали численні труднощі облікової роботи та не набу-
ли поширення у сільськогосподарських підприємствах країни.  

Матеріали і методи досліджень. Під час дослідження було досліджено праці 
таких науковців: П.М. Кузьмовича, П. Л. Сука, В. М., Г. Г. Кірейцева, Т. М. Сто-
ржука та ін.  

Результати досліджень. З введенням в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи» у 
сфері бухгалтерського обліку з’явився новий термін – «біологічний актив». Сук 
Л.К. визначає біологічний актив як «явище життя», тобто це живі тварини або рос-
лини, які здатні до біологічної трансформації [4]. Кузьмович П. М. визначає 
біологічні активи сукупністю біологічних ресурсів, що достовірно оцінені, 
контрольовані та ідентифіковані підприємством, які в процесі біологічних перетво-
рень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні ак-
тиви, а також приносити в іншій спосіб економічні вигоди [1]. 

До впровадження П(С)БО 30 в практиці бухгалтерського обліку про біологічні 
активи взагалі не згадувалося, а бухгалтерський облік активів сільського виробниц-
тва здійснювався за ПСБО П(С)БО 9 «Запаси», який передбачає оцінку біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції рослинництва за первісною вартістю.  

Відповідно до П(С)БО 30 пріоритетною в оцінці біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції є визначення справедливої вартості. Поточні 
біологічні активи та додаткові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату 
балансу достовірно визначити неможливо можуть визнаватися та відображатися за 
первісною вартістю за П(С)БО 9, крім поточних біологічних активів рослинництва, 
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які відображаються як незавершене виробництво. Варто зазначити, що при оцінці 
біологічних активів платникам податку на прибуток доцільно використовувати 
первісну вартість передбачену П(С)БО 9. Адже первісна вартість біологічних 
активів складається з фактичних витрат на виробництво, що враховується при 
визначенні прибутку на який буде нараховуватися податок.  

Коли справедливу вартість визначити не можливо облік поточних біологічних 
активів рослинництва буде вестися на рахунок 23 «Незавершене виробництво» за 
первісною вартістю. Якщо стає можливим визначити справедливу вартість, та в 
бухгалтерському обліку робляться відповідні записи: відкривається субрахунок: 
211 «Поточні біологічні активи рослинництва», які оцінені за справедливою 
вартістю. Це супроводжується такою кореспонденцією: Дебет рахунку 211 - Кре-
дит рахунку 23 – на суму фактичних витрат на біологічний актив, Дебет рахунку 
211– Кредит рахунку 710 або Дебет рахунку 940 - Кредит рахунку 211 – на різницю 
між фактичними витратами на вирощування та справедливою вартістю.  

Потрібно пам’ятати, що на кожну звітну дату справедлива вартість може 
змінюватися, що має своє відображення в бухгалтерському обліку та звітності. При 
досяганні поточними біологічними активами стадії зрілості, тобто на момент зби-
рання урожаю, такі активи списуються з балансу з віднесенням їх вартості на вит-
рати виробництва. Тобто аналітичний облік таких культур закривається із субра-
хунку 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою 
вартістю» та відновлюється на рахунок 23 «Виробництво». Це зумовлено тим, що 
дані активи при досягненні ними стадії зрілості припиняють процес 
життєдіяльності, стають сільськогосподарською продукцією, а вихід від них 
продукції обліковується лише за Кредитом рахунку 23 «Виробництво». 

П(С)БО 30 передбачає формування фінансового результату з трьох складових: 
від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів, від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних 
активів, від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу. При 
цьому, за словами Т. М. Сторжука в баланс вводиться прибуток, який дійсно не був 
одержаний чи збитки, яких не потерпіли. Це в свою чергу призводить до перекру-
чення інформації в балансі [6]. 

Висновки. Таким чином, на сьогодні в обліку сільськогосподарської 
діяльності рослини і тварини виділяють в окрему облікову категорію – «біологічні 
активи», при їх оцінці сільгоспвиробникам необхідно користуватися П(С)БО 30 
«Біологічні активи», яке передбачає оцінку за справедливою вартістю та особливий 
порядок визначення фінансових результатів.  
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ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 

 

РОЗВІНЧУВАННЯ У СОЦІУМІ ШЛЯХ КОНСЕНСУАЛЬНОГО СПІВЖИТТЯ 
Батрак А., студентка 3 курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник: Антонець М. О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
філософії, історії та педагогіки 

Актуальною проблемою сучасного суспільства є ставлення людини до шлю-
бу. Коли в державі починають забувати про головні етичні цінності та 
розмірковують про новий тип стосунків між чоловіком та жінкою, який не несе 
ніякої відповідальності для обох, тоді можна спостерігати повільне руйнування та 
передбачити поганий кінець у такої держави. Який би високий рівень технічного 
прогресу не існував у суспільстві, ніколи не можна забувати про святі, законні сто-
сунки між чоловіком та жінкою у шлюбі, про які написано у Біблії: «Ця таємниця 
велика» [1; Еф.5:32].  

Матеріали і методи досліджень. Багато філософів говорили про святість 
шлюбу. Однак не обов’язково треба бути філософом і переосмислювати свої 
приховані імпульси, щоб поважати такий шлюб, достатньо просто бути християни-
ном і поважати українські стародавні традиції. Та як не викорінювали церква і 
держава цивільний шлюб, він як був, так і є якщо не альтернативою, то паралель-
ною формою до офіційного шлюбу. На жаль і зараз у стосунках між чоловіком і 
жінкою спостерігається тенденція консенсуального співжиття. 

Результати досліджень. Метою нашого дослідження є доведення 
безпідставності цивільного шлюбу та необхідність пропаганди офіційного шлюбу, 
основою якого є любов. 

Споконвіку шлюб брався для того, щоб стати одним цілим. Статеве життя 
визнавалося його основою і було найпершою ознакою. Недарма не зареєстрований 
церквою чи світською владою шлюб завжди називали формальним, яким би не бу-
ло до нього ставлення у суспільстві. Зазвичай це ставлення зводилося до кількох 
постулатів: у цивільному шлюбі живуть жінки, котрих не беруть в офіційний заміж 
та чоловіки, котрі не хочуть себе “зв’язувати”. Аналізуючи ці постулати, ми бачи-
мо, що роль жінки у такому шлюбі принизлива, мовляв, на “все” згодна, аби не бу-
ти самотньою, а роль чоловіка - легковажний «метелик», котрий боїться зо-
бов’язань і “знімає вершки”. 

Простежимо історію розвитку цивільного шлюбу протягом ХХ століття. У 
1926 році, на хвилі революційних свобод, Радянський Союз надав юридичного зна-
чення “фактичним шлюбам”, зрівнявши право чоловіка й жінки на спільне майно, 
на аліменти, на житло, успадкування і навіть на одержання пенсій. Пояснювалося 
це необхідністю стати на захист насамперед жінки, котра, потрапивши у скрутне 
матеріальне становище, часто мусила приймати умови чоловіка, який був 
економічно стійкішим. Проте, як наголощують юристи, у 1926 році так і не 
відбулося повного урівняння зареєстрованого і фактичного шлюбів. 

У 1944 році, аби швидкими темпами підняти у післявоєнній країні 
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народжуваність, держава вирішила не зв’язувати чоловіка ніякими зобов’язаннями 
перед кожною із жінок, яка могла народити від нього дитину. Спеціальним указом 
визнавалися лише ті шлюби, які були зареєстровані офіційно. Отож ні про спільне 
майно, ні про дітей, ні про аліменти голова у чоловіка відтепер не боліла. Таку ж 
“тягу до свободи” могла проявити і жінка. 

Сьогодні в Україні жінки погоджуються на будь-які умови сімейного життя, 
аби вижити. Кожна людина робить свідомий вибір. Але наслідки цього сумні. 
Досвід засвідчив, що ігнорування державою цивільних шлюбів лише збільшує 
кількість суспільних проблем: житлова і майнова плутанина, аборти, матері-
одиначки, бездоглядні діти. І все це детермінує стреси, психологічні травми, 
особистісні втрати. Знаючи психологію більшості жінок, можна з упевненістю ска-
зати, що цивільний шлюб не для них. Це можна підтвердити даними соціологів: із 
живучих у цивільному шлюбі людей 92% жінок пишуть у різних анкетах – «одру-
жена», у той час як більшість чоловіків (85%) пишуть – «неодружений». 

У Сімейному кодексі регламентовано стосунки між “цивільним подружжям». 
Там записано, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, незалежно від “освячення” 
їхніх стосунків шлюбом. Так зване «подружжя» має право регулювати свої майнові 
стосунки спеціальним письмовим договором. Якщо ж “принижувати свої почуття” 
нотаріальною тяганиною йому не хочеться, то. за законом, майно, набуте 
чоловіком і жінкою за час спільного проживання, вважається їхньою спільною 
власністю. І в разі “побиття горщиків” його можна буде розділити через суд так 
само, як це робиться після розлучення “офіційних” пар. 

Сімейний кодекс наголосив, що кожна жінка має право на материнство так 
само, як і кожен чоловік – на батьківство. Отож цілком логічно сприймається і пра-
во “цивільного подружжя» на усиновлення дитини. Щоправда, вирішувати їхню 
долю в цьому плані буде суд, котрий зважуватиме всі “за” і “проти”, аналізуючи 
матеріально-педагогічні можливості родини. З огляду на всі ці новації варто нага-
дати мету шлюбу, як вона записана у Сімейному кодексі: “Державна реєстрація 
шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою і 
чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах 
держави та суспільства” [2]. 

Але за християнськими, одвічними принципами, цивільний шлюб і є справж-
ньою оманою, насамперед – гріхом. У Святому Письмі сказано: ”Тому свого Духа 
пильнуйте і дружину юнацтва свого не зраджуйте!” [1; Мал.2:15], а також «Бо це 
воля Божа, освячення ваше: щоб ви береглись від розпусти» [1; 1-е Сол.4:3].  

У консенсуальному співжитті нереально досягти гармонії почуттів і єдності 
душі. Любов і разом з цим глибока відповідальність один перед одним у родині 
завжди буде протистояти таким взаєминам. Треба знати, які стосунки між 
чоловіком і жінкою бачить Господь: “Покине тому чоловік свого батька та матір 
свою, та й пристане до жінки своєї. І стануть вони одним тілом” [1;1М.2:24].  
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