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УДК 338.47 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Амеліна І. В., к.е.н., доцент, Зернюк О. В., к.т.н., доцент  

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка 

 
У швидкозмінному середовищі сучасної економіки, рухомої знаннями, 

новітня інформація і передові розробки є ключовим фактором успіху та 

конкурентоспроможності підприємства. Перехід до лідерських методів управління, 

надання повноважень підлеглим і створення організацій, які безперервно 

навчаються, зробили управління знаннями важливим менеджерським завданням.  

Хоча більшість фахівців погоджуються з тим, що управляти знаннями 

надзвичайно важливо, але є не визначеним, яку конкретно цінність створює 

управління знаннями для підприємств і організацій. 

Управління знаннями направлене на досягнення наступних цілей: 

- інновації – головне джерело конкурентної переваги підприємства. 

- компетентність – найголовніший актив організації. 

- ефективність – якість накопичення і повторного використання знань. 

- швидке реагування – це вміння швидше за конкурентів реагувати на 

несподівані події [1]. 

Слід зазначити, що більшість підприємств мають доступ до потужних 

інформаційних ресурсів, створюють і використовують великі обсяги знань, але 

роблять це неефективно і непродуктивно. Тому, підвищення уваги до управління 

знаннями обумовлено змінами, що повсякчас відбуваються у оточуючому 

середовищі. 

На практичному рівні здійснено перехід від індустріальної економіки до 

інтелектуальної економіки, в якій домінуюче положення займають  підприємства і 

галузі, що інтенсивно використовують інформацію [2]. На теоретичному рівні 

популярність завоювала ресурсна модель розвитку бізнесу, заснована на знаннях, і 

погляд на підприємства як на самонавчальні організації [3]. 
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Не висловлені або «неявні» знання, неможливо, на відміну від явних знань, 

задокументувати і врахувати, і вони глибоко і нерозривно вплетені в практику 

роботи підприємства. Їх називають «корпоративною культурою». Неявні знання 

включають взаємовідносини між людьми, норми поведінки, загальноприйняті 

цінності і стандартні операційні процедури. Оскільки неявні знання непросто 

деталізувати, копіювати і розповсюджувати, то вони можуть стати джерелом стійкої 

конкурентної переваги. 

Відмінною рисою самонавчальних підприємств є адаптивна культура, 

цінностями якої є: 

по-перше, ціле важливіше частин, кордони між підрозділами практично не 

повинні відчуватися.  

У організаціях, орієнтованих на навчання, співробітники сприймають всю 

систему як єдине ціле, як те, що їх об'єднує, і чітко уявляють зв'язки між її окремими 

частинами. Всі працівники враховують вплив своїх дій на роботу інших підрозділів і 

організації в цілому.  

Вільне існування людей, ідей і інформації дозволяє координувати дії і 

постійно навчатися; 

по-друге, справедливість і довіра як первинні цінності.  

Культура організації, що навчається, формує відчуття спільності і турботи 

один про одного. Організація – це місце, де створюється мережа стосунків, що 

дозволяють людям йти на ризик і максимально реалізовувати свій потенціал. У 

формуванні клімату довіри менеджери також підкреслюють роль чесного і 

відкритого спілкування; все це необхідно організації, орієнтованій на навчання;  

по-третє, культура заохочення ризику, змін і удосконалення.  

Базову цінність організації, що навчається, складає піддавання сумніву існуюче 

положення речей. Можливість поставити під сумнів будь-яку аксіому відкриває 

дорогу творчості і удосконаленню. Така культура нагороджує і прославляє 

генераторів нових ідей, продуктів і прийомів роботи.  

Для культури організації, що навчається, властиві відвертість, відсутність меж, 

справедливість, постійне удосконалення і заохочення ризиків. Хоча її внутрішня 
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культура досить стійка, цінністю організації, що навчається, вважається здорова 

адаптація до змінного навколишнього середовища [5]. 

У адаптивних культурах менеджерів цікавлять споживачі і співробітники, а не 

лише внутрішні процеси і процедури, що приводить до корисних змін. Їх поведінка 

є гнучкою, і менеджери ініціюють зміни, навіть ризиковані, якщо в цьому є 

необхідність. Міцні, здорові культури, які властиві організації, що навчається, 

допомагають підприємствам адаптуватися до навколишнього середовища [3, 4].  

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна відзначити, що головне 

завдання  побудови системи ефективного використання знань полягає в тому, щоб 

одночасно підвищувати споживчу вартість, що створюється підприємством, 

покращувати процес навчання і оптимізувати управління організаційними змінами. 
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УДК:65.9:240 

 
ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Бакало Н. В., к.е.н., доцент 

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка 

 
Відмітимо, що трудові ресурси підприємства є важливим стратегічним 

потенціалом, невичерпним резервом підвищення ефективності діяльності 

підприємства, впливають на його конкурентоспроможність, визначають напрямки 

подальшого розвитку. 

Вплив трудових ресурсів на діяльність підприємства безперечний. Від того, 

наскільки забезпечене підприємство робітниками необхідного рівня кваліфікації та 

досвіду, залежить рівень продуктивної діяльності підприємства. В процесі, 

підвищення ефективності управління персоналом безпосередньо впливає на 

ефективність використання технічних засобів, своєчасність виконання робіт, і як 

результат, на обсяг виробництва продукції. 

Неефективне використання трудових ресурсів значно знижує рівень 

кваліфікації і працездатності працівників, продуктивність праці, збільшує 

матеріальне та моральне старіння основних фондів, підвищує матеріалоємність 

продукції, призводить до значного підвищення собівартості продукції та зниження 

ефективності виробництва. 

Носієм праці є трудові ресурси підприємства. Це сукупність фізичних і 

духовних здібностей людей до праці, так би мовити, трудовий потенціал, ресурс, 

який завжди має кількісну і якісну характеристики, тобто міру здатності до праці.  

З розвитком сільськогосподарського виробництва змінюються в кількісному і 

якісному відношенні і складові частини виробничих процесів. Ці обставини 

спонукають до постійного коригування співвідношень, підтримки оптимальних 

пропорцій праці і її засобів, як цього вимагають об'єктивні економічні закони. 

Якісною мірою трудових ресурсів слугує їх професійно-кваліфікаційна 

характеристика. Її визначають за демографічними факторами (природним 

приростом, станом здоров'я, рухомістю), потребою виробництва в робочій силі і 
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можливостями задоволення потреб працездатного населення у праці на 

підприємствах.  

В даний період, скорочення сільськогосподарського виробництва і падіння 

життєвого рівня спричинюють міграцію найактивнішої і найбільш працездатної 

вікової групи сільського населення – молоді. А це призводить до суттєвого 

погіршення демографічної ситуації на селі. Скорочується не лише приріст 

сільського населення, а й частка працездатної його групи, зростає частка 

непрацездатної і малопрацездатної груп. У зв'язку з цим погіршуються 

професійно-кваліфікаційна характеристика трудових ресурсів, нераціональне 

використання нової техніки та прогресивних технологій. 

Зайнятість населення характеризує використання трудових ресурсів. Вона є 

основою матеріального забезпечення та умовою відтворення робочої сили. 

Забезпечення раціональної зайнятості – проблема не тільки економічна, а й 

соціально-політична. 

За умов докорінної перебудови в усіх сферах людської діяльності, 

становлення ринкових методів господарювання суттєво змінюється характер 

зв'язку між робочими місцями і трудовими ресурсами. Зростають вимоги до якості 

робочої сили, її професійної придатності, здоров'я, соціально-психологічного 

клімату в колективі. Встановлення необхідної рівноваги між цими факторами – 

процес тривалий, тому досягнення оптимальної зайнятості трудових ресурсів 

завжди було і залишається одним із найактуальніших питань організації 

сільськогосподарського виробництва, оскільки воно безпосередньо пов'язане з 

таким негативним суспільним явищем, як безробіття. 
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УДК 658.15 

 
НЕОБХІДНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Біловол Р. І., к.е.н., доцент 

Полтавський  національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 

 
Питання вивчення історії науки діагностики виступають важливою умовою 

для практичної діяльності менеджерів підприємств різних організаційно -правових 

форм, що дозволяє на основі узагальнення досвіду менеджменту попередніх 

століть краще розуміти проблеми у функціонуванні та розвитку підприємств.   

На початковій стадії розвитку теорії менеджменту закладалися основи 

сучасного пізнання та вчень про управління, акцентувалася увага на одну сферу 

діяльності підприємства – раціоналізація виробництва, яка забезпечувала 

підприємству прибуткову діяльність, і отримала назву «одномірних» теорій 

управління. Управління, як самостійна галузь діяльності, визнана теоретиками і 

практиками лише на початку ХХ ст. завдяки науковим поглядам вчених:  

Ф. Тейлора, Г. Форда, подружжя Гілбрейтів, Г. Ганта, Г. Емерсона, які були 

спрямовані на ефективність управління підприємством через вдосконалення 

механізму масового виробництва продукції за рахунок зменшення зусиль та витрат, 

затрачених на їх виробництво, опрацювання методів оцінки колективної праці 

виробничого персоналу. Їх ідеї лягли в основу школи наукового менеджменту 

(1885-1920 рр.) [1, c. 43-44].  

У працях Ф.Тейлора, відмічається, що використовуючи такі методи 

діагностики як спостереження, хронометраж, логіку, аналіз вдосконалення 

виробничих операцій. Стосовно діагностики фінансової діяльності підприємства, 

вчений зазначав, що головним завданням управління підприємством є 

забезпечення максимізації прибутку лише в поєднанні з максимальним 

благополуччям та добробутом кожного працівника підприємства. При проведенні 

діагностики підприємства акцентувалась увага лише на показниках, які  визначали 

результативність виробничої сфери підприємства. 

Збільшення розміру підприємств і, відповідно, збільшення 
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адміністративного апарату управління підприємств та загальних проблем 

менеджменту стимулювали появу адміністративно-класичної школи  менеджменту 

(1920-1950 роки). З її виникненням вчені, Анрі Файоль, Л. Урвік, Макс Вебер,  

Р. Дейвіс, Джон Муні вивчали процеси вдосконалення управління на рівні 

організації в цілому, а саме: проектування організаційної структури, універсальні 

управлінські принципи побудови структури організації, поділ процесу управління 

на класичні функції – планування, організація, мотивація і контроль [2, c. 76-77]. 

Вперше в історії менеджменту вченими і практиками проводилась діагностика 

праці управлінського персоналу шляхом регламентації їх праці і передачі 

повноважень працівникам підприємства. 

Представники даних шкіл хоча і визнавали «людський фактор», як чинник 

підвищення ефективності підприємства, але їх висновки та пропозиції щодо нього 

мали обмежений характер, більша увага приділялась економічному стимулюванню 

і встановленню формальних функціональних стосунків працівників завдяки 

розробленим регламентуючим документам: нормам виробітку, посадовим 

інструкціям та положенням, як основним критеріям діагностики їхньої праці.  

Представники школи «людських стосунків» (1930-1950 роки): Е. Мейо,  

М. Фоллет, Ч. І. Брандер визнали людський фактор як основний елемент 

ефективної діяльності підприємства і розглядали колектив працівників 

підприємства як соціальну групу, де сформовані гуманні міжособистісні відносини 

між працівниками підприємства та власниками, наданні персоналу можливостей 

спілкування на робочих місцях [3, c. 42-43]. Вчені всебічно проаналізували 

проблеми людських відносин на виробництві, усунули проблеми виникнення 

можливих конфліктів серед працівників та побудували нові умови кооперації і 

співпраці між ними. Проведені діагностичні дослідження виявили суттєве 

збільшення прибутку (приблизно 35 %) завдяки соціально-психологічним  

аспектам стимулювання праці персоналу підприємств. 

Тому подальші дослідження в сфері психології та соціології були спрямовані 

на природу людських відносин, мотивацію людської діяльності не лише через 

економічні, а здебільшого через соціально-психологічні аспекти, що сприяли 

формуванню в теорії менеджменту на початку 50-х років ХХ ст. – школи 
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поведінкових наук.  

Представники школи поведінкових наук: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор,  

Ф. Герцберг, Р. Лайкерт, К. Арджиріс акцентували увагу, перш за все, на соціально -

психологічні аспекти  трудового колективу підприємства від яких в значній мірі 

залежав фінансово-економічний стан. Теоретики першими збалансували систему 

управління підприємством завдяки підвищенню продуктивності праці та 

врахування потреб і інтересів кожного працівника (соціально-психологічні 

аспекти: дружні відносини  та  умови праці, кар’єрне зростання, позитивний 

психологічний клімат, висока заробітна плата [4, c. 28]. 

Таким чином, узагальнюючи вище наведене, слід зазначити, що в результаті 

проведених нами досліджень встановлено, що діагностика системи управління 

підприємством пройшла складний еволюційний шлях відповідно до становлення 

та розвитку менеджменту.  
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УДК 658.7:338.433 
 

ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ 

ЗАКУПІВЛЯМИ СИРОВИНИ 

Браславець Т. М., аспірант* 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Однією з сучасних тенденцій розвитку менеджменту молокопереробних 

підприємств є розвиток управління закупівлями сировини на основі встановлення 

тісних, розрахованих на довгострокову перспективу, зв’язків з постачальниками. За 

таких умов молокопереробному підприємству доцільно за показниками потоку 

молока оцінювати конкурентне становище постачальників та за результатами 

формувати відповідні стратегії управління закупівлями сировини. 

Різностороннє дослідження постачальників пропонуємо виконувати за 

тривимірною моделлю, сформованою у результаті доповнення результатів ABC-

XYZ-аналізу постачальників інтегральною оцінкою показників потоку молока. Під 

тривимірною моделлю аналізу постачальників розуміємо просторову модель, 

утворену в результаті перетину трьох координатних осей факторів, що 

характеризують характер відносин підприємства з учасниками ринку та забезпечують 

вихідну інформацію для формування набору стратегій управління закупівлями 

сировини, що сприятиме оптимізації  вхідного товарного потоку. 

Таким чином, тривимірну модель аналізу постачальників пропонується 

будувати на основі наступних показників:  

1) рівень важливості постачальників за групами АВС-аналізу, який розраховано 

на основі обсягу постачання молока;  

2) стабільність відносин з постачальниками за групами XYZ-аналізу;  

3) комплексна оцінка конкурентоспроможності постачальників на основі 

кількості та якості молока, розрахованої за інтегральною оцінкою показників потоку 

молока у розрізі групи постачальників.  

                                                 
*Науковий керівник – Перебийніс В.І., д.е.н., професор, Полтавськй університет економіки і торгівлі 
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Залежно від значення інтегральної оцінки запропоновано виокремити наступні 

три рівні відносин: перший – базовий (реагуючий); другий – відповідальний; третій – 

активний (партнерський) [1, с. 43]. Для кожного рівня пропонуємо наступні 

позначення: F (від англ. «first» – перший); S (від англ. «second» – другий); T (від англ. 

«third» – третій). 

У працях Ф. Котлера наведені рівні відносин запропоновано застосовувати 

відповідно до кількості споживачів та коливання норми прибутку від високої до 

низької [1, с. 44]. Так як ринок молока характеризується незначною кількістю 

споживачів (переробних підприємств), то характер відносин залежить від норми 

прибутку, яку отримують переробні підприємства при закупівлі сировини від кожного 

з виробників молока. Тобто норма прибутку встановлюється з урахуванням 

конкурентоспроможності виробників молока, що залежить від показників потоку 

молока та визначається за допомогою інтегральної оцінки потоку молока.  

Показники, використані для запропонованої тривимірної моделі 

характеризують постачальника з різних сторін впливу на молокопереробне 

підприємство. Вказане поєднання характеристик у єдиній моделі зумовлене потребою 

молокопереробних підприємств різностороннього підходу до градації постачальників. 

При цьому дотримується важлива умова: між факторами відсутня строга 

функціональна залежність. 

У результаті отримаємо 27 можливих стратегічних наборів управління 

закупівлями сировини, що рекомендуються при взаємодії з ключовими 

постачальниками першого (AXF, AYF, BXF), другого (AXS, AYS, BXS) та третього 

рівнів відносин (AXТ, AYТ, BXТ); перспективними постачальниками першого (AZF , 

BYF, CXF), другого (AZS, BYS, CXS) та третього рівнів відносин (AZТ, BYТ, CXТ); 

потенційними постачальниками першого (BZF, CYF), другого (BZS, CYS, CZS) та 

третього рівнів відносин (BZТ, CYТ, CZТ) та безперспективними постачальниками 

(CZF). 

Стратегічні набори управління закупівлями сировини в залежності від рівня 

можуть включати стратегії  прискореного росту або уповільненого росту, 

інтенсивного або екстенсивного розвитку, інтенсифікації або стабілізації відносин, 

сомаркетингу, створення стратегічних альянсів або вертикальної  інтеграції, 
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синергетичного впливу на цільовий ринок, соціальної відповідальності бізнесу, 

управління ризиками взаємодії, раціональної активності, статистичного прогресу, 

контролю за витратами. Додатково пропонується брати участь у програмах підтримки 

розвитку молочного скотарства, формуванні умов для реалізації постачальником 

стратегії прискореного росту, інформаційній підтримці розвитку молочного 

скотарства. 

У результаті аналізу сільськогосподарських підприємств-постачальників 

ТОВ «Решетилівський маслозавод» за запропонованою тривимірною моделлю 

отримаємо рекомендується застосовувати набори стратегій AYP, AZP, CZP, AZS, BYS, 

BZS, CYS, CZS, SZR, CYR, які орієнтовані в основному на перспективних та 

потенційних постачальників. Зазначені стратегічні набори передбачають застосування 

стратегій раціональної активності, інтенсифікації відносин з коригуванням відповідно 

до значення інтегральної оцінки показників потоку молока стратегіями управління 

ризиками взаємодії, уповільненого росту та контролю за витратами. 

Таким чином, використання молокопереробними підприємствами 

диференційованого підходу у питаннях формування стратегії управління закупівлями 

сировини забезпечить своєчасне реагування на зміну результатів відносин з 

постачальниками, сприятиме оптимізації витрат на сировину та забезпечуватиме 

підтримку молочного скотарства у господарствах. 

Формування стратегій управління закупівлями сировини на основі тривимірної 

моделі надає можливість молокопереробному підприємству на основі оцінки 

показників потоку молока коригувати стратегії відносин з постачальниками. У 

результаті досягаються взаєморозуміння та довгострокові партнерські відносини з 

постачальниками, що забезпечує необхідні умови для підвищення якості сировини, 

нарощення обсягів її надходження на переробку, покращення умов зберігання та 

доставки.  

 
Список використаних джерел 
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УДК 338.24:631.11 

 
СИСТЕМА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Вечеря С. В., аспірант* 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 
Важливим завданням підвищення результативності управління 

сільськогосподарськими підприємствами є розробка заходів збільшення 

ефективності людської праці. В цьому контексті актуальним є узагальнення 

існуючих наукових підходів до побудови мотиваційного механізму управління 

трудовими ресурсами. 

Шлях до побудови мотиваційного механізму на підприємстві лежить через 

вивчення та використання певних методів та способів науково -практичної 

діяльності, володіння та застосування теоретичної інформації щодо існуючих 

наукових підходів до вивчення поставленої проблеми, окреслення шляхів 

досягнення результату. На підставі вивчення наукових джерел було узагальнено 

наукові підходи до формування мотиваційного механізму на підприємстві (табл. 1).  

В основі побудови мотиваційного механізму, що є складовою системи 

управління соціально-економічним формуванням, має бути системний підхід, як 

такий, що, за словами О.Д. Гудзинського, забезпечує діалектичну єдність як 

керуючої, так і керованої систем, тісний взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього 

середовищ, зовнішніх та внутрішніх факторів впливу [4]. 

Синергетичний підхід до побудови мотиваційного механізму, як системи, 

проявляється в ефекті підсилення, який має місце при збалансованій структурі всіх 

складових.  

Важливим є застосування антропосоціального та гуманістичного підходів. 

Людина вже давно перестала бути простим виконавцем робочих дій.  

                                                 
*Науковий керівник – О. Д. Гудзинський, д.е.н., професор кафедри менеджменту  
ім. проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України  
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Таблиця 1 
Сутність підходів до формування результативного мотиваційного механізму 

Підходи Суть підходу 

Системний підхід 
Передбачає розгляд елементів мотиваційного механізму як 
цілісних об’єктів, відношень і зв’язків між ними. 

Синергетичний 
підхід 

Передбачає дослідження мотиваційного механізму як 
складної відкритої самоорганізовуючої системи, для якої 
характерні випадковість, балансування між стійкістю і 
нестійкістю, що становить основу її розвитку. 

Структурний підхід 
Передбачає вичленування структури мотиваційного 
механізму, а також виявлення зв’язку з ширшою системою – 
управління підприємством. 

Комплексний 
підхід   

Передбачає дослідження всіх властивостей, складових, 
факторів впливу, що дозволяє виявити конкретний стан 
мотиваційного механізму як цілісності. 

Функціональний 
підхід 

Передбачає дослідження мотиваційного механізму як процесу 
з виділенням його окремих елементів та виявленням функцій, 
які вони виконують. 

Гуманістичний 
підхід 

Передбачає розгляд мотиваційного механізму з позиції 
визнання людини найвищою цінністю, а її розвиток – 
першочерговою метою. 

Антропосоціаль-
ний підхід  

Передбачає надання пріоритету «людському капіталу» 
порівняно з ресурсами матеріального характеру. 

Цільовий підхід 
Передбачає задання напрямку діяльності мотиваційного 
механізму, як підсистеми управління та напрямку розвитку 
всієї організації в цілому. 

Поведінковий 
підхід 

Направлений на сприяння працівникові в розкритті 
потенціалу. 

Інтеграційний 
підхід 

Передбачає дослідження та налагодження взаємозв’язків: між 
мотиваційною підсистемою та іншими підсистемами 
управління, між рівнями управління, між стадіями життєвого 
циклу 

Інноваційний 
підхід 

Передбачає використання інновацій при побудові 
мотиваційного механізму. 

Порівняльний 
підхід 

Допомагає вивчати систему мотивації різних країн, етнічні, 
соціальні, економічні особливості, а також в історичному 
контексті. 

 
Систематизовано: [1, 2, 3] 
 
Від однобокого розуміння працівника та мотивації праці, необхідно 

переходити до позиції, коли виробничі сили і виробничі відносини повинні 

аналізуватися з системних позицій як соціальної особи, інтелектуального капіталу, 

так і виробничої сили [5, c. 10]. Дослідження, направлені на удосконалення 
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мотиваційного механізму, мають бути спрямовані на поліпшення умов праці, 

збільшення вільного часу працівників, покращення фізичного, емоційного 

здоров’я працюючих, збільшення тривалості життя, поліпшення освітнього,  

культурного рівня людей. Дослідження в сфері мотивації праці мають бути 

направлені на збагачення робочого процесу, розвинення функцій людини на 

робочому місці, можливості проявити себе. 

Мотиваційний механізм має будуватися націлено на інноваційність розвитку. 

Завдання мотивації інноваційного спрямування потребують запровадження 

мотиваційних систем, які мають враховувати складність праці, прояв творчості, 

базуватися на нестандартних підходах до пошуку ефективних стимулів розробки і 

впровадження інновацій, залучення висококваліфікованих кадрів, розвитку 

конкурентоспроможності персоналу і, разом з тим, гнучко реагувати на вимоги 

ринку [6, c. 64-65]. В теперішній час розвиток соціально-економічних систем іде 

надшвидкими темпами, відбувається посилення інноваційної його компоненти. В 

таких умовах змінюються вимоги до праці і людини, що її виконує. На перший 

план виступають такі трудові якості як самостійність, відповідальність, швидкість, 

здатність творчо мислити, ефективність [1, с. 3]. 

В основу стратегічного управління підприємством покладено цільовий 

підхід. Основою для побудови мотиваційного механізму є розробка стратегії 

розвитку підприємства. Не визначившись з цілями підприємства, неможливо 

націлити працівників. Також і система мотивації, відірвана від реальних потреб, 

буде терпіти постійні необґрунтовані зміни, що значно знижуватиме її 

ефективність.  

На основі перелічених підходів сформулюємо властивості, яким має 

відповідати ефективний мотиваційний механізм: 

- збалансованість складових елементів, системність; 

- здатність адаптуватися до мінливих факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

- динамічність залежно від стадій життєвого циклу підприємства, рівня 

розвитку, моделей розвитку; 

- визнання пріоритетними цілей та потреб працівників та врахування їх  при 
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формуванні мотиваційного механізму; 

- орієнтація на інноваційність розвитку; 

- здатність досягати цілей розвитку підприємства, забезпечення 

ефективності та конкурентноздатності. 

Використання перелічених наукових підходів є основою побудови 

ефективного мотиваційного механізму управління трудовими ресурсами на 

підприємстві.  
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УДК 657 

 
ОБЛІКОВІ НАСЛІДКИ ЗМІНИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ ПРИ ІМПОРТІ 

ТОВАРІВ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 

 
Височан О.С., к.е.н., доцент, Сидорова О. О. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Правильність відображення результатів здійснення експортно-імпортних 

операцій в бухгалтерському обліку напряму пов’язана з необхідністю врахування 

офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату операції та кінець звітного 

періоду. Останні законодавчі ініціативи стосовно здійснення міжнародних 

фінансово-розрахункових трансакцій актуалізували тематику наукових досліджень, 

пов’язаних із визначенням курсових різниць і врахуванням зміни валютних курсів 

для імпортних операцій. 

Валютний курс є одним з найголовніших макроекономічних показників. 

Через курс національної валюти центральний банк впливає на стан платіжного 

балансу країни, а також використовує його як інструментарій монетарної політики. 

Валютний курс – це вартість валюти однієї країни, виражена в грошових одиницях 

іншої країни чи міжнародних платіжних засобах. Він є об'єктивним економічним 

показником, який відображає тенденції внутрішнього економічного розвитку 

певної країни та стан і перспективи зовнішньо-економічних відносин [1, с. 138]. 

У 2014 році відбулося різке падіння курсу гривні, що змусило Національний 

банк України внести зміни до формування валютних курсів (зміни до Положення  

№ 496, унесені Постановою №1801, що набули чинності 04.04.2014 р.). Згідно 

Положення № 496 НБУ формує курс долара США (як і інших іноземних валют) 

на поточний робочий день безпосередньо цього дня – за установленою 

практикою о 14.00. Причому в Положенні зазначено, що встановлений валютний 

курс діє з моменту його встановлення. Виходить, що один і той самий день 

фактично ділиться на два періоди – до 14.00, коли курс НБУ ще не відомий, і після 

                                                 
1 Йде мова про Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу 

банківських металів, затверджене Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №496.  
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14.00, коли курс відомий [2, с.40].  

З 19.08.2014р. були внесені зміни у Положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” [3]. Дане положення дозволяє операції в 

іноземній валюті під час первісного визнання відображати у валюті  звітності 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на 

початок дня, дати здійснення операції. Підприємство може операції з 

безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати в валюті звітності у сумі, 

визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком 

валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить 

вимогам податкового та митного законодавства в частині застосування валютного 

курсу.   

Після внесених змін до П(с)БО 21 встановлено, що при імпорті товарів на 

митну територію України розрахунок митних платежів може здійснюється: за 

курсом НБУ, що діяв на 0-ву годину поточного робочого дня (тобто фактично 

той, який був установлений о 14.00 попереднього робочого дня), за курсом НБУ 

на 14.00 поточного дня та за курсом від часу здійснення операції  

(до 14.00 і після 14.00). Під поточним робочим днем мається на увазі день 

прийняття митної декларації, а якщо така декларація не оформляється – день 

визначення податкових зобов’язань [2, с.40]. Підприємство розглядає всі три 

підходи до встановлення валютного курсу НБУ і обирає найбільш зручний. 

Обраний підхід для формування валютного курсу вноситься в облікову політику 

підприємства. 

Правило розрахунку валютних курсів при нарахуванні митних платежів  

описане в Податковому кодексі України. Воно діє при нарахуванні всіх платежів, 

які належать до митних: мита; акцизного податку із ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції); податку на додану вартість із ввезених на 

митну територію України товарів (продукції). 

Якщо першою подією при здійсненні імпорту товарів є отримання 

(оприбуткування) товарів, то кредиторська заборгованість, виражена в іноземній 

валюті, яка при цьому виникає, буде монетарною статтею [4, с.14].  

Згідно п.8 П(с)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в 
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іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення 

господарських операцій в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової 

політики).      

Відповідно до пп. 153.1.3 Податкового кодексу України визначення курсових 

різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та 

іноземної валюти здійснюється відповідно до положень бухгалтерського обліку. 

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі 

доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) 

ураховується у складі витрат платника. Таким чином, результат розрахунку 

курсових різниць (вибір курсу) впливає на складання Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємства збільшуючи або зменшуючи оподатковуваний 

прибуток.   

При відображенні в обліку операцій з імпорту товарів на митну територію 

України важливо правильно визначити валютний курс, оскільки  помилка при 

його обранні обов’язково призведе до недостовірності даних щодо первісної 

вартості оприбуткованих товарів, невірного розрахунку митних платежів, курсових 

різниць, що, в кінцевому результаті, вплине на фінансовий результат діяльності 

підприємства. Особливо важливою ця проблема постає в умовах інфляційної 

економіки, яка спостерігається на сьогоднішній час. 
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УДК 338:631.173 

 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ 

ПРІОРИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Вітковський Ю.П., здобувач*  

Харківський національний технічний університет сільського господарства 

 ім. П.Василенка 

 
Розв’язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської 

продукції та поліпшення її якості можна здійснити лише за рахунок удосконалення 

менеджменту аграрних формувань у стратегічному напрямку, більш ефективного 

використання ресурсів підприємств, створення систем високопродуктивних 

машин, поліпшення якості техніки, обладнання, інших засобів виробництва. 

В умовах економіки ринкового типу матеріально-технічне забезпечення 

виробництва здійснюється на основі товарного обміну між різними споживчими 

вартостями, створеними в результаті суспільного поділу праці та існуючих 

виробничих відносин. 

Під матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства слід 

розуміти систему, в якій відбувається вільне споживання матеріально -технічних 

засобів (техніки, паливно-енергетичних ресурсів, запасних частин, мінеральних і 

органічних добрив, засобів захисту рослин тощо) шляхом використання послуг 

підприємств-виробників матеріально-технічних засобів та сервісних підприємств –  

їх постачальників, з метою їх використання та обслуговування. Це відносини, які 

забезпечують формування і використання матеріально-технічних засобів 

суб’єктами сфери АПК.  

Загалом зазначимо, що система  матеріально-технічного забезпечення – це  

сукупність підприємств-виробників матеріально-технічних ресурсів, торгово-

посередницьких організацій, сервісних підрозділів, формувань з 

                                                 
* Науковий керівник – О.В. Ульянченко, д.е.н., професор. член-кор. НААН України 
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машиновикористання та державних органів, що регулюють відносини у сфері 

техніко-технологічного забезпечення (тобто сільськогосподарські і переробні 

підприємства різних форм власності) [1, с. 5]. 

Теоретична сутність матеріально-технічного забезпечення сільського 

господарства вимагає забезпечення взаємного інтересу до виробництва й обміну 

товарними масами, які мають споживчу вартість, економічної взаємовигідності 

комерційних операцій та еквівалентності обміну на засадах закону вартості. За 

таких умов має місце мотивація до ефективної праці, підкріплена особистим 

інтересом, наближення споживної вартості до її мінової вартості, запобігання 

фетишизації і монополізму в окремих сферах. 

Значний вплив на систему технічного забезпечення сільськогосподарського 

виробництва та його обслуговування здійснює поєднання в особі селянина 

власника, підприємця, та споживача власної продукції. Якщо мета підприємця - 

одержати максимально можливий прибуток, то для селянина специфікою 

виробництва є те, що деякі проміжки часу він може працювати без одержання 

додаткової вартості. Характеризуючи мотивацію праці селян, А.В.Чаянов вказував: 

«Мотивацію господарської діяльності селянина ми приймаємо не як мотивацію 

підприємця, що отримує в результаті вкладення свого капіталу різницю між  

валовим доходом і витратами виробництва, а швидше як мотивацію робітника, 

який працює на своєрідній відрядщині, котра дозволяє йому самому визначати час 

і напрямки своєї роботи» [2]. Ця ж думка, але в іншому аспекті була висловлена 

К.Марксом: «Абсолютною межею для нього, як для дрібного капіталіста, є лише 

зарплата, що він її, за вирахуванням власних витрат, виплачує сам собі; поки ціна 

продукту покриває заробітну плату для нього, він буде обробляти землю» [3].  

В управлінні технічним забезпеченням сільського господарства 

вирішальним фактором є науково-технічний прогрес. В аграрних підприємствах 

він веде до підсилення спеціалізації та творчого становлення до роботи з живими 

організмами. За самою природою землеробства, його перетворення в товарне 

виробництво відбувається особливим шляхом, не схожим на відповідні процеси в 

індустрії. Землеробство не розколюється на зовсім окремі галузі, а лише 

спеціалізується на виробництві в одному випадку одного  ринкового продукту, в 
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іншому – іншого, при цьому інші сторони сільського господарства 

пристосовуються до головного продукту. 

Таким чином, дослідивши сутність управління технічним забезпеченням у 

процесі стратегічного розвитку менеджменту сільськогосподарських підприємств, 

ми отримали висновок, що його слід розглядати крізь призму реалізації 

організаційно-економічного механізму, який включає: 

- на рівні макросередовища : моніторинг динаміки технічного потенціалу; 

прогнозування потреби у техніці; формування джерел придбання техніки; рівень 

розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування; державну підтримку 

придбання окремих  видів ресурсів; управління ризиками технічного забезпечення; 

лімітування обсягів використання критичних видів техніки та прийоми 

інтенсифікації використання матеріально-технічних ресурсів; 

-  на рівні мікросередовища: рівень забезпеченості технікою; спеціалізацію 

та виробничий напрям; технології виробництва; рівень інноваційного розвитку; 

організацію допоміжних виробництв із обслуговування МТП та ефективність 

системи менеджменту. 
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Ринок молока і молокопродуктів має пріоритетне значення не тільки в 

агропромисловому комплексі, а й в національній економіці України. Насамперед 

це зумовлено незамінністю його продукції у життєдіяльності людини. Державна 

політика спрямовується на забезпечення ефективного розвитку молочної галузі, 

платоспроможного попиту населення в її продукції, потреби підприємств 

молокопереробної промисловості у сировині, створення умов для ефективного 

захисту внутрішнього ринку та сприяння просуванню молочної продукції на 

зовнішній ринок [2]. 

Загальновідомо, що проблеми якості харчового раціону, зокрема нестача 

білка (продуктів тваринництва) та ретинолу й інших вітамінів (овочів, фруктів), 

можуть бути фактором втрати здоров’я значної кількості громадян, що 

безпосередньо вказує на незадовільний стан продовольчої безпеки країни.  

Особливо небезпечним для населення, зокрема дітей, є гранично низький 

рівень споживання продуктів тваринництва, що є фактором білкового 

голодування [5]. Науково обґрунтована норма споживання молока і 

молокопродуктів для українців становить 380 кг на душу населення за рік, із них 

незбираного молока – 120 кг, знежиреного – 6,8 кг, сиру – 8,0 кг, сиру та бринзи –  

6,6 кг, сметани – 5,8 кг, вершкового масла – 6,0 кг. Раціональна норма споживання 

молока і молокопродуктів, розроблена з огляду на погіршення екологічної ситуації 

в Україні після катастрофи на Чорнобильській АЕС, становить 403 кг на душу 

населення в рік [4, с. 30]. Проте, незважаючи на певні розбіжності в нормі 

споживання молока, переважна більшість дослідників, як і офіційна позиція 

Міністерства охорони здоров’я України, одностайні на тому, що раціональною 

нормою споживання молока однією людиною є 380 кг, а мінімальною – 341 кг. 
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Щодо мінімальної норми, то є й інші рекомендації – 353, 349, 344 [3].  

Проведені дослідження вказують на обмежений рівень споживання 

основних продуктів, таких як м’яса, молока та яєць протягом тривалого часу в 

порівнянні з науково обґрунтованими нормами. Споживання овочів та фруктів 

також знаходиться на вкрай низькому рівні. Якщо розглядати ситуацію з 

молочними продуктами, то необхідно зауважити, що населення споживало у 2000 

р. 52,4 %, у 2011 р. – 53,9 %, у 2013 р. – 57,1 % від раціональної норми здорового 

харчування (рис.). Однією з головних причин низького рівня споживання та його 

постійного падіння залишається зниження платоспроможності населення. У свою 

чергу, для виробників молокопродуктів нездольний стан споживання, перш за все, 

повинен означати наявність потенціалу вітчизняного ринку. 
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Рис.  Динаміка споживання молока та молочних продуктів (у перерахунку на 

молоко) на 1 особу/рік, 2000-2013 рр. [1]  

 

За існуючими цінами молочні продукти за рекомендованими нормами 

споживання доступні тільки близько 20,0 % найбільш заможних верств населення 

(споживають в середньому 355 кг молока або 93,5 % від раціональних 

фізіологічних норм). Основна частина населення споживає тільки близько 150-170 
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кг молока і молочних продуктів, майже вдвічі нижче нормативу. 

Низький рівень обсягів споживання молочної продукції зберігається у 

порівнянні з іншими країнами. Так, в Україні споживається 3 кг сиру на душу 

населення (нижче навіть, ніж у імпортно-залежній РФ, де рівень споживання 

становить 6 кг), у той час, коли словаки споживають 8 кг, поляки – 20 кг, а німці – 

рекордних 21 кг сиру у розрахунку на одну людину на рік. 

На одному з найнижчих рівнів залишаються і обсяги споживання питного 

молока: українцям на рік припадає по 12 л молока, найближчі сусіди, росіяни, 

випивають по 31 л, а європейці – від 57 л (у Словаччині) до 100 л (у Румунії). 

Саме з огляду на це можна говорити про те, що ринок молочної продукції 

України через свою незаповненість є досить перспективним, оскільки є потенціал 

росту споживання. Крім того, є можливості виходу на найближчі експортні ринки, 

а у перспективі – ЄС та інших країн світу. 

Сучасний стан галузі характеризується зниженням попиту внаслідок падіння 

платоспроможності населення та зменшенням темпів росту ринку молочних 

продуктів, що вказує на загострення конкуренції, структурні зміни у товарному 

асортименті та створює умови для функціонування підприємств на межі 

рентабельності. Всі перераховані чинники створюють сприятливі умови для 

інтенсифікації процесів консолідації на молочному ринку.  

Отже, враховуючи вище сказане, основним завданням державної аграрної 

політики країни є забезпечення населення різноманітним харчовим продуктами в 

обсягах, необхідних для достатнього за калорійністю і збалансованістю раціону 

харчування. Для цього, держава має здійснювати комплекс заходів правового, 

економічного, соціального, екологічного та організаційного характеру, формувати 

політику, спрямовану на подолання кризових явищ у тваринництві та його 

розвиток, а також підтримку всіх учасників ринку. Тільки тоді вітчизняний ринок 

має реальні можливості стати прибутковим і потужним експортером молока, 

молокопродуктів українського виробництва на європейські ринки й ринки інших 

країн світу. 
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Ефективна діяльність економіки, у тому числі кожного підприємства 

визначається рівнем використання виробничого потенціалу, в структурі якого 

ресурсний потенціал людини є важливішим чинником. Саме люди, з їх вмінням, 

здібностями, інтелектом, науковими знаннями та можливостями забезпечують 

впровадження новітніх інформаційних технологій, що є основою підвищення як 

окремої організації, так і країни в цілому. А заходи з розвитку людського капіталу з 
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точки зору окремого індивідуума та суспільства в цілому, забезпечують досягнення 

однієї мети – підвищення рівня життєдіяльності всього суспільства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Передумови та мета інвестування в людський капітал 

Людський 
капітал з точки 

зору 

Передумови 
розвитку 

Заходи та 
можливості 

Мотиви Кінцева мета 

Індивідуума 

Розширення 
здібностей, 
можливостей 
реалізації 
людського 
капіталу 

Підвищення 
освіти та 
кваліфікації 

Збільшення 
доходів 

Підвищення 
можливостей для 
задоволення 
зростаючих потреб 
індивідуума, 
суспільства Суспільства 

Підвищення 
продуктивності 
та якості праці 

Збільшення 
обсягів 
виробництва та 
якості продукції 

 

Формування людського капіталу здійснюється за допомогою таких 

доцільних вкладень у людину, що можуть бути оцінені в грошовій або іншій 

формі та які сприяють зростанню продуктивності й підвищенню доходів людини. 

Передусім – це, витрати на освіту: дошкільну, початкову, середню, професійно -

технічну, вищу; а також на продовження освіти дорослих, що включає набуття 

досвіду працівником та підвищення його кваліфікації на виробництві, що сприяє  

самовдосконаленню, отриманню нових знань та самовихованню гуманітарних 

складових людського капіталу [1, с. 136]. Вони є найважливішим видом інвестицій 

в людський капітал. Велике значення мають і витрати на охорону здоров’я. Добре 

здоров’я – результат витрат на профілактику захворювань, медичне 

обслуговування, поліпшення життєвих умов – продовжує тривалість життя, 

підвищує працездатність і продуктивність праці, зміцнює імунітет. Завдяки 

витратам на мобільність, працівники мігрують з місць відносно низької 

продуктивності праці в місця з відносно високою продуктивністю, збільшуючи 

тим самим результати використання свого людського капіталу. Виховання дітей це 

також вкладення в майбутній людський капітал. 

Структура інвестування в людський капітал наведена на рис . 1. 
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Рис. 1. Система структури інвестування в людський капітал 

Джерело: розроблено автором на основі [2, с. 136] 

 

Згідно зі статистичними даними, обсяги фінансування сфери освіти в 

Україні протягом 2010 – 2012 років збільшилися на 21721,5 млн. грн (27,2 %). 

Найбільшу частку у структурі витрат на освіту займають витрати на загальну 

середню – 41,8 %, найменшу – на професійно-технічну – 5,9 % [6, с. 136]. 

Обсяг інвестицій на охорону здоров’я в Україні протягом досліджуваного 

періоду не змінювався і у 2011 році становив 11, 7 % від загальної суми видатків. 

Кількість лікарів усіх спеціальностей зменшилася на 1 тис. осіб, лікарняних 

закладів – на 0,4 тис. од. або 14,3 %. Згідно зі статистичними даними Полтавської 

області, обсяги фінансування сфери охорони здоров’я у 2012 році становили 107,3 

млн. грн, тобто були збільшені на 48 млн. грн або 80 % порівняно з 2010 роком. 

При цьому кількість лікарів усіх спеціальностей зменшилася на 332 особи або 4,6 

%, лікарняних закладів – на 30 од. або 25,4 % [3, с. 326]. 

До інвестицій у людський капітал відносять і витрати на фундаментальні 

наукові розробки. Адже в процесі розвитку науки створюються інтелектуальні 

новації, на основі яких потім формуються нові технології виробництва  і способи 

споживання. У 2012 році загальний обсяг витрат в Україні на виконання наукових 
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та науково-технічних робіт власними силами організацій зменшився на 0,6 % 

порівняно з 2011 роком і становив 10558,5 млн. грн. Середньомісячна заробітна 

плата виконавців досліджень і розробок зросла з 2713 грн у 2011 році до 3180 грн у 

2012 році, що практично відповідає середньому рівню заробітної плати в 

економіці України і є значно вищою, ніж в установах охорони здоров’я та 

соціальної допомоги (2201 грн) та закладах освіти (2527 грн), але нижчою рівня 

оплати праці у сфері фінансової діяльності (5954 грн), промисловості (3500 грн) і 

транспорту та зв’язку (3774 грн) [4, с. 229]. 

Отже, всі види витрат, які можна оцінити в грошовій або іншій формах і які 

сприяють зростанню в майбутньому продуктивності працівника, розглядаються як 

інвестиції в людський капітал.  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Грінчишина В. О., аспірант* 

Полтавська державна аграрна академія 

 
Економічна безпека підприємства (ЕБП) – це такий стан корпоративних 

ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технологій, техніки та 

устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується 

найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та 

динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і 

зовнішнім негативним впливам (загрозам). 

Головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства є 

досягнення максимальної стабільності його функціонування, а також створення 

основи  для подальшого  зростання його економіки  навіть за  наявності  

 об'єктивних та суб'єктивних  факторів, що несуть загрози [1, с. 111]. 

Існують такі задачі економічної безпеки підприємства: 

- забезпечення технологічної незалежності та високого рівня 

конкурентоспроможності технологічного потенціалу; 

- забезпечення безпеки життя та здоров'я співробітників підприємства, 

захисту його майна; 

- забезпечення фінансової стійкості та незалежності підприємства; 

- забезпечення екологічної безпеки підприємства; 

- забезпечення якісної правової захищеності усіх аспектів діяльності 

підприємства; 

- забезпечення найбільш продуктивного використання корпоративних 

ресурсів; 

- забезпечення високої ефективності інноваційного управління 

підприємством; 
                                                 
* Науковий керівник –Писаренко В. В., д.е.н., доцент, Полтавська державна аграрна академія  



 32 

- забезпечення необхідного рівня інформаційного-аналітичного 

забезпечення [5, с. 48]. 

В цілому можна виділити декілька підходів різних науковців до визначення 

ЕБП (рис. 1): 

Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це сукупність 

основних напрямів його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від 

одного за своїм змістом. Виділяють такі основні складові економічної безпеки 

підприємства: фінансові, інтелектуальні і кадрові, техніко-технологічні, політико-

правові, інформаційні, екологічні. 

Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це сукупність 

основних напрямів його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від 

одного за своїм змістом. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Підходи до визначення ЕБП 

Джерело: [3, с. 12]. 
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фінансового розвитку господарюючого суб’єкта. Ця складова є однією з головних, 

оскільки від неї залежить стан решти складових [4, с. 72].  

У проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації працівників, організації 

системи управління персоналом, підбору кадрів необхідної кваліфікації, 

ефективного матеріального стимулювання праці працівників, а також їх соціальної 

захищеності полягає зміст кадрової складової. Головною загрозою кадрової 

складової є низький рівень управління [5, с. 25].  

Сутність правової складової економічної безпеки полягає в ефективному і 

всебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства, чіткому дотриманні 

підприємства і його співробітниками усіх аспектів чинного законодавства. Рівень 

економічної безпеки правової складової залежить від загроз юридичного характеру 

[1, с. 14].  

На наш погляд, сутність інформаційної складової полягає в такому стані, при 

якому можливе отримання своєчасної і достовірної інформації інформаційно -

аналітичними службами для проведення подальшого аналізу отриманої інформації 

і вживання необхідних заходів для забезпечення економічної безпеки. До 

зовнішніх загроз складової відноситься підрив репутації підприємства за 

допомогою надання помилкової інформації про неякісне надання послуг, 

фінансові махінації. Крім того, виникнення мережевих комунікацій, що мають на 

глобальний характер, несе в собі і безліч небезпек, пов'язаних з існуванням вірусів, 

які здатні вивести з ладу будь-яку інформаційну систему і завдати матеріального 

збитку.  

Таким чином, проведене дослідження виявило, що думка науковців 

різниться щодо розуміння економічної безпеки суб’єкта господарювання, що 

підкреслює неоднозначність і необхідність подальшого поглибленого зазначеного 

дослідження. Отже, формування економічної безпеки посідає важливе місце в 

системі менеджменту аграрних підприємств на всіх рівнях їх управління. 

Сукупність основних функціональних складових економічної безпеки аграрних 

підприємств та основних сфер  їх діяльності лягли в основу визначення напрямків, 

які потребують захисту в аграрних підприємствах. По кожній зі складових 

економічної безпеки аграрних підприємств необхідно обрати критерій її оцінки, 
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що дасть можливість визначити рівень безпеки та шляхи його підвищення. 
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 

СЛУЖБИ В КОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Губар А. А.,  магістрант* 
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імені Петра Василенка 

 
Початковим етапом організації бухгалтерської роботи в будь-якому 

підприємстві є затвердження внутрішньо-фірмових актів і нормативів з питань 

регулювання діяльності бухгалтерської служби в підприємстві та системи облікової 

роботи в цілому. Раціональна та ефективна організація облікової роботи на 

підприємстві вимагає розробки грамотного, науково-обґрунтованого, достовірного 

та виваженого пакету документів (наказів, положень, актів, постанов тощо), які 
                                                 
* Науковий керівник – Поливана Л. А., к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту 
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дозволяють в наявних умовах створити ефективну систему обліково -аналітичної 

роботи на підприємстві. 

Безумовно, одним з головних питань внутрішньо-фірмового регулювання 

діяльності бухгалтерії на підприємстві є розробка, затвердження та реалізація 

положення про бухгалтерську службу на підприємстві. Загальновідомо, що 

Положення є внутрішнім нормативним актом, який визначає порядок створення, 

обов’язки й організацію роботи бухгалтерської служби [4]. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» встановлюється, що підприємство самостійно визначає форми і методи 

організації бухгалтерського обліку. До компетенції керівництва підприємства 

входить також визначення методології ведення системи бухгалтерського обліку в 

підприємстві на основі законодавчої бази України [1]. 

Державне регулювання діяльності бухгалтерської служби в підприємстві 

регламентується Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної 

установи [3]. Ним передбачаються: завдання і функції бухгалтерії бюджетної 

установи, її права та обов’язки, сфера компетенції головного бухгалтера, вимоги 

щодо його освітньо-кваліфікаційного рівня тощо. Дане Положення визначає 

діяльність бухгалтерії бюджетної установи, повноту відповідальності за 

організацію і ведення облікової роботи в бюджетній установі. 

Проте на сьогодні для комерційних підприємств відсутнє законодавче 

регулювання діяльності бухгалтерської служби в таких організаціях. Відсутні також 

будь-які спеціально розроблені методичні рекомендації щодо роботи бухгалтерії 

суб’єктів господарської діяльності різних форм власності. 

В Листі Міністерства соціальної політики України від 28.08.2013 

№168/06/186-13 зазначено, що, з огляду на принципи ведення бухгалтерського 

обліку та принципи підприємницької діяльності, положення про бухгалтерську 

службу, а також регламентація посадових обов’язків головних бухгалтерів 

розробляється самостійно на основі передбачених Типовим положенням про 

бухгалтерську службу бюджетної установи аспектів [2]. 

Відсутність розробленого стандартизованого типового положення про 

бухгалтерську службу в комерційних підприємствах, на нашу думку, є негативним 
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явищем в нормативному забезпеченні діяльності бухгалтерії суб’єктів 

господарювання. Чисельна кількість підприємств взагалі не розробляють таких 

внутрішніх положень або вони існують в суто формальній формі.  

Відсутні на законодавчому рівні чітко визначені межі прав та обов’язків 

бухгалтерської служби комерційного підприємства, що, в свою чергу,  породжує 

так зване явище «чорної бухгалтерії». Виходячи з цього, збільшується сектор 

тіньової економіки в країні, в той час як в бюджет країни не в повному обсязі 

надходять нараховані податки та збори. З іншого боку, нестворення типового 

положення діяльності бухгалтерської служби в комерційних підприємствах 

зумовлює необізнаність самих обліковців щодо їх функцій, завдань, прав, 

обов’язків та відповідальності щодо облікової роботи. 

Як ми вже зазначали, комерційні підприємства самостійно розробляють 

положення про бухгалтерську службу на основі Типового положення, проте під 

час його складання виникають певні труднощі, враховуючи специфіку діяльності 

комерційних підприємств, мету та завдання їх функціонування. 

Ми вважаємо, що методична розробка типового положення про 

бухгалтерську службу в комерційних підприємствах на законодавчому рівні в 

подальшому сприятиме: 

 уніфікації роботу облікового апарату комерційних підприємств;  

 створенню ефективних важелів державного регулювання своєчасного та 

повномірного надходження податків та зборів в бюджет країни в умовах ринкової 

економічної нестабільності; 

 чіткому уявленню про функції, завдання, права та обов’язки працівників 

облікового апарату. 

Такий підхід, на нашу думку, забезпечить облікову роботу в Україні 

ефективними уніфікованими важелями державного регулювання та створить 

важливі умови для підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.  
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Полтавська державна аграрна академія 

 
Після аграрної реформи по суті в Україні створено три форми 

господарювання – сільськогосподарські підприємства ринкового типу, фермерські 

господарства та особисті селянські господарства. За розмірами вони відповідають 

практиці багатьох високорозвинених країн світу, що забезпечують ефективне 

ведення сільського господарства [1]. 

Світова практика переконливо свідчить, що навіть в країнах з розвиненою 

ринковою економікою малий бізнес впливає істотним чином на розвиток 

народного господарства. По-перше, він забезпечує необхідну мобільність в умовах 

ринку, створює глибоку спеціалізацію і кооперацію, без яких немислима його 

висока ефективність. По-друге, він здатний не тільки швидко заповнювати ніші, 

що утворюються в споживчій сфері, але і порівняно швидко окупатися. По -третє, 

– створювати атмосферу конкуренції. По-четверте (і це, мабуть, саме головне), він 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4223-168.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4223-168.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF
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створює те середовище і дух підприємництва, без яких ринкова економіка 

неможлива. [2]. 

На сучасному етапі розвитку України актуальним є питання розвитку 

продовольчого ринку, одним з яких є ринок молока та молочної продукції. За 

останні роки незалежності України у молочній промисловості спостерігаються 

негативні результати. Це: зменшення обсягів виробництва молочної продукції, 

нерозвиненість ринкової інфраструктури, зниження рівня споживання молока і 

молочних продуктів. До основних причин занепаду можна віднести: скорочення 

поголів’я великої рогатої худоби. За даними Держкомстату [3] на протязі останніх 

15 років поголів’я корів по сільгосппідприємствах скоротилося на 69,5%, по 

господарствах населення – на 37,6%, а по господарствах усіх категорій поголів’я 

корів скоротилося на 49,4%. Відповідно відбулося скорочення обсягів виробництва 

молока у сільгосппідприємствах на 29,6%, по господарствах населення скорочення 

становило майже 1%.  

Сьогодні гостро стоїть питання – чи буде наша країна споживати молоко 

власного виробництва, яке відповідатиме міжнародним стандартам якості, чи 

країна взагалі відмовиться від його виробництва. З 1 січня 2015 р. забороняється 

реалізація та обіг необробленого молока, сиру домашнього виробництва, а також 

м’яса тварин подвірного забою, що передбачено законом «Про безпеку і якість 

харчових продуктів». Наслідки від введення обмежень – або селяни перестануть 

тримати і продавати худобу взагалі, або активізуються комерційні структури-

перекупники. За будь-яких обставин, доходи власників особистих селянських і 

фермерських господарств істотно зменшаться. 

Чинна редакція Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» не забезпечує доступ до державної підтримки дрібних та 

середніх сільськогосподарських товаровиробників у галузі тваринництва, оскільки 

містить обмеження щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які 

можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та 

реконструкції. В результаті дрібні та середні товаровиробники не долучаються до 

будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що 

призводить до зниження показників виробництва продукції тваринництва. Разом з 
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тим до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано 

доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні пункти.  

Сьогодні без державної підтримки не слід чекати на покращення стану в 

молочному скотарстві та в тваринництві вцілому. 

Але певні кроки зроблені Постановою Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2011 р. № 246 (зі змінами від 07.11.2013 № 858) затверджено Порядок 

використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними 

підприємствами до спеціального фонду державного бюджету. Цей Порядок 

визначає механізм використання сум податку на додану вартість, сплачених 

переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету за 

бюджетною програмою “Державна підтримка галузі тваринництва”. 

Сьогодні головним питанням і проблемою всіх виробників і переробників 

молока є нарощення темпів виробництва молока і молочних продуктів, тобто 

збільшення об’єму виробництва з метою досягти хоча б наближення до науково 

обґрунтованої норми споживання. 

Міністерство аграрної політики та продовольства передбачає: 

- удосконалити механізм надання держпідтримки шляхом впровадження 

форми виплати дотації на одну корову, з урахуванням кількості виробленого 

молока на одну голову в рік з метою стимулювання підвищення продуктивності 

корів і кількості переробленого молока; 

- впровадити механізм державної фінансової підтримки на поворотній 

основі у розмірі 50% вартості будівництва нових високотехнологічних ферм 

розміром не менше чим на 500 корів, реконструкції і модернізації існуючих; 

- впровадити пільгові умови придбання сучасного технологічного 

устаткування для молочних ферм і високопродуктивного племінного поголів'я 

молочної худоби. 

Також один з напрямків покращення молочного скотарства у малих формах 

господарювання це введення базових цін і квоти, або державного замовлення, що 

дасть можливість швидше вирішити проблеми молочної галузі. 
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ПІДСИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Дорофєєв О. В., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

 
Досвід спілкування з людьми, які обіймають керівні посади різних рівнів і 

людьми, які виконують конкретну роботу, тобто безпосередніми виконавцями, 

показує, що між цими двома категоріями завжди існують антагоністичні 

протиріччя. І мова, навіть, не йде про одвічну боротьбу між дирекціями й 

профспілками стосовно покращення умов та підвищення оплати праці робітників. 

Мова йде про міжособистісні відносини. Останніми роками на вітчизняних 

підприємствах більше уваги приділялося налагодженню стосунків між персоналом 

і клієнтами (клієнт завжди правий), ніж між керівництвом підприємства і 

підлеглими. Уявлення про те, що клієнт (споживач) – це суб’єкт, від якого залежить 

добробут підприємства сформувалося досить швидко. Від того, наскільки ті 

корисності, які несе в собі продукт підприємства відповідають уподобанням 

клієнта, залежить його бажання проголосувати своїми грошима саме за даний 

продукт, а кожен такий голос впливає на дохід і капіталізацію підприємства, 

успішність кожного окремого менеджера тощо. 
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Коли клієнт уже готовий придбати продукт із запропонованими 

корисностями і відповідними якісними характеристиками, то менеджери на різних 

рівнях намагаються спонукати робітників, задіяних у створенні даного продукту, до 

прикладення максимуму своїх знань і умінь у цей процес. У той же час ігнорування 

потреб працівників підприємств зводило нанівець управлінські установки щодо 

якості обслуговування клієнтів. Іншими словами, важко було очікувати належного 

ставлення до клієнтів від працівників, інтересами яких нехтували. 

Завжди варто пам’ятати, що ефективність діяльності підприємства є 

результатом спільних зусиль усього колективу – від керівника до молодшого 

обслуговуючого персоналу – тих людей, які створюють працівникам і керівникам 

умови для виконання визначених функцій. Не тільки працівники залежать від 

керівників у питаннях підвищення заробітної плати, просування по службі, 

розподілу робочих завдань тощо, а й управлінський персонал є залежним від 

підлеглих стосовно отримання необхідної для прийняття рішень інформації, 

встановлення неформальних контактів з робітниками інших підрозділів, 

здійснення впливів, які підлеглі можуть чинити на своїх колег тощо. 

Гармонізація відносин між керівною й керованою підсистемами 

підприємства, на наш погляд, полягає у спільному розумінні місії, а також місця 

кожного виконавця окремих функцій у досягненні цілей організації. Лідер повинен 

чітко усвідомлювати, що зможе досягти поставлених цілей лише через 

максимально результативне використання трудового потенціалу його підлеглих. 

Так само, як менеджмент підприємства постійно прагне до стабілізації або 

розширення споживчого попиту, він має забезпечити уважне ставлення до 

працівників і створення їм комфортніших умов праці. 

Важко очікувати від менеджменту підприємства поваги до свого клієнта, 

якщо він при цьому не шанує людей, які створюють продукт для даного 

споживача. Лише працівник, який відчуває поважне й дбайливе ставлення 

керівництва до своєї персони, намагатиметься виправдати покладені на нього 

сподівання і то не завжди.  

Антропоцентричні підходи в управлінні не є новими. Написано багато 

концептуальних наукових робіт та висловлено достатньо цікавих думок на 
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тематичних конференціях і семінарах, однак в умовах становлення  капіталістичних 

відносин у багатьох випадках пріоритетності набуває максимізація прибутку 

власника за рахунок економії виробничих витрат, зокрема заробітної плати. 

Приклади гармонізації взаємовідносин між керівниками і підлеглими, характерні 

для підприємств Швеції, Нідерландів, Японії та інших, поки що є поодинокими 

випадками в підприємствах України. Кризові явища, які до цього часу мають місце 

в економіці Греції, Португалії, Іспанії, згуртували людей, призвели до більш 

дбайливого ставлення керівників і підлеглих один до одного. Люди зрозуміли, що 

підприємство на якому вони працюють – це їхня «домівка», у якій вони всі разом 

повинні співіснувати. І те, що ця «домівка» вціліє у конкурентних ринкових умовах 

залежить від результатів їхньої спільної співпраці. 

Потрібні не аби які зусилля з боку науковців і органів влади, щоб подібне 

розуміння стало світоглядним принципом українських власників бізнесу і 

реалізувалося не тільки у вигляді гасел, а й конкретних дій. Гармонізація відносин 

має стати спільним прагненням представників бізнесу, влади і професійних спілок, 

яке забезпечить вихід українського бізнесу на якісно новий рівень функціонування. 

Наслідком таких змін має стати не стільки збільшення доходів окремого 

підприємства, скільки економічне зростання країни в цілому, яке може бути 

досягнуто в тому числі й за рахунок перерозподілу отриманого доходу між 

власниками, найманими працівниками і суспільством у цілому. 
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Прийняття управлінського рішення з ресурсозбереження на підприємстві 

являє собою процес вибору оптимальних заходів, спрямованих на вирішення 

проблеми ефективного використання ресурсів підприємства, а також розумного 

підходу до недопущення зайвого витрачання ресурсів. Підсумком прийняття 

раціонального управлінського рішення з ресурсозбереження є підвищення 

показників ефективності використання ресурсів і, взагалі, ефективності діяльності 

підприємства. 

Розглянемо детальніше стан вирішення проблеми управління 

ресурсозбереженням на рівні держави, в даному випадку ми можемо порівняти 

розвиток ресурсозберігаючих технологій в нашій країні та окремих зарубіжних 

країн. 

Дефіцит матеріальних та енергетичних ресурсів обумовив спад 

промислового виробництва в Україні, особливо відчутний в 2008-2009 рр. В цей 

час індекс промислового виробництва становив в 2008 р. – 96,9 %, а в 2009 р. –  

78,1 %. Це був кризовий період для країни, проте в 2010 та 2011 рр. індекс 

становив відповідно 111,2% та 107,3 % [1]. Ця динаміка вказує, що не дивлячись на 

стабілізацію економіки показники поступово погіршуються, а отже слід змінювати 

відношення до виробництва та ресурсів в цілому. Падіння виробництва 

непродовольчих товарів спричинене саме недостатнім забезпеченням 

промисловості тими чи іншими ресурсами. Через відсутність коштів на якісне 

відтворення всього виробничого потенціалу країни невпинно зростає частка 

зношених основних фондів, екологічно небезпечних об'єктів, знижується частка 

конкурентоспроможної промислової продукції середня тривалість життя 
                                                 
* Науковий керівник – Лозинська Т. М., д.держ.упр., професор, Полтавська державна аграрна академія  



 44 

населення і т. д. 

Розглядаючи розвиток ресурсозберігаючих технологій, слід обов’язково 

зазначити, що рішення про їх запровадження приймається безпосередньо на 

підприємстві. Держава лише підтримує ці рішення, стимулює їх прийняття. Для 

рівня країни стратегія ресурсозбереження має розроблятися на тривалу 

перспективу, наприклад, у США діє програма ресурсозбереження на 40 років  

[2, с. 94]. 

Нині суспільству необхідно переорієнтуватися на нові умови 

господарювання, коли інтелектуальні ресурси мають розглядатися як головний 

чинник економічного розвитку. Тоді ефективне використання керівництвом 

інтелектуальних ресурсів має забезпечувати зростання ринкової вартості 

підприємства та впливатиме на його конкурентні переваги на ринку.  

Важливим чинником соціально-економічного розвитку територіальних та 

локальних утворень є також і природні ресурси, особливо в аграрних регіонах. І 

від того, наскільки збалансованим є їх господарське освоєння та гнучкою система 

регулювання залучення у відтворювальний процес, залежить фіскальний ефект 

для бюджетів різного рівня [3, с. 115]. 

На даний час Україна опинилася перед проблемою дефіциту газу. Крім 

цього отримали підвищення ціни газу, що збільшує неможливість оплати 

більшістю мешканців за цей енергоносій. 

Але цю ситуацію можна розглядати і з позитивного боку. Доцільно 

звернутися до виробництва енергії, котра використовує відновлювані і невичерпні 

сили природи: вітер, сонце, геотермальну енергію, енергію хвиль та 

використовувати біомасу, яка є в навколишньому середовищі. 

Енергетична верба – один з варіантів біомаси, як відновлювальної енергії, 

котрий допоможе замінити газ, ще й дасть можливість заробляти фермерам, котрі 

будуть займатися цією культурою. 

В Європі і в Україні вирощують енергетичну сировину на основі плантацій 

енергетичної верби. Цей вид верби (енергетична) має здатність зростати 

надзвичайно швидким темпом. Збір сировини (зрізання стовбурців) проводять вже 

з першого року. Хоча є варіанти отримувати біомасу з такої плантації один раз в 
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два або три роки. 

Після збору врожаю, верба дуже швидко відростає – таким чином є 

поновлюваним джерелом енергії. 

Врожайність (отримана маса зрізаних галузок) коливається від 10 до 30 т з 

одного га за рік. Для обігрівання приватного будинку потрібно 3-5 т такого 

біопалива на сезон. 

На дослідних полях Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

закладені дослідні ділянки з вирощуванням енергетичних культур: верби, 

міскантусу та світчграсу.  

На площі 1 га провели ручну посадку енергетичної верби. Довжина кожного 

саджанця – 20-21см, діаметр – 0,8-1,5 см. Вологість грунту була досить високою – 

22 % при низькій температурі повітря (+5 °С ….+9°С).  

Сходи верби з’явилися на третій тиждень після садіння. У перший рік 

проведено п’ять міжрядних обробітків. Висота куща у вересні - в межах від 240 см 

до 280 см. В кінці першого року вирощування верби проведено зрізування пагонів 

верби. Висота зрізування становила – 10-12 см. На другий рік в кінці травня висота 

куща досягла 1,2-1,5 м. В кінці другого року вирощування висота рослин становила 

2,2-3,5 м. 

Зрізана верба використовується або для прямого спалювання в котлах або 

для виробництва брикетів чи пелет, котрі потім спалюються. 

Цікаво відмітити, що при цьому не погіршується стан довкілля, хоча при 

згорянні в атмосферу виділяється вуглекислий газ. Але в період росту верби вона 

спочатку «споживає» вуглекислий газ в (процес фотосинтезу рослини), котрий 

потім утворюється при спалюванні. Тобто, баланс вуглекислого газу дорівнює 

нулю. Крім того, вона ще й виділяє корисний кисень. 

Сільське господарство перетворюється в потужну промислову галузь. Для 

забезпечення продовольчого ринку створюються потужні пташники, котрі 

працюють за новими промисловими технологіями. Не все тут прийнятно, з точки 

натуральності продуктів, але цей бізнес масово розвивається. І тут постає одне 

технічне і технологічне питання – використання курячого посліду в такий спосіб, 

щоб не збільшити забруднення довкілля. Адже наявність посліду біля пташника 
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створює великі проблеми із зберіганням та переробкою. 

Великі підприємства, бачать вирішення цього питання таким, що не буде 

шкоди природі і людям від запаху і не буде збільшення площ для зберігання. А ще, 

цікаво, принесе додаткові вигоди: власну енергонезалежність. 

Досить складна система переробки посліду повинна мати біогазові реактори, 

когенераційну установку, біохімічну очистку, систему очищення димових газів. Але 

в результаті цього сільськогосподарське підприємство стає ще й виробником 

електроенергії та може мати додаткове тепло для внутрішнього використання.  

Впровадження біогазового проекту може забезпечити виробництво 

електроенергії до 76,5 кВт-г/рік для птахофабрики. 

Такий проект матиме ряд інших переваг: 

 зменшиться собівартість продукції; 

 збільшиться кількість робочих місць та покращаться умови праці; 

 зменшаться негативні впливи птахофабрики на довкілля. 

І досить вагомим аргументом доцільності проекту є енергетична 

незалежність підприємства.  

Реалізація даних положень дозволить створити якісно нову ефективну 

систему управління ресурсозбереженням на підприємстві. 
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Господарська діяльність підприємств за відсутності повної та достовірної 

інформації зумовлює те, що управлінські рішення приймаються в умовах 

невизначеності та економічного ризику. В таких умовах можливі очікувані 

несприятливі події, в результаті яких можуть виникнути збитки та майнові втрати 

підприємства. 

Ризик характеризується ситуативною діяльністю будь-яких підприємств, в 

тому числі і переробних підприємств АПК, що відображає невизначеність його 

результату і можливі негативні економічні наслідки в разі неуспіху. 

Ситуаційний менеджмент у значній частині розв'язуваних проблем є 

ризиковим. У кризових ситуаціях виникає безліч ризиків, різноманітних за 

змістом, джерелом прояву, ступенем ймовірності і розміру можливих втрат та 

негативних наслідків для переробних підприємств АПК, а іноді й економіки в 

цілому. Це зумовлює потребу створення системи управління ризиками із 

залученням кваліфікованих «ризикових менеджерів» – фахівців з управління в 

ризикових ситуаціях. 

Ступінь ризику визначається за допомогою врахування ситуаційних 

обставин у внутрішньому та зовнішньому середовищі переробного підприємства. 

Тому, в ринкових умовах господарювання важливим є застосування ситуаційного 

підходу в управлінській діяльності. Використовуючи ситуаційний підхід, 

менеджери зможуть зрозуміти, які методи і засоби найкращим чином будуть 

сприяти досягненню цілей організації в конкретній ситуації. 

Причиною кризового становища багатьох переробних підприємств АПК є 

                                                 
* Науковий керівник – Махмудов Х. З., д.е.н.,професор, Полтавська державна аграрна 

академія 
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не тільки зниження платоспроможного попиту покупців, передусім, населення (що 

є результатом розвитку кризи в окремих галузях економіки), а й неадекватний 

ринковим вимогам рівень ситуаційного менеджменту суб'єктів господарювання.   

Тому, на нашу думку, з метою удосконалення діяльності переробних 

підприємств, нагальним є використання ситуаційних стратегій. Це стратегії, що 

розробляються і реалізуються у разі різких змін обставин зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації. Суть ситуаційної стратегії полягає у 

систематичному подоланні опору змінам під час реалізації обраних стратегій та 

планування виходу з кризової ситуації. При застосуванні ситуаційного 

менеджменту доцільно враховувати наступну схему стратегії і тактики [1 , с.20-22].  

Перша стадія – ситуаційне планування , яке включає: 

– аналіз внутрішніх та зовнішніх причин кризової ситуації на підприємстві; 

– перегляд місії та системи цілей підприємства; 

– аналіз альтернатив та вибір ситуаційної стратегії;  

Друга стадія – ситуаційна реалізація: 

– реалізація обраної ситуаційної стратегії; 

– оцінка і контроль результатів. 

Важливим при цьому є наявність у керівника розуміння ситуації, уміння 

вчасно реагувати на швидкозмінні умови зовнішнього та внутрішнього 

середовища організації. 

Тому важливим буде врахування наступних обставин [2, c. 123-125]: 

1) керівник має бути знайомий із засобами професійного управління, що 

довели свою ефективність. Мається на увазі розуміння процесу керування, 

індивідуальної і групової поведінки, системного аналізу, методів планування та 

контролю і якісних методів прийняття рішення; 

2) кожна з управлінських концепцій і методик має свої сильні і слабкі 

сторони чи порівняльні характеристики у випадку, коли вони застосовуються до 

конкретної ситуації. Керівник повинен уміти передбачати імовірні наслідки, як 

позитивні, так і негативні, від застосування даної методики чи концепції. 

Наприклад, пропозиція збільшити зарплату всім службовцям у відповідь на 

додаткову роботу, імовірно, значно підвищує їхню мотивацію на певний час. 
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Проте, якщо порівняти приріст витрат з отриманими вигодами, стане очевидно, 

що такий шлях може призвести до руйнування підприємства; 

3) керівник повинен уміти правильно інтерпретувати ситуацію. Необхідно 

правильно визначити, які фактори є найбільш важливими в даній ситуації і який 

імовірний ефект може викликати зміну однієї чи декількох змінних; 

4) керівник повинен уміти узгоджувати конкретні прийоми, що викликали б 

найменший негативний ефект і містили найменше недоліків з конкретними 

ситуаціями, тим самим забезпечуючи досягнення цілей підприємства 

найефективнішим шляхом в умовах існуючих обставин. 

Таким чином, можна зазначити, що роль і значення ситуаційних стратегій 

важко переоцінити, саме в сучасних умовах, що пов’язано із наявністю ситуаційних 

змінних та особливістю діяльності переробних підприємств АПК. 
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Одним із основних завдань менеджменту є спрямування працівників до 

спільних дій постановкою єдиних задач і оптимальною структурою організації, 
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вихованням необхідних трудових навичок і цінностей, забезпеченням 

професійного розвитку кожного працюючого для досягнення цілі організації [1]. 

Сукупність інформаційних потоків сучасного підприємства невпинно 

зростає, при цьому обмежені біологічні можливості людини-управлінця не 

дозволяють одночасно опрацьовувати їх, призводячи до незадоволеності 

результатами праці та стану внутрішнього конфлікту.  

Для раціонального управління інформаційними процесами та підтримки 

управлінських рішень у компаніях будь-якої сфери діяльності застосовуються 

інформаційні системи (ІС), які базуються на передових технологіях обробки 

інформації. У зв’язку з наведеними аргументами постає питання вибору ІС для 

впровадження у діяльності компанії, яка має на меті не лише автоматизацію 

рутинних методів опрацювання інформації, а й організацію інформаційно-

комунікативного процесу на якісно новому рівні з позитивним емоційними 

навантаженнями на користувачів. 

Одним із технічно-реалізованих прикладів даної концепції є новий проект 

«Bitrix 24», що був запущений у жовтні 2013 року компанією «1С-Бітрікс» на 

українському ринку «хмарного сервісу», який розроблений у форматі внутрішньої 

корпоративної соціальної мережі і дозволяє налагодити робочі комунікації та 

колективну роботу персоналу в принципово новому інформаційному середовищі. 

Використання необхідних інструментів у «хмарі» дозволить реальним 

підприємствам швидко почати роботу без тривалих впроваджень та залучення 

технічних фахівців, а студентам ефективно вивчати основи управління компанією, 

персоналом. 

«Хмара» – це спеціалізований віддалений центр обробки та зберігання даних 

(сервер) або їх мережа, що з’єднуються з користувачами через Інтернет. За 

підрахунками авторитетної International Data Corporation (IDC) швидке 

поширення «хмарних» технологій (cloud computing) зараз є одним з тих ключових 

трендів, що в найближчі 5-8 років помітно вплинуть на глобальний розвиток не 

лише ІТ-індустрії, але й бізнесу, фінансів, державного управління, – усіх сфер 

людського життя: вже у 2015 році до 60 % всіх даних людства зберігатиметься у 

хмарах [2]. Саме тому авторами дослідження обрано ІС «хмарового сервісу» 
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«Bitrix 24», в основі роботи якої лежить концепція соціального Intranet, що 

призначена для сумісної роботи групи користувачів і поєднує класичні робочі 

інструменти з форматом соціального спілкування. 

Першим кроком до роботи в системі «Bitrix 24» після реєстрації та 

запрошення співробітників є створення структури власної компанії в Intranet-

середовищі та розподіл співробітників по відділах і посадах за допомогою простих 

візуальних інструментів.  

Головними можливостями та інструментами даного програмного продукту, 

які вигідно відрізняють його від інших програм для роботи з персоналом є 

наступні.  

1. Кожний співробітник представлений не просто набором анкетних даних, 

а має свій профіль, який можливо редагувати, заповнювати особистими даними та 

повідомляти особисту інформацію. Таким чином відбувається поєднання 

соціального та ділового аспектів діяльності кожної особи. 

2. Забезпечує простий і дієвий інструмент планування робочого часу через 

календар із можливістю встановлення нагадувань через мобільну телефонію та 

встановлення додатків безпосередньо на смартфони (ай фони) для дистанційної 

участі в робочому процесі.  

3. Реалізує можливість постановки завдання співробітникам компанії, що 

здійснюється адміністратором компанії або керівником підрозділу згідно своїх 

функціональних обов’язків. Усе відбувається у зручному інтерфейсі, направленому 

на створення позитивного настрою на роботу і реалізованому в розділі «Мої 

завдання» та у детальній формі завдань. 

4. Усі співробітники компанії можуть оперативно обмінюватись 

інформацією, спілкуватись завдяки інструменту «Жива стрічка» на кшталт 

соціальних мереж. Додатковими «соціальними» інструментами є розділи «Групи» 

та «Фотографії», де є можливість створювати спільноти за інтересами, що робить 

співпрацю більш змістовною на наповненою. 

Дана система має низку засобів для реалізації бізнес-завдань компанії, які є 

також зручним та дієвими і не потребують перенавчання персоналу, що полегшує 

сприйняття нововведень та змін при виконанні функціональних обов’язків.  
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Отже, завдяки впровадженню описаної ІС замість досить фрагментарної 

структури моделі управління кадрами/персоналом із жорсткими внутрішніми 

правилами та безособовим характером стосунків «керівник – підлеглий», 

складається система менеджменту, зорієнтована на людські ресурси та спрямована 

на вирішення принципово нових, довготривалих завдань підвищення економічної 

і соціальної ефективності роботи організації і підтримку її балансу із середовищем, 

на досягнення мети компанії. При цьому адміністратор отримує в своє 

розпорядження ефективні важелі формування підрозділів людськими ресурсами за 

принципами сумісності. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 
Кучеренко Т.Є., д.е.н., професор 

Уманський національний університет садівництва 

 
 Сучасна трансформація вітчизняної економіки,спрямована на розвиток 

ринкових відносин та інтеграцію у світове співтовариство, визначає принципово 

нові задачі щодо підвищення рівня управління суб’єктами підприємницької 

діяльності. Розвиток бухгалтерського обліку, як основної складової системи 

управління, характеризується зміною основних критеріїв та умов його існування 

залежно від конкретних соціально-економічних чинників. Як спеціальна галузь 

наукового пізнання бухгалтерський облік перебуває на стадії швидкого 
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накопичення емпіричних даних, виникнення нових теоретичних положень та 

методологічних підходів. Невідповідність теоретико-методологічного 

забезпечення побудови бухгалтерського обліку умовам глобального 

господарювання, неадекватність бухгалтерських систем у справі запобігання 

кризовим явищам потребує пошуку нових ідей та затребуваності з метою 

прийняття управлінських рішень на макро- і макрорівнях. Питання теорії, 

методології та практики розвитку бухгалтерського обліку знаходяться в центрі 

уваги провідних вітчизняних та західних вчених: С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка,  

С. А. Діпіази та Р. Д. Екклза, В. М. Жука, Л. Л. Кіндрацької , А. М. Кузьмінського, 

Л. Г. Ловінської, Н. М. Малюги, М. Метьюза, М. Перера, Є. В. Мниха, Р. Паркера, 

О. А. Петрик, М. С. Пушкаря, П. Т. Саблука , В. К. Савчука, Я. В. Соколова,  

П. Я. Хомина, М. Г. Чумаченка, В. О. Шевчука та ін. Відзначаючи важливість 

наукових напрацювань та досягнень у галузі бухгалтерського обліку слід визнати 

наявність невирішених теоретико-методологічних проблем бухгалтерського обліку 

в умовах глобалізації та запровадження Концепції сталого розвитку ООН. При 

цьому залишається актуальним питання впливу процесів глобалізації як на 

національну економіку, так і на формування ефективної системи бухгалтерського 

обліку в Україні. 

Майбутня модель розвитку бухгалтерського обліку у сучасних дослідженнях 

пов’язана з прерогативою запитів до нього національних та міжнародних 

інституцій, що забезпечуватимуть реалізацію Концепції сталого розвитку  

у світі [1, 2, 4].  

Концепція сталого розвитку світу була задекларована у 1992 році на 

Конференції ООН у м. Ріо-де-Жанейро. Перехід до сталого розвитку повинен 

забезпечити збалансоване розв’язання проблем соціально-економічного розвитку і 

збереження сприятливого навколишнього середовища і природно-ресурсного 

потенціалу, задоволення потреб теперішнього часу й майбутніх поколінь людей. 

При цьому мається на увазі послідовне розв’язання принципових проблем:  

- забезпечити стабілізацію екологічної ситуації; 

- домогтися докорінного поліпшення стану довкілля за рахунок екологізації 

економічної діяльності в межах інституціональних і структурних перетворень, що 
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дасть змогу забезпечити становлення нової моделі господарювання і поширення 

екологічно орієнтованих методів управління; 

- увести господарську діяльність у межі місткості екосистем на основі 

масового впровадження енерго- і ресурсоощадних технологій, цілеспрямованих 

змін структури економіки, особистого й суспільного споживання [3].  

Як зазначає професор В. М. Жук, сталий розвиток забезпечує основу для 

інтеграції економічних, соціальних та екологічних питань у часі не завдяки самій 

лише торгівлі, а шляхом досягнення і підсилення спільної користі. Сталий 

розвиток сприяє визначенню та виконанню кожною країною її місії в глобальній 

економіці. Для України це насамперед розвиток сільськогосподарської діяльності в 

контексті її місії в продовольчій, екологічній та енергетичній безпеці світу [1].  

Нині існуюче одностороннє мотивування розвитку міжнародного 

бухгалтерського обліку з боку ТНК має бути замінене мотивацією облікового 

забезпечення реалізації Концепції сталого розвитку. Запропонована на ідеях 

концепції сталого розвитку ідеологія побудови глобального обліку, передбачає 

формування його міжнародного інституціонального забезпечення під егідою 

ООН. Останнє, на нових принципах, визначатиме і побудову національних 

інституціональних основ розвитку бухгалтерського обліку та розробку нової 

науково-теоретичної платформи розвитку бухгалтерського обліку в глобальних 

умовах. В основі такої наукової теорії має бути парадигма бухгалтерського обліку 

сталого розвитку та інституціональна теорія бухгалтерського обліку . 

Таким чином, нова філософія бухгалтерського обліку в умовах глобалізації 

світового економічного простору спрямована на відображення економічної, 

соціальної і екологічної політики підприємства, галузі, країни, світового 

економічного співтовариства, виходячи з потреби подолання наявних 

періодичних кризових явищ шляхом формування нових міжнародних 

бухгалтерських інститутів адекватно змінам у глобальному економіко -політичному 

середовищі. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ  

 
Лозинська Т.М., д.держ.упр., професор, 

Полтавська державна аграрна академія 

 
Очевидно, що підвищення ефективності сільськогосподарських 

підприємств є лише однією із цілей управління в аграрній сфері, досягнення якої є 

важливим з точки зору забезпечення ВВП галузі, але явно недостатнім з огляду на 

характер розподілу новоствореної вартості. Асиметричність розподілу доходів 

сільськогосподарських підприємств, за якої наймані працівники і місцеві бюджети 

отримують лише незначну їх частку, протягом більше ніж двадцяти років сприяла 

руйнуванню економічної основи розвитку сільських поселень. Наслідком 

деструктивних економічних процесів стало скорочення зайнятості в сільській 

місцевості та занепад соціальної інфраструктури (табл. 1). 

Аналіз загального стану працевлаштування на територіях сільських громад 

свідчить, що навіть у Полтавському районі, економічно тісно пов’язаному із 

промисловістю обласного центру, ситуація із забезпеченням населення роботою 
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бажає бути кращою.  

Таблиця 1 

Загальна зайнятість мешканців територіальних громад  

Полтавського району, 2010 р. 

Сільські ради 
Чисельність 
постійного 

населення, осіб 

Кількість населення зайнятого на 
підприємствах і в установах усіх форм 

власності 

осіб 
до загальної 
чисельності 

населення, % 

Абазівська 1868 347 18,6 
Бричківська 1072 470 43,8 

Валківська 681 395 58,0 

Василівська 762 88 11,5 
Гожулівська 3905 748 19,1 

Заворсклянська 2544 698 27,4 

Калашниквська 1162 553 47,5 

Кіровська 1631 520 31,9 

Ковалівська 5114 1549 302 
Кротенківська 1343 385 280 

Куликівська 1186 298 25,1 

Мачухівська 3500 648 18,5 
Микільська 3319 1152 34,7 

Недержинщівська 1581 741 40,5 

Нестеренківська 645 65 10,0 
Новоселівська 1785 812 45,4 

Рунівщинська 990 380 38,3 

Степненська 1798 542 30,1 
Судіївська 1356 593 43,7 

Супрунівська 5504 2139 38,8 

Тахтаулівська 3397 1509 44,4 
Терешківська 4668 2397 51,1 

Тростянецька 1823 528 28,9 

Черкасівська 657 160 24,3 
Чорноглазівська 739 145 19,6 

Щербанівська 11371 5191 45,6 

 
Джерело: систематизовано автором за даними паспортизації сільських рад, 

проведеної у 2010 р. 

 
Окремі населені пункти відрізняються малочисельністю і потрапляють у 
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категорію зникаючих, маючи, між тим, значне землезабезпечення з відповідними 

природними ресурсами. Так, зокрема в Абазівській сільській раді на території с. 

Рожаївка площею понад 110 га у 2010 р. проживало 14 осіб, а на території с. 

Червона Долина площею 75 га – всього 7 осіб. Загалом у Полтавському районі 

населені пункти чисельністю менше 20 осіб складають більше 15 %, а чисельністю 

менше 100 осіб – більше 45 %. 

Території багатьох населених пунктів відзначаються високим рекреаційним 

потенціалом, який дуже слабко використовується через існування комплексу 

проблем, що мають бути поступово усунені. На думку В.О. Стойки до таких 

проблем слід віднести: «Відсутність твердих гарантій приватної власності, 

економічну нестабільність у країні, недостатнє бюджетне фінансування, низький 

рівень інвестиційної діяльності, сервісу та ділової культури, відсутність розвинутих 

телекомунікаційних заходів, певні екологічні проблеми» [1, c. 196]. 

У сільській місцевості, крім перелічених проблем, наявні й такі, як 

відсутність кадрів, незадовільний стан доріг, відсутність об’єктів сервісу з 

прийнятними умовами (готелів, кафе, розважальних закладів тощо). 

Проте системна криза, у якій опинилася Україна, криє в собі, крім серйозних 

проблем, і певні можливості для розвитку туризму в сільській місцевості, 

використання яких може мати позитивний вплив на формування економічної 

основи сільських громад. Насамперед, йдеться про створення нових робочих місць 

у туристичній галузі за рахунок переорієнтації туризму на внутрішні маршрути. 

Така переорієнтація має високу ймовірність в умовах скорочення реальних доходів, 

коли населення схильне економити на зарубіжних поїздках, але не втрачає 

потреби у відпочинку і подорожах, яка може бути задоволена місцевими 

суб’єктами туристичної галузі. 

Місцевий туристичний бізнес матиме позитивний вплив на місцеву 

торгівлю, народні промисли, транспорт, харчову й переробну промисловість, а 

отже й на сільське господарство. Тобто, йдеться про мультиплікаційний ефект, 

який виражається в тому, «…що дохід, отриманий в одній галузі, сприяє 

виникненню нового доходу в іншого суб’єкта господарської діяльності» [2, c. 193].  
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Слід відмітити зростання потягу міських жителів, які відчувають серйозну 

психологічну перевтому, до активного відпочинку в умовах малозміненого 

природного середовища. Набувають популярності пізнавальні піші маршрути; 

вело туризм; автобусні екскурсії по визначних місцях, пов’язаних з історичними 

подіями, відомими постатями; сплави по ріках; кінні прогулянки тощо. 

Місцевий туризм не потребує  дуже великих інвестицій, але він вимагає уваги 

до повсякденних справ: утилізації відходів і прибирання території, збереження 

краєвидів, створення спеціально обладнаних майданчиків для проведення дозвілля 

(рибальства, збирання плодів і ягід, харчування на свіжому повітрі, купання у 

водоймах тощо). 

До цієї роботи можуть залучатися суб’єкти реального сектору економіки, 

фізичні особи і органи місцевого самоврядування. Треба зрозуміти, що високий 

рівень туристичного обслуговування – це формування постійного ринку 

туристичних послуг, підвищення іміджу території, а отже й поступове поліпшення 

економічної спроможності територіальних громад. 
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РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

НАПРЯМКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Лукаш С. М., к.е.н. 

Сумська філія Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» 

 
На сьогодні ефективним шляхом вирішення проблем сталого розвитку 

аграрної сфери в нових ринкових умовах є активізація інвестиційної діяльності з 

метою придбання техніки для впровадження ґрунтозахисних, енерго -, ресурсо-, 

вологозберігаючих технологій і технологій щодо підвищення родючості ґрунтів та 

здійснення інших заходів щодо збереження довкілля [1, c. 152].  

Реалізація екологічної політики потребує певного фінансового 

забезпечення. Проте в нових умовах це вже означає активний пошук нових 

методів фінансування інвестицій на екологічний розвиток держави. Необхідно 

шукати прогресивні методи фінансування ресурсо- та енергозбереження й 

інтенсифікації виробництва, орієнтувати новітні фінансові технології на 

вирішення екологічних проблем та на їх підґрунті створювати взагалі нову, 

екологоорієнтовану технологію.  

Розглянемо схему реалізації завдань екологізації земельних ресурсів (рис.1), 

що становить так званий «квадрат» управлінського механізму екологізації.  

За цілі екологізації беремо, згідно з групуванням процесів екодеструктивного 

впливу [3, с. 122], зменшення процесів, що призводять до порушення ландшафтів 

(землі) та негативного впливу на рослини. Кожна ціль може досягатися різними 

шляхами. 

Ми розглянемо вплив нової техніки та агротехнологій, пов’язаних з її 

використанням, на родючість ґрунтів та врожайність сільськогосподарських 

культур, що і буде завданням екологізації за принципом максимальної 

ефективності, який передбачає досягнення конкретних цілей екологізації за 
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мінімальних витрат і отриманням максимальної віддачі засобів і коштів, задіяних 

для вирішення поставлених завдань. 

 

 

 
Рис.1. Схема механізму реалізації завдань екологізації земельних ресурсів  

 

Під об’єктами екологізації маються на увазі об’єкти екодеструктивного 

впливу, які передбачається трансформувати для досягнення цілей екологізації, а 

саме – нова техніка та агротехнології, пов’язані з її використанням. 

Обираємо проміжну субстратегію екологізації: удосконалення конструкції 

продуктів в направленні покращення їх екологічних характеристик при 

споживанні. Аналіз потенційно можливих суб’єктів впливу дозволяє виділити 

декілька груп «дійових осіб» процесу експлуатації, тобто підприємства, організації 

чи фізичні особи, впливаючи на яких можна досягнути цілі екологізації. По 

відношенню до розглядуваної проблеми екологізації земельних ресурсів вони 

умовно можуть бути названі первинними, вторинними і забезпечувальними та 

суб’єктами впливу.  

До первинних (безпосередніх) суб’єктів можуть бути віднесені виробники та 

споживачі техніки, транспортні організації, торговельні організації, які здійснюють 

доставку продукції від виробника до споживача.  

Ціль і задачі екологізації:  
зменшення процесів, що 

ведуть до порушення стану 
земельних ресурсів, зниження 

родючості ґрунтів та 
врожайності 

сільськогосподарських 
культур  

Об’єкти екологізації:  

нова техніка та агротехнології, 
пов’язані з її використанням 

Суб’єкти впливу:  
   первинні: виробники техніки, 
   споживачі техніки,  
   транспортні організації; 
   вторинні: лізингові компанії; 
   забезпечуючі: державні органи. 

 
(виробники, споживачі, 

складові інтерфейсної сфери) 

 

ЗЕМЕЛЬНІ        РЕСУРСИ 

Інструменти екологізації: 
екологоорієнтований 

лізинг 
 (вплив нової техніки та 

агротехнологій) 
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Вторинні (непрямі) економічні суб’єкти – це ті, які здійснюють вплив на 

первинних суб’єктів та можуть сприяти прийняттю рішень останніми в напрямку 

реалізації політики екологізації. До цієї групи можуть бути віднесені будь-які 

форми об’єднання, що виконують функції наукового, інформаційного, освітнього 

забезпечення, в тому числі певні управлінські функції.  

Якщо як первинних суб’єктів можна розглядати заводи-виробники 

сільськогосподарської техніки, то вторинним суб’єктом будемо вважати, 

наприклад, лізингові компанії, які забезпечують пошук, доставку техніки та в 

ідеальному варіанті беруть участь у її розробленнях за побажаннями споживачів 

щодо поліпшення її якісних характеристик з урахуванням напряму екологізації.  

Забезпечуючі суб’єкти формують правове чи мотиваційне поле впливу на 

перші дві групи. До цієї групи відносяться державні владні органи, організації 

територіального адміністративного управління. На наш погляд, державні лізингові 

програми сприятимуть більш активному оновленню матеріально-технічної бази 

аграрного сектору. Впливаючі суб’єкти, які можуть впливати на перші три групи, 

зокрема засоби масової інформації, освітні і виховні заклади та ін. Зазначені групи 

суб’єктів утворюють чотири квадрати навколо розглядуваної проблеми (об’єкта) 

екологізації.  

Інструменти екологізації формують мотиви для досягнення цілей 

екологізації. Розрізняють інструменти прямої та непрямої мотивації. Саме лізинг, 

на наш погляд, потрібно розглядати як один з найбільш перспективних 

інструментів непрямої мотивації в напрямку екологізації земельних ресурсів. Вплив 

екологічних умов на виробництво в сільському господарстві в даний момент 

активно досліджується, вони починають відігравати все зростаючу роль у системі 

менеджменту аграрних підприємств. 
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В аграрному виробництві земля є фундаментальною складовою частини 

сільськогосподарського виробництва. Земля одночасно є, як предметом праці так і 

засобом виробництва. Сільське господарство забезпечує зайнятість значної 

кількості населення. Та варто не забувати про той факт, що вона  має сезонний 

характер, що слід враховувати у разі розбудови продовольчого ринку.  

В структурі аграрно-продовольчого ринку провідне місце займає ринок 

аграрної продукції. Рівень розвитку аграрно-продовольчого ринку має велике 

значення для всього продовольства в цілому, споживання населенням продуктів 

харчування, переробної і харчової промисловості, тощо. Аграрно-продовольчий 

ринок потребує постійної уваги, він займає значну роль у забезпеченні потреб 

населення в продовольстві. 

Продовольчий ринок – велика сфера господарської, комерційної діяльності 

та вкладання праці, яка потребує формування та розвитку в умовах становлення 

ринкової економіки. Зміна відносин власності, ринкова конкуренція, розширення 

виробництва та споживання продукції аграрного сектору визначають сучасні 

підходи до організації та управління сферою торгівлі [1]. 

Основними видами продукції на продовольчому ринку є зернова продукція 

та продукти її переробки, цукор, олія, м'ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні 
                                                 
* Науковий керівник – Махмудов Х. З., д.е.н., професор, Полтавська державна аграрна академія  
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продукти, овочі, фрукти, ягоди, яйця. Україна є провідним експортером зернових у 

світі – входить в 10-ку найбільших експортерів пшениці. Основним 

фундаментальним фактором, що визначає динаміку галузі є зростання попиту на 

сільськогосподарську продукцію в наслідок збільшення кількості та рівня життя 

населення в цілому в світі. 

Співвідношення між обсягами експорту та внутрішнього споживання, що 

склалося у сфері національного агропродовольчого ринку, завдає значних збитків 

економіці України. Варто наголосити, що рівень життя і добробуту населення 

України, авторитет України у світі має визначатися масштабами та ефективністю 

використання власної сировинної бази для забезпечення національного 

продовольчого ринку товарними ресурсами [2].  

Наведені в (табл. 1) дані засвідчують, що протягом досліджуваного періоду 

виробництво зернових і зернобобових культур збільшилось на 11,2%, картоплі – 

44,9%, овочі на 47,5%, насіння соняшнику на 237,3%, в той же час виробництво 

цукрових буряків зменшилося на 57,7%. 

 Таблиця 1 

Динаміка виробництва основних видів продукції 

рослинництва в Україні, тис. тонн 

Сільськогосподарська культура 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Зернові та зернобобові 

культури 
53290,1 46028,3 39270,9 56746,8 46173,1 

Цукрові буряки 13437,7 10067,5 13749,2 18740,5 18283,6 

Насіння соняшнику 6526,2 6364,0 6771,5 8670,5 8366,8 

Картопля 19545,4 19666,1 18704,8 24247,7 23250,1 

Овочі відкритого грунту 7965,1 8341,0 8122,4 9832,9 10014,0 

 
Джерело: Статистичний щорічник України за 2012 рік [2] 

 
Таким чином, аналіз (табл.1) показує, що в Україні спостерігається 

збільшення виробництва більшості видів сільськогосподарської продукції, дана 
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тенденція обумовлена невисокою прибутковістю виробництва 

сільськогосподарської продукції, а в галузі тваринництва її збитковістю (табл. 2).  

Таблиця 2 

Рентабельність (збитковість) виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції в Україні, % 

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Зернові та зернобобові 

культури 
16,4 7,3 13,9 26,1 15,2 

Цукрові буряки 7,1 37,0 16,7 36,5 15,7 

Насіння соняшнику 18,4 41,4 64,7 57,0 45,8 

Картопля 7,9 12,9 62,1 17,7 -21,5 

Овочі відкритого грунту 11,1 19,1 23,5 9,9 -6,8 

ВРХ на м'ясо -24,1 -32,9 -35,9 -24,8 -29,5 

Свині на м'ясо 0,3 12,1 -7,8 -3,7 2,0 

Вівці та кози на м'ясо -38,6 -31,8 -29,5 -39,6 -40,0 

Птиця на м'ясо -11,3 -22,5 -4,4 -16,8 -7,2 

Яйця курячі 13,0 13,1 18,6 38,8 52,6 

 
Джерело: Статистичний щорічник України за 2012 рік [2] 

 
Розглянуті показники стану сільського господарства свідчать, що дана галузь 

на відміну від промисловості має позитивну динаміку розвитку.  

Дані таблиці показують, що виробництво продукції тваринництва є 

збитковим. В 2012 році рівень збитковості виробництва овець та кіз на м'ясо склав 

40,0%, ВРХ на м'ясо 29,5%, птиця на м'ясо 7,2%.  

Рентабельним залишається виробництво свині на м'ясо – 2,0%, яйця курячі –  

52,6%. 
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Державна підтримка є необхідною передумовою успішного подолання 

кризи і отримання імпульсу для розвитку підприємства у сучасних умовах, і, 

відповідно, обов’язково потребує адекватного нормативно-правового її 

забезпечення. Таким чином, питання господарсько-правового забезпечення 

правовими засобами та механізмами управління промисловим підприємством нині 

є актуальними для науки і практики управління в України.  

Оскільки, діяльність підприємства може бути активною й успішною тільки 

за умови розвиненого правового поля, варто проаналізувати і виявити особливості 

законодавства України в аспекті управління підприємством за такими питаннями: 

організація започаткування, перебіг підприємницької діяльності, податкове 

регулювання, інвестування, інноваційна діяльність, управління трудовими 

ресурсами. 

Результати аналізу законодавчих положень засвідчили, по-перше, їх 

динамічність, тобто постійне уточнення, удосконалення й подальший розвиток, 

що пояснюється постійною зміною умов господарювання, – мінливістю 

зовнішнього середовища діяльності підприємства [1, 2].  

З одного боку, прагнення держави до постійного удосконалення 
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нормативно-правового забезпечення управління підприємствами можна вважати 

позитивним моментом. З іншого – постійне уточнення, удосконалення 

законодавчої бази вносить невизначеність, невпевненість щодо підприємницької 

діяльності, гальмує її активність, особливо стосовно довгострокових проектів, 

позбавляє бачення перспектив розвитку [1, 2]. 

По-друге, існуючі концепції підприємницької діяльності підприємств не 

повною мірою відповідають умовам сучасного економічного простору, а тому 

активізація підприємницької діяльності в таких концепціях не знайшла 

відображення. Це зумовлює необхідність створення концепції активізації 

підприємницької діяльності підприємств, положення якої мають відповідати новій 

парадигмі управління соціально-економічними об’єктами  [1, 3]. 

Це слугує підґрунтям необхідності внесення саме системних доповнень до 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», якими мають бути впроваджені: по-

перше, обов’язковість державних програм розвитку для стратегічних та 

пріоритетних галузей економіки; по-друге, обов’язковість комплексу таких програм 

за строком дії, а саме: довгострокових, середньострокових, та короткострокових; 

по-третє, у разі необхідності розроблення залежних підгалузевих програм 

виробництва окремих видів продукції; по-четверте, впровадження підстав і 

механізмів юридичної відповідальності посадових осіб за низьку ефективність 

виконання таких програм [1, 2]. 

Важливим є забезпечення наближення управління промисловим 

підприємствами до стандартів та вимог ЄС, створення нормативно -правової бази, 

щоб вона, а також весь організаційно-правовий механізм управління 

підприємством, максимально відповідали нормативам ЄС, враховуючи той факт, 

що інтеграція до Євросоюзу є стратегічним напрямком зовнішньополітичного 

курсу України [3, 4, 5]. 

У період промислового спаду необхідними є стимулюючі заходи державної 

підтримки й регулювання, розробка нормативно-правового забезпечення 

управління підприємствами, що оптимально враховує сформовані економічні 

відносини. Як показує закордонна практика, широке поширення в цьому випадку 
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має програмно-цільове управління. Програмно-цільове управління – це метод 

управління, в основі якого лежать цілісне сприйняття об'єкта і проблемний, а не 

функціональний підхід до регулювання його життєдіяльності. Він направлений на 

вирішення завдань, пов'язаних з розвитком конкретної соціальної системи, 

перетворенням її структури та улаштований таким чином, що суб'єкт управління 

виявляється «чуттєвим», сприйнятливим до інновацій в об'єкті управління, і навіть 

більш того, він орієнтований на введення інновацій. Спрямованість у майбутнє, 

цільова орієнтація, динамічність – найважливіші характеристики програмно-

цільового управління, органічно зв'язані з комплексним, системним підходом до 

аналізу діяльності підприємства, а також до процесу прийняття і реалізації 

управлінського рішення [1]. 

Таким чином, в сучасних кризових умовах господарювання для виведення 

сучасних підприємств на якісно новий економічний рівень розвитку необхідно 

здійснити широкий комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

його діяльності. Серед цих заходів важливе місце займає розробка законодавчих 

актів і нормативних документів, здатних забезпечити ефективне управління 

діяльністю підприємства. 

 
Список використаних джерел 

1. Дмитриев И. А. Формирование социального рыночного хозяйства : 

институциональный аспект : [монографія]. / Дефорж С. Ю., Дмитриев И. А.,  

Ким М. Н. – Харків : Издательство ХНАДУ, 2007. – 160 с. 

2. Пісьменна К. С. Розвиток вітчизняного суднобудування: господарсько-

правове забезпечення галузевої політики держави /// Юридична Україна. – 2007. 

– № 4. – C. 69-73. 

3. Шаповалова  О. В. Оновлення господарського законодавства у світлі 

вимог сталого розвитку : [монографія]. / Шаповалова О.В. – Луганськ :  

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 240 с. 

4. Чулаков П. І. Зміст і місце промислової політики в системі державного 

регулювання / П.І. Чулаков // Наук. вісник Академії муніц. управління : Серія 

«Управління» [зб. наук. пр.] / [За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка]. Вип.4 



 68 

(6). Державне управління та місцеве самоврядування. – К.: ВПЦ АМУ, 2008. – С. 

228-236. 

5. Бевз З. В. Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки 

впливових чинників / Семикіна М. В., Бевз З. В. // Наукові праці КНТУ. 

Економічні науки. – Кіровоград, КНТУ, 2010. – Вип. 18.– С. 106–115.  

 

 

УДК 338.432:334.722 

 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧОГО ЕЛЕМЕНТУ РИНКОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 
Марченко О. В., к.е.н., доцент, Голобородько О. П., к.е.н., доцент 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 
Подальший розвиток підприємництва в сільському господарстві, як 

структуроутворюючого елементу ринкової економіки України, набуває дедалі 

особливого значення. Провідним сектором економіки розвинених країн, як добре 

відомо, є малий бізнес. Україна продовжує формувати ринкову економіку, 

намагаючись забезпечувати  і в ній також започаткований розвиток малого бізнесу.  

До таких в Україні відносяться підприємства, в яких середньооблікова 

чисельність працюючих за звітний рік не перевищує п'ятидесяти осіб, а обсяг 

валового доходу від реалізації продукції, робіт чи послуг за цей період не 

перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом 

національного банку України відносно гривні. Найпоширенішими формами 

малого бізнесу у сільській місцевості в Україні є особисті підсобні господарства, 

селянські (фермерські) господарства, кооперативи, малі та спільні підприємства [1].  

Відповідно до вимог стандартів ЄС, одним із пріоритетних напрямів 

розвитку України стає підвищення ефективності ведення сільського господарства, 

як основного чинника розвитку відповідних територій. Оскільки 

сільськогосподарське виробництво й надалі залишається основною сферою 
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діяльності на селі, закономірним є зростаючий інтерес вчених-економістів до 

проблем розвитку його підприємств у контексті вирішення проблеми ефективного 

розвитку заміських територій. 

Досвід високорозвинених країн свідчить, що розвиток аграрного сектора 

економіки є одним з основних чинників стабілізації соціально-економічних 

відносин як у регіонах, так і в країні загалом. Сьогодні проблеми регіонального 

розвитку набули особливої ваги. Результати опрацювання статистичних даних 

демонструють істотну нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів 

України, а відповідно й сільських територій, що зумовлює актуальність 

дослідження можливих шляхів його ефективного здійснення в нових умовах, 

пов’язаних із остаточним оформленням на державному рівні стратегічного курсу 

України на євроінтеграцію [2]. 

Перевагами малого бізнесу над великим можна вважати наступні: 

маневреність та гнучкість, здатність легко пристосовуватись до коливань попиту, 

швидко освоювати випуск нової високоякісної продукції, спроможність виживання 

за умов погіршення кон'юнктури ринку. До переваг малого бізнесу також можна 

віднести простоту створення, відносно невеликий стартовий капітал, високу 

швидкість окупності витрат, можливість його швидкої організаційної перебудови.  

Характерною особливістю малого бізнесу в Україні, у порівнянні з 

економічно провиненими країнами, є те, що він у більшості випадків орієнтований 

на регіональні економічні інтереси. Найпоширенішими формами малого бізнесу в 

АПК є особисті селянські господарства, селянські (фермерські) господарства, 

різноманітні товариства і кооперативи, малі та спільні  

підприємства [3]. 

Багатоукладність господарювання належить до важливих принципів 

аграрної політики в Україні, невід'ємною частиною соціально-економічних 

перетворень на селі. Вона відображає рівноправний розвиток різних типів 

власності – приватної і суспільної, з яких модифікуються певні форми, 

створюються відповідні підприємницькі структури – суб'єкти малого бізнесу, 

зокрема, особисті господарства громадян, селянські (фермерські) господарства, 

колективні сільськогосподарські підприємства (спілки селян, кооперативи, 
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акціонерні об'єднання), приватно-орендні формування, державні підприємства. 

Малі форми господарювання на селі охоплюють громадян, які зайняті 

сільськогосподарською працею на особистих подвір’ях, на городах і садових 

ділянках, міні-фермах, фермерських господарствах, кооперативах, малих 

підприємствах. Крім того, до малих форм бізнесу в сільській місцевості 

відноситься сфера надання послуг (готелі, кафе, автосервіс, організація сільського 

туризму та ін.). Проблеми ефективного функціонування малих форм 

господарювання на селі та організації виробництва в них тісно пов'язані з 

удосконаленням економічних відносин, формуванням перспективних 

організаційно-економічних структур ринкового типу [4]. 

Застосовуючи економічні важелі підтримки малого бізнесу, місцеві органи 

влади мають реальну можливість вирішувати ключову проблему – залучення до 

процесу реформ соціальних ресурсів села шляхом розвитку малого 

підприємництва, фермерства, кооперативів, різних форм трудової самоорганізації 

сільського населення. 

Особливо важлива роль у формуванні економічного середовища для малого 

підприємництва належить розвитку структурно-функціональних підсистем 

підтримки малого бізнесу, що містять у своєму складі функціональні, обслуговуючі 

та спеціалізовані інституціонально-інфраструктурні підсистеми. 

Диверсифікованість діяльності малих форм господарювання на селі 

охоплює виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції, її переробку, 

сферу надання послуг, сільський туризм та ін. 

Для ефективного функціонування малих форм господарювання необхідно 

створити їм необхідні умови для розвитку, основними з який є: свобода вибору 

форми господарювання, захист права власності на вироблену продукцію, свобода 

вибору каналів її реалізації, допомога держави щодо організації матеріально-

технічного забезпечення та фінансової підтримки (надання субсидій, кредитних 

ресурсів) [5]. 

Особисті господарства є самостійним сімейним виробництвом, у якому 

використовується праця всіх членів родини, у тому числі незайнятих у суспільному 

виробництві. Ведення особистого господарства може здійснюватися як автономно, 



 71 

так і в сполученні з роботою в сільськогосподарському підприємстві (праця в 

особистому підсобному господарстві суспільно необхідна, оскільки забезпечує 

відтворення робочої сили для суспільного господарства, виробляючи необхідні 

для працюючих продукти харчування). 

Основна ознака малого підприємництва полягає в тім, що господарства 

можуть залучати додатково найманих робітників, але при цьому власники й члени  

їхніх родин повинні самостійно здійснювати найважливіші господарські функції. 

Сполучення суспільних і особистих інтересів в процесі ведення малих форм 

господарювання припускає певну суперечливість, що полягає в роздвоєнні 

виробничої діяльності та джерел доходів працівників. Це призводить до значного 

збільшення величини робочого дня сільських жителів Рамки дрібного 

виробництва дещо обмежують зростання продуктивності праці й економічної 

ефективності. Реалізація зазначених заходів дозволить створити багатоканальну 

систему обслуговування суб’єктів малого підприємництва та забезпечить їх 

стабільну діяльність. 

Ефективне формування і розвиток фермерського сектора неможливі без 

проведення радикальної земельної реформи, розробки й реалізації дієвих 

механізмів довгострокової політики його забезпечення матеріально-технічними 

ресурсами, без вирішення проблеми кредитування фермерських господарств, 

створення системи пільг і дотацій, а також – без налагодження постійно діючої 

системи навчання фермерів [6]. 

Малі форми господарювання на селі як незамінний елемент ринкової 

економіки вносять певний вклад у загальне виробництво сільськогосподарської 

продукції, що сприяє економії державних ресурсів, створює необхідне середовище 

для розвитку конкуренції, забезпечує зайнятість значної частини населення. Серед 

інших переваг малих форм господарювання можна виділити: здатність швидкої 

адаптації до змінних економічних умов, мобільність і гнучкість у прийнятті 

управлінських рішень, динамічність і заповзятливість, цілеспрямованість і 

наполегливість, творче відношення до справи, готовність до ризику. 

Розвиток і функціонування сільських малих форм господарювання в умовах 

формування ринкової економіки постійно піддається впливу змін у внутрішньому і 
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зовнішньому середовищі, серед яких переважають частіше такі, що негативно 

позначаються на ефективності їх діяльності. У таких умовах різко зростає роль 

методів прогнозування обсягів продукції, її структури, врахування особливостей 

малого підприємництва для його подальшого розвитку в системі аграрного 

сектора. 

Основою формування перспектив для сіл України повинна бути державна 

програма зусиль з розвитку сільських територій, подальшого реформування 

аграрної економіки на базі трансформування організаційно-правових форм 

господарювання та системи економічних взаємовідносин у цій сфері, ретельного 

врахування різнобічних інтересів селян, диверсифікації підприємницької 

діяльності на селі та надання сільськогосподарському виробництву 

багатофункціонального характеру за умов збереження в екологічній чистоті 

сільського довкілля і належного розвитку соціальної інфраструктури. 
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УДК 330:631.1:338.4 

 
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Матвеєва М. П., к.е.н. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

 
Перевід господарської діяльності на засади сталого розвитку вимагає 

кардинальних змін не лише в організації виробничого процесу, а й усіх 

теоретичних та практичних основ управління підприємством. Одним з провідних 

напрямів таких перетворень є перехід від традиційного «техногенного» управління 

фірмою до управління, яке б запобігало шкідливому впливу на навколишнє 

середовище на всіх стадіях створення вартості та на всіх рівнях управління, тобто 

до еколого-економічного управління [2, с. 34]. 

Незважаючи на розробку законодавчих документів, що спрямовані на 

запровадження екологічно збалансованого землекористування, на ріст обсягів 

виробництва, підвищення ефективності діяльності у сільськогосподарських 

підприємствах, екологічні показники їх діяльності не покращуються, а подекуди 

навіть погіршуються. Зростання прибутковості виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах свідчить про економічну ефективність 

господарської діяльності. Для аналізу екологізації діяльності слід розглядати 

поняття екологічної ефективності, при якій висока прибутковість може свідчити 

про нераціональне використання природних ресурсів. 

Враховуючи екологічні наслідки сільськогосподарського виробництва, 

необхідно враховувати екологічність вхідного ресурсу. На нашу думку, ефективне 

сільськогосподарське виробництво повинно характеризуватись як кількісними так і 

якісними показниками.  

Для сільськогосподарського підприємства, як відкритої системи, яка 

функціонує в межах певної території, варто розглядати показники економіко -

екологічного середовища сільськогосподарського підприємства (рис. 1).  



 74 

                                                          

Рис. 1. Система показників економіко-екологічного середовища 

сільськогосподарського підприємства 

Джерело: власне опрацювання на основі [1, 3] 
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Найповніше екологічний стан характеризують інтегральні показники якості 

середовища. Екологічна ємність характеризується здатністю ландшафтів до 

самоочищення. Інтегральні характеристики екологічної безпеки визначаються 

середнім показник екологічної небезпеки.  

Економіко-екологічний ресурсний потенціал характеризується 

прогнозними показниками розвитку екологічних, економічних та інформаційних 

складових.  

На нашу думку, найвагомішими є прогнозні показники природних та 

технологічних ресурсів. Зміна земельного, біологічного та водного потенціалу 

значною мірою зумовлена зовнішніми, незалежними від сільськогосподарського 

підприємства, факторами. 

Крім того, слід враховувати, що прогнози стосовно природних ресурсів 

можна будувати на основі статистичних даних, а прогнози стосовно новітніх 

технологій – на основі експертних оцінок, з певною ймовірністю. Економіко-

екологічна сталість характеризується за допомогою індикаторів сталого розвитку. 

У методологічному плані розробка єдиного інтегрального показника є 

складною. Тому доцільно використовувати систему показників, які відображають 

економічні, екологічні, соціальні аспекти сталого розвитку. Залежно від сфери 

діяльності сільськогосподарське підприємство може використовувати певний набір 

індикаторів. 

Економіко-екологічну ефективність визначають як співвідношення річного 

ефекту за галузями тваринництва та рослинництва до суми затрат, необхідних для 

його досягнення. 
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УДК 334.735 (100) 

 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 

КООПЕРАТИВІВ 

 
Махмудов Х.З. д.е.н., професор, Тарасов Д. А. здобувач* 

Полтавська державна аграрна академія 

 
У країнах Європейського Союзу найчисленнішою є група кооперативів, що 

займаються заготівлею, переробкою і збутом (оптовим і роздрібним) 

сільськогосподарської продукції. Ці види діяльності характерні, наприклад, для 

кооперативів молочної і м’ясної спеціалізації. Такою ж діяльністю займаються 

кооперативи власників лісу, з виробництва крохмалю, зі збуту яєць і птиці, з 

реалізації насіння сільськогосподарських культур та деяких інших продуктів. У 

даний час рідко бувають збутові кооперативи в чистому вигляді. У всіх 

кооперативних об’єднаннях цієї сфери продукція, одержана від товаровиробників, 

піддається певній обробці, пакуванню тощо. 

Щодо цієї групи фермерських кооперативів (об’єднань з переробки і збуту 

сільськогосподарської продукції) слід відзначити, що в багатьох розвинутих 

країнах кооперативами здійснюється переробка майже всього товарного молока. У 

Данії, наприклад, вони переробляють 90% всього товарного молока, виробляють 

стільки ж відсотків масла і стільки ж сиру на експорт. У країнах Скандинавії і 

Фінляндії вони беруть найбільшу участь у переробці м’яса та молока. На них 

припадає 80% реалізованої на внутрішньому і зовнішньому ринках 

сільськогосподарської продукції, що є одним з найвищих показників серед 

кооперативів інших країн Заходу [1]. 

                                                 
*
 Науковий керівник – Махмудов Х. З., д.е.н., професор, Полтавська державна аграрна академія  
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Там, де кооперативи зуміли створити відповідну виробничу базу, постачання 

фермерам окремих видів засобів виробництва (головним чином мінеральних 

добрив та кормів) здійснюється значною мірою з власних кооперативних 

підприємств. Наприклад, у Нідерландах кооперативний сектор забезпечує третину 

мінеральних добрив і більшу частину (до 55 %) кормів. У ФРН кооперативні 

підприємства постачають до 40 % комбікормів. Центральне галузеве 

постачальницьке об’єднання фінської сільськогосподарської кооперації поряд з 

постачанням фермерам великого асортименту засобів виробництва займається 

переробкою та збутом зерна, виробничим обслуговуванням фермерських 

господарств та інші. Понад 240 великих підприємств, торгових складів, 

овочесховищ та елеваторів із системи шведської постачальницької кооперації 

здійснюють не тільки постачання фермерам засобів виробництва, але й переробку 

та збут зерна, картоплі і насіння різних культур [3]. 

У Франції функціонує 3500 сільськогосподарських кооперативи, що 

займаються переробно-збутовою діяльністю. До них треба додати  

13300 кооперативів зі спільного використання техніки. Широко розповсюджені 

також кооперативи штучного запліднення. Членами кооперативів є  

9 з 10 фермерів. У французьких сільськогосподарських кооперативах зайнято 

більше ніж 520000 працівників. Кооперативний річний оборот становить у 

середньому 77-80 млрд євро. На французькі кооперативи припадає близько 60 % 

збуту сільськогосподарської продукції. Найбільше кооперативами охоплено збут 

зерна – 67-70%, свинини – до 65%, більше половини молока. Дещо менше 

кооперативів, які реалізують м’ясо птиці, яйця, фрукти. 

Через кооперативи зі спільного використання техніки (CUMA) фермерські 

господарства одержали доступ до високопродуктивної техніки та можливості 

зменшувати індивідуальні витрати на закупівлю технічних засобів, залучати до 

виконання робіт професійних механізаторів і навіть вирішувати проблему 

почергових відпусток для членів фермерських господарств. Сьогодні в країні 

членами і клієнтами CUMA є біля 38 % фермерів [2]. На них зосереджена  третина 

парку зерно- і кормозбиральних комбайнів, п’ята частина розкидачів добрив, 

трактори підвищеної потужності, обприскувачі, спеціалізоване обладнання для 
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здійснення ремонтних робіт, меліоративна й інша спеціалізована техніка. Машини 

й обладнання, наявні в кооперативах, є колективною і, частково, приватною 

власністю їх членів. Їх використання здійснюється за чітко складеними графіками 

відповідно до замовлення фермерів. 

SICA – некомерційні товариства загальної юрисдикції, які ідентифікуються 

як кооперативи після проходження процедури отримання згоди від властей. Їх 

мета – залучити до роботи в сільськогосподарських кооперативах і 

несільськогосподарських підприємствах. Концепція і функціонування SICA 

відрізняються від сільськогосподарських кооперативів лише тим, що в них: 

– сільськогосподарські товаровиробники повинні мати більшість, а інші 

оператори продуктового ланцюжка (промисловці, комерсанти) 

повинніобов’язково мати не менше ніж 20 % голосів на загальних зборах;  

– SICA можуть домовлятися на 50 % свого товарообігу з особами, які не є 

членами (в кооперативах допускається 20 %) [8].  

Розвиток кооперації в агропромисловому виробництві України робить 

актуальним вивчення досвіду кооперативного руху в зарубіжних країнах, зокрема 

там, де вона відіграє визначну роль – Скандинавських країнах, Німеччині, Франції, 

Бельгії, Нідерландах, США, Канаді та ін. В цих країнах кооперативи мають велике 

значення в забезпеченні населення продовольчими товарами і пройшли тривалий 

період функціонування. Таким чином, використання зарубіжного досвіду 

організації та функціонування агросервісної кооперації у сільському господарстві 

для України може стати значним поштовхом у виході з кризової ситуації, а також 

для сталого розвитку сільських територій. 
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Як і раніше, «через брак коштів у місцевих бюджетах, низьку 

результативність відповідної державної політики, відсторонення представників 

агробізнесу від утримання об’єктів соціальної інфраструктури, байдужість 

територіальної громади та ін. неможливо реалізувати практично жодний проект, 

спрямований на розвиток сільських територій (їх благоустрій, газифікація садиб, 

ремонт доріг, налагодження роботи медичних закладів, дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів на селі тощо)» [2, с. 204]. Відтак сільські 

території на теренах України й надалі потерпають від низки економічних, 

соціальних, демографічних й інших проблем, які не лиши не було вирішено, а і 

продовжують загострюватися попри усі намагання органів державного управління 

та органів місцевого самоврядування. 

Покращання ситуації можливе лише за умови консолідації зусиль усіх 

зацікавлених осіб та ефективного використання доступних ресурсів. Задля цього 

слід, ураховуючи відмінності територій за «адміністративними, економічними, 

політичними, просторовими, психологічними, ресурсними та соціальними 

характеристиками» [1, с. 78], зважено використовувати відповідні механізми та 

засоби державного регулювання. Однак за складної поточної політичної та 

соціально-економічної ситуації в країні важко розраховувати на належне 

http://www.coop.gc.ca/COOP/display-afficher.do?id=1297276827397&lang=eng
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фінансування з державного бюджету «пропонованих заходів» [3, с. 191–195], 

чимало з яких носять загальний чи навіть декларативний характер. 

Саме тому сільським і селищним радам необхідні альтернативні джерела 

доходів, передусім за рахунок активізації їх господарської діяльності. Одним із 

перспективних варіантів убачається створення комунальних підприємств, які 

будуть здійснювати такі види діяльності: 

– виготовлення сувенірів, товарів народних промислів і т.ін.; 

– надання ритуальних послуг (поховання, догляд за могилами); 

– надання соціальних послуг (догляд за паліативними хворими); 

– надання послуг в економічні сфері (організація закупівлі вугілля та дров; 

сприяння у реалізації надлишків сільськогосподарської продукції тощо). 

Діяльність комунальних підприємств дозволить дещо збільшити наповнення 

місцевого бюджету й працевлаштувати певну кількість селян. Однак навряд чи 

варто сподіватись на докорінне покращання ситуації, яке можливе лише за умови 

належного державного фінансування, що істотною мірою унеможливлюється 

через надзвичайну ситуацію воєнного характеру на Донбасі. 

Радше за все, наявні тенденції призведуть до того, що теренах України 

істотно скоротиться число невеликих населених пунктів, жителі яких або помруть, 

або ж виїдуть до місць комфортнішого проживання (опосередкованим 

відображенням цього є те, що більшість вимушених переселенців не бажають 

оселятися у сільській місцевості). 

Зрештою (через тридцять – п’ятдесят років) урбанізація «візьме своє»: 

переважно аграрії та зубожілі пенсіонери будуть проживати у невеликих селах; 

натомість основна частина населення сільських територій – у селищах і невеликих 

містечках з (хочеться сподіватись!) розвиненою соціальною та транспортною 

інфраструктурою, гарною екологією й іншими вигодами, які гідно оцінять і 

городяни (передусім, пенсійного віку). 

Що ж до найближчої перспективи, то вона украй песимістична – масштабна 

соціальна та демографічна криза на селі (при чому: чим далі від крупних міст, тим 

більш фатальними будуть її прояви). 

З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі висновки. 
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Загострення наявних проблем практично унеможливлює розвиток сільських 

територій. Через недолугу державну політику у цій сфері більшість сіл і селищ 

продовжують деградувати, а окремі з них – зникати з мапи країни. Саме тому 

представники сільських і селищних рад разом з територіальною громадою, 

місцевими суб’єктами господарювання та органами державного управління мають 

об’єднатись задля зменшення негативних ефектів від цього процесу. 
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Жорстка конкурента боротьба на світовому ринку агропромислової 

продукції змушує підприємства використовувати захисні механізми «інстинкту 

виживання» шляхом адаптації систем підприємства до умов зовнішнього 
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середовища. З метою зниження собівартості продукції та глобального розширення 

ринків збуту підприємствами широко використовується часткова або повна 

передача виконання окремих бізнес-функцій і навіть частин бізнес-процесу 

стороннім особам і організаціям.  

Це явище одержало назву аутсорсинг (аутсорсинг – outsourcing (англ.) 

буквально – процес отримання чого-небудь із зовнішніх джерел) [5, с. 51]. Існує 

ряд сучасних підходів до визначення поняття «аутсорсингу» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи до дефініцій аутсорсингу 

Складові Напрями застосування Автор, джерело 
За визначенням 
послуг, які можуть 
постачати зовнішні 
аутсорсери 

переведення внутрішнього підрозділу 
підприємства та усіх пов’язаних з ним 
активів до організації постачальника 
послуг, який пропонує якусь послугу 
протягом певного періоду часу за 
обумовленої ціни 

С. Клементс, [2] 

За інтеграцією у 
реструктуризаційні 
процеси 
підприємств 

комплексне стратегічне рішення, 
спрямоване на реструктуризацію 
діяльності підприємства з передачею 
окремих функцій або цілих бізнес-
процесів зовнішнім виконавцям 

С. В. Дубінський,  
[1, с. 221] 

За реконфігурацією 
бізнес-процесів 
підприємств 

організаційне рішення, яке оптимізує 
конфігурацію бізнес-системи залежно 
від параметрів «якість-витрати-
володіння», придбання на стороні 

С. Клементс, [2] 

За визначенням 
певних функцій, які 
можна виділити з 
діяльності 
підприємства для 
передачі 
зовнішньому 
аутсорсеру 

передача частини функцій з 
обслуговування діяльності підприємства 
іншому підприємству-виконавцю з 
метою досягнення реальних 
конкурентних переваг 

Дж. Хейвуд, [4] 

передача внутрішніх функцій 
підприємства постачальнику послуг, 
який спеціалізується в певній сфері 
діяльності, на тривалий період за 
домовленою ціною 

С. В. Дубінський,  
[1, с. 222] 

 

Узагальнення даних визначень показує, що використання аутсорсингу 

аграрними підприємствами дозволить їм одержати конкурентні переваги при 

передачі певних бізнес-функції або навіть частини бізнес-процесу підприємству, 
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яке спеціалізується на наданні послуг або має значні здобутки у даній галузі 

економіко-виробничих відносин. 

На підтвердження вище сказаного наведемо причини використання 

аутсорсингу в агарних підприємствах. 

По-перше, це зростання інтенсивності конкурентної боротьби на ринках 

сільськогосподарської продукції і пов’язана з нею необхідність досягнення 

найвищої ефективності всіх операцій підприємства, яке прагне до завоювання 

стабільної і довготривалої переваги над конкурентами. Досягти самостійно 

максимального підвищення результативності всіх операцій підприємства досить 

складно, а іноді і недоцільно. Альтернативою є досконале виконання ключових 

функцій, а решту роботи доцільно довірити тим, у кого вона виходить краще за 

інших. Отже, для багатьох аграрних підприємств залучення сторонніх організацій 

для виконання окремих робіт може стати несподіваним і ефективним виходом, 

оскільки завжди існують підприємства, здатні виконувати відносно незалежні 

функції бізнесу з найбільшою, практично недосяжною ефективністю. 

По-друге, це прагнення підприємств бути «глобальними», тобто мати 

можливість представити продукцію і послуги у всьому світі. Для цього, в першу 

чергу потрібна відсутність жорсткої «прив’язки» до певної території. Власні 

продуктивні потужності, служба доставки або мережа магазинів є зайвою 

розкішшю для підприємства, що переходить від ринку однієї країни до іншої 

принаймні на початковому етапі. 

Третій момент, пов’язаний зі зростанням ролі малих підприємств в світовому 

бізнесі. Аутсорсинг дає можливість глобальної присутності підприємства на 

ринках багатьох країн без необхідності практично пропорційного зростання 

персоналу для обслуговування нових ринків збуту або виробничих потужностей. 

Відносно невелике підприємство може, із залученням малих підприємств, 

працювати по всьому світу з центрального офісу або «штабу», зберігаючи 

контроль над виконанням поставлених завдань в межах обраної стратегії.  

Прикладом успішної співпраці може слугувати передача бізнес-функції – 

реалізації продукції власного виробництва ПАТ «Укргазвидобування»  

ГПУ «Полтавагазвидобування» ПСГ «Світанок» Машівського району Полтавської 
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області через фірмову торгівельну мережу магазинів «Рідне село» (ТОВ Агрофірма 

«Маяк» Котелевського району Полтавської області). Так,  

ПСГ «Світанок» збуває кефір, молоко, сметану, сир, масло та іншу молочну 

продукцію без додаткових витрат на утримання магазинів в місті Полтава та 

Полтавській області. 

Перш ніж впроваджувати метод управління аутсорсинг менеджери 

підприємств повинні проаналізувати наскільки він буде ефективно працювати в 

умовах конкретного аграрного підприємства. А. Мордовец [3, с. 219] пропонує 

доцільність впровадження даного методу управління визначати за допомогою 

прямої та непрямої ефективності. Тобто, оцінювати структурні складові, що 

суттєво впливають на результат економічної ефективності, як суму прямого та 

опосередкованого економічних ефектів від застосування даного методу управління 

в звітному періоді. 

Зокрема, прямий економічний ефект від впровадження аутсорсингу 

виражається в натуральних, вартісних і трудових показниках, а також в їх 

співвідношеннях, що проявляється у збільшенні продуктивності праці, 

розширенні номенклатури продукції або наданих послуг. 

Видами непрямих ефектів від запровадження аутсорсингу є маркетинговий 

(збільшення частки ринку), ресурсний (економія власних ресурсів за рахунок 

використання ресурсу аутсорсингу, можливість кращого ресурсного забезпечення 

ключових процесів), структурний (оптимізація структури підприємства), 

соціальний (покращення соціально-психологічного клімату в колективі). 

Таким чином, перед прийняттям остаточного управлінського рішення щодо 

передачі функції на аутсорсинг необхідно оцінити ефект від реалізації даного 

рішення. При цьому необхідно враховувати не лише економічний, а й інші види 

непрямих ефектів. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
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Морозюк Н.В., к.е.н., доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 
Протягом багатьох років розвиток сільських територій був пов'язаний з 

забезпеченням суспільства продовольством. Сільськогосподарське виробництво 

було не тільки основною сферою зайнятості сільського населення та чи не 

єдиним джерелом його доходів, але й запорукою соціального розвитку населеного 

пункту. З занепадом аграрної сфери та подальшою концентрацією виробництва в 

агрохолдингах рівень безробіття на сільському ринку праці досяг критичної межі, і, 

як наслідок, переважна більшість селян опинилися за межею бідності. Подолати 

негативні процеси та сприяти створенню сприятливого життєвого середовища в 

сільській місцевості, як свідчить зарубіжний досвід, можливо за допомогою 

диверсифікації шляхом розвитку нових для територіальних громад видів діяльності 

та пошуку нових ринків збуту. 
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Сучасні наукові праці, які присвячені диверсифікації економічної діяльності 

в сільській місцевості зосереджуються на проблемах несільськогосподарських 

видів малого підприємництва, у першу чергу сільського зеленого туризму. Проте 

методична складність та багатоаспектність проблеми формування стратегії 

диверсифікації зумовлює необхідність поглиблення досліджень у цьому напрямі  

Нами запропоновано алгоритм розробки стратегії диверсифікації 

економічної діяльності сільських громад, який передбачає такі етапи:  

- оцінка природно-ресурсного потенціалу території;  

- визначення набору товарів та послуг, які дозволяє виробляти місцевий 

ресурсний потенціал; 

- вивчення можливостей залучення ресурсів ззовні;  

- оцінка внутрішнього середовища громади та її зовнішнього оточення 

щодо попиту на місцеві товари та послуги, наявність конкурентів та ін.;  

- вибір найоптимальніших для громади організаційних форм 

диверсифікації економічної діяльності (індивідуальне підприємництво, мале 

підприємство, створення філії великих підприємств тощо).  

Запровадження в практику управління вищевикладеної методики 

формування стратегії диверсифікації економічної діяльності сприятиме більш 

активізації внутрішнього ресурсного потенціалу сільських територій та більш 

ефективному його використанню.  
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Назарук Л. М., здобувач* 
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Становлення самостійної України, її входження в ринкову економіку 

об’єктивно сприяють відновленню справжніх кооперативних принципів 

господарювання на селі. У сучасний період йдеться переважно про кооперацію в 

сільському господарстві. Це зумовлено, по-перше, особливим значенням 

кооперації саме в цій природно і економічно складній сфері господарювання, а, 

по-друге, фактом проведення земельної та аграрної реформ. Сьогодні є всі 

підстави вважати, що успіх ринкових перетворень у сільському господарстві 

України залежатиме саме від здійснення кооперативної підприємницької 

діяльності – адже це дає змогу поєднувати приватну власність, конкурентну 

боротьбу, ринкове господарство, справжню демократію з можливістю селян 

відчувати себе господарями на землі. 

На селі процеси розвитку аграрного сектору, земельних відносин та 

соціального розвитку існують з 2000 року без будь-якого суттєвого регуляторного 

впливу держави. В результаті маємо масове безробіття та самозайнятість сільського 

населення, латифундизм та поглинання дрібних аграрних товаровиробників 

різними способами, при цьому економічний базис у вигляді виробничої структури 

в половині існуючих сільських поселень втрачено [1, с.10]. 

Особливе місце у формуванні економічного обігу сільськогосподарських 

земель займають сільськогосподарські кооперативи та фермерських господарств. 

Кооперативний рух, зі слів першого заступника начальника Головного управління 

Держземагентства у Полтавській області Г. І. Шарого, має прошити аграрне 

виробництво і село як по горизонталі, так і по вертикалі, а виробнича кооперація 

                                                 
* Науковий керівник – Махмудов Х. З., д.е.н., професор, Полтавська державна аграрна академія  
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як явище має вийти за рамки участі лише фізичних осіб у кооперативах. 

Максимально можливі розміри землеволодінь на одну фізичну особу або на 

фермерське господарство чи кооператив мають бути конкретизовані для кожної 

окремої зони, області (регіону) чи провінції (району) з врахуванням конкретних 

умов. Для Закарпаття, Карпат, інших гірських територій скупка орних земель на 

одну фізичну особу, можливо, не повинна перевищувати 10 га, а максимальна 

кількість орних земель у сільгоспкооперативі повинна відповідати найбільш 

раціональному землекористуванню в масштабах товарних сівозмін лісостепу і 

степу в межах 1000-3000 га орних земель [1, с. 12]. 

Згідно Земельного кодексу України, власники земельних ділянок зобов’язані 

використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. Однак, земельні 

ділянки надані у власність для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, можуть використовуватися тільки суб’єктами підприємницької 

діяльності. Якщо власник земельної частки (паю)  бажав використовувати їх 

самостійно, то у заяві про виділення цього паю в натурі (на місцевості) він вказував 

цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, а не для 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

Якщо ж земельна ділянка була виділена для товарного 

сільськогосподарського виробництва та виданий державний акт із зазначенням 

такого цільового призначення, то до 2007 року можна було змінити її цільове 

призначення. На сьогодні, враховуючи п.15 Перехідних положень ЗКУ, змінити 

цільове призначення (використання) земельної ділянки неможливо. 

Отже, земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва її власник, який не є суб’єктом підприємницької діяльності 

(громадянин), має передати в оренду фермеру або сільськогосподарському 

підприємству для вирощування сільськогосподарської продукції. Також гостро 

стоїть питання зміни складу земельних угідь земельних ділянок, наданих 

громадянам для ведення особистого селянських та фермерських господарств в 

межах їх цільового призначення. Тобто, якщо державний акт виданий на ріллю, а 

власник  бажає займатися вівчарством, то у нього постає проблема.  

Ми пропонуємо визначити та законодавчо закріпити  процедуру  зміни 
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складу земельних угідь земельних ділянок, наданих громадянам для ведення 

особистого селянських та фермерських господарств в межах їх цільового 

призначення. 

Запропоноване дозволить:  

- підвищити ефективність господарювання, особливо в разі кооперації 

селянських або фермерських господарств з метою спільного використання землі 

як основного засобу виробництва та просторового базису для ведення товарного 

виробництва, в тому числі не дозволить самовільне розміщення тимчасових та 

капітальних виробничих та обслуговуючих будівель; 

- ліквідувати звичні випадки коли фактично сіножатті, пасовища чи 

господарські двори уже давно самовільно розорені чи залужені а за обліковими 

даними чи відомостями Державного земельного кадастру обраховуються зі 

складом земельних угідь, встановленим ще у 80-х роках при розробці проектів 

внутрігосподарського устрою колишніх радгоспів та обумовлений тодішніми 

економіко-господарськими відносинами; 

- відкоригувати нормативну грошову оцінку земельних ділянок селянських та 

фермерських господарств,  за рахунок достовірних даних Державного кадастру , та 

відобразити доходність земельних ділянок; 

- фахово обґрунтувати зміну складу земельних угідь кваліфікованими 

фахівцями, що в свою чергу підвищить економічну ефективність використання 

земель; запобігатиме їх погіршенню та негативному впливу на навколишнє 

середовище; 

- забезпечити контроль з боку органів місцевого  самоврядування та держави 

за процесом зміни складу земельних угідь. 
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Належне виконання зобов'язань членів сільськогосподарського кооперативу 

є справою довіри та відповідальності перед кооперативом та іншими членами, а, 

отже, і постулатом функціонування зазначеної господарської одиниці.  

Відносини, пов'язані з виконанням договірних цивільних зобов'язань, є 

предметом регулювання Цивільного кодексу України та інших актів цивільного 

законодавства. Значна частина відносин виникає, функціонує, змінюється і 

припиняється у сфері господарювання. Особливості регулювання майнових 

відносин, до яких відносяться і договірні відносини, у сфері господарювання, 

передбачені Господарським кодексом України, який, зокрема, встановлює 

особливості виконання господарських зобов'язань [1, с. 60]. Правове регулювання 

взаємовідносин між сільськогосподарським кооперативом та його членами, у тому 

числі зобов'язання, врегульовані нормами Цивільного, Господарського кодексів, 

Законів України «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію», 

інших нормативно-правових актів. На локальному рівні регламентація 
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господарського механізму діяльності кооперативу міститься у Правилах 

внутрішньої господарської діяльності. 

Відповідно до ч.2 ст.27 Закону України «Про кооперацію» члени 

кооперативу  відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах внесеного ними 

паю,  якщо  інше  не  передбачено  статутом  кооперативу або законом [2].  Члени 

кооперативу, передаючи в його власність частку майна у вигляді паю, стають 

суб'єктами майнових прав. Майнові відносини на засадах членства в кооперативі 

здійснюються за правилами зобов'язального права, з якого випливає, що член 

кооперативу має право вимагати частку (пай) у майні кооперативу в разі виходу з 

нього, а кооператив зобов'язаний компенсувати йому цю частку грішми або ж 

надати на розмір паю частину майна в натурі. Після того як частку конкретного 

майна буде передано членові кооперативу, він стає її власником або власником 

конкретної суми грошей. 

З метою забезпечення регулювання державної аграрної політики 30.10.2013 

року Міністерством аграрної політики та продовольства України  було видано 

наказ про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу [3]. До зобов'язань членів 

щодо постачання продукції сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

віднесено: 

1) збувати через кооператив не менш встановленого відсотка (або 

фіксований об’єм з гектарах чи головах сільськогосподарських тварин) виробленої 

продукції; 

2) закуповувати через кооператив необхідні засоби виробництва в розмірі не 

менше встановленого відсотка з тих їх видів, постачання яких здійснює кооператив 

або не менше встановленого відсотка їх річного обсягу, які планується 

використовувати в господарствах членів кооперативу; 

3) використовувати  технологічні послуги кооперативу в обсязі не менше 

встановленого відсотка річного обсягу, необхідного для виробництва 

сільськогосподарської продукції в його господарстві; 

4) брати додаткові зобов’язання – використання технологічних послуг понад 

взяті зобов’язання. 
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Правління кооперативу, враховуючи письмове пояснення члена кооперативу 

при недотриманні зобов’язань щодо участі у діяльності кооперативу, приймає 

рішення про санкції, що можуть бути застосовані до нього. За винятком випадку, 

коли правління і ревізор кооперативу визнає пояснення члена кооперативу 

поважними, останній повинен компенсувати кооперативу суму постійних витрат у 

розмірі, яка враховувалась на обсяг прийнятих ним зобов’язань. Санкції за 

недотримання зобов’язань щодо участі членів у діяльності кооперативу повинні 

бути передбачені у договорі про участь у господарській діяльності кооперативу . 

Виділимо специфічні ознаки зобов'язань членів сільськогосподарського 

кооперативу як складової господарських зобов'язань в цілому: 

1) особливий суб'єктний склад учасників: члени кооперативу (фізичні 

та/або юридичні особи) та кооператив (юридична особа); 

2) особлива сфера виникнення суспільних відносин – сфера 

господарювання кооперативу; 

3) особливі підстави виникнення зобов'язання – членство в кооперативі; 

4) особливий характер дій, які зобов'язаний вчинити член кооперативу, що 

залежать від видів господарської діяльності кооперативу. 

Отже, специфіка виконання зобов'язань членів сільськогосподарського 

кооперативу зумовлена особливим принципом, на якому побудована така 

господарська діяльність – довіри, відданості справі кооперативу усіх його членів та 

солідарному розподіленню ризику між ними. 
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Управління персоналом в ТНК має свої особливості, зумовлені рядом 

зовнішніх та внутрішніх факторів, що здійснюють синергічний вплив на 

діяльність та розвиток компанії. Серед цих особливостей – культурні фактори та 

етичні проблеми, що накладають відбиток на дії персоналу міжнародної фірми; 

різна практика управління людськими ресурсами в різних філіях; відмінності 

ринків праці в різних країнах; необхідність переміщення співробітників між 

підрозділами компанії, які знаходяться в різних країнах; відносини між 

працівниками, профспілками та підприємцями; національна орієнтація персоналу 

та ускладнення контролю виконання [1, с. 73]. Але як для ТНК, так і для 

вітчизняних підприємств, діє єдина вимога – необхідність впровадження 

інноваційних та креативних ідей задля забезпечення конкурентоспроможного 

існування організації. І тут на перше місце виходить діяльність та особистість топ-

менеджменту компанії. Сучасний топ-менеджер для ефективного управління 

підлеглими та організацією повинен відповідати деяким вимогам і мати певні 

характеристики:  

1. Стратегічне, перспективне мислення, що зокрема має відображатися  в 

реалізації можливо непопулярних, але в майбутньому виграшних для компанії 

заходів. 
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2. Вміння спостерігати, реагувати, взаємовигідно співіснувати із бізнес -

середовищем. Зокрема, передбачати потреби споживачів, основних бізнес -

партнерів, підлеглих та намагатися їх не тільки задовольняти, але й перевершувати 

їх очікування, дивувати. 

3. Інноваційне, креативне мислення.   

4. Володіння сучасними методиками та технологіями управління як 

підприємством в цілому, так і персоналом зокрема. 

5. Вміння розв’язувати нестандартні проблеми, застосовувати нестандартні 

підходи вирішення.  

6. Здатність працювати в команді.  

7. Лідерські здібності.  

Крім того, варто прийняти до уваги німецьку систему «смертних гріхів» 

Вольфганга Хойєра, яка побудована на принципах відкидання неправомірних та 

неефективних дій в діяльності керівника, згідно яких він не повинен: 

- відмовлятися від особистої відповідальності; 

- перешкоджати підвищенню кваліфікації і росту талантів підлеглих; 

- здійснювати тиск на підлеглих; 

- займати стратегічно невірні позиції; 

- забувати про важливість прибутковості; 

- керувати всіма підлеглими однаково; 

- зосереджуватися на цілях, а має зосереджуватися на проблемах;  

- бути керівником, а має бути товаришем; 

- не дотримуватися загальних правил; 

- бути неуважним; 

- високо оцінювати роботу щойно покараних працівників; 

- виносити догану співробітникам; 

- маніпулювати людьми. 

Специфіка управління ТНК ще більше ускладнює систему менеджменту 

персоналу, але разом з тим, існує декілька важливих елементів управління, які є 

характерними як для малих вітчизняних підприємств, так і для ТНК. Серед них, на 

наш погляд, доцільно виділити наступні: 
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1) мотивація співробітників. Якщо підлеглих мотивують виключно 

матеріальні стимули, то у топ-менеджменту – значні проблеми у сфері управління 

персоналом. Ми виходимо з того, що розмір заробітної плати здійснює 

мотивуючий вплив на протязі 6 місяців, а далі – відбувається звикання і головна 

стимулююча функція втрачається. Таким чином, доцільно концентрувати увагу на 

ціннісно-орієнтованому управлінні, намагаючись використати всі інструменти 

впливу корпоративної культури ТНК задля формування не просто колективу 

працівників, а – команди однодумців. З цією метою пропонуємо використати 

досвід іноземного управління ефективною нематеріальною мотивацією, яка 

охоплює наступні принципи [3]: щедрість керівництва щодо похвали 

співробітників; впровадження деяких проектів, виконання завдань без 

відповідальних менеджерів (люди побоюються підвести керівництво, але більше за 

це вони бояться підвести власних колег – ефект «всі в одному човні»); обмін ідеями 

(пряма вказівка має перетворитися в корисну пораду); уникнення практики 

відкритої критики та виправлення чужих помилок (необхідно намагатися 

здійснювати на працівників непрямий вплив, примушуючи їх прямувати до 

досконалості, вчитися визнавати та виправляти власні помилки); дозвіл кожному 

бути лідером (підкреслення сильних сторін співробітника індивідуально та перед 

колективом – установка високої планки для працівників – мотивація їх 

відповідності репутації загальновизнаних лідерів); спільний обід (кава) з одним з 

співробітників; забезпечення визнання та невеликих винагород; корпоративні 

свята; підтримка не тільки в радощах, але й в горі (успішна діяльність – 

святкування, демонстрація подяки, заохочення успішних  працівників; проблемна 

діяльність – правдиве інформування працівників про стан справ, чесність, 

відкритість). 

2) навчання, наставництво: топ-менеджмент має дбати про належний 

якісний рівень кадрів. В переважній більшості випадків потреба найму фахівців 

ззовні на тимчасовій основі – прорахунок керівництва. Корисним є досвід 

створення власних учбових центрів. Новачки відразу після оформлення мають 

проходити внутрішні тренінги, завдяки яким вони оперативно знайомляться із 

специфікою галузі, далі їх адаптація контролюється наставниками. Наставництво 
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доцільно розвивати для всіх працівників, всіх відділів: працівник може 

розраховувати на підтримку, професійну пораду керівника, допомогу при 

виникненні проблем. Оптимізація системи підвищення кваліфікації співробітників, 

їх професійного зростання можлива за рахунок переходу на дистанційну систему 

навчання за допомогою вебінарів, що дозволить зекономити значний обсяг часу та 

ресурсів; 

3) ротації кадрів – активне заохочення даної ініціативи сприяє професійному 

зростанню співробітника, обміну досвідом та передовими ідеями. Корисний досвід 

компанії «Хеннкель» – її філософія «потрійна двійка» дозволяє здобути досвід у 

двох підрозділах, на двох посадах і двох країнах. Такий підхід заохочує працівників 

до розвитку і подальшої успішної роботи в міжнародному корпоративному 

середовищі. Працівники навчаються мислити глобально і, за допомогою потужної 

світової мережі компанії, вони також мають шанс особисто сприяти інноваційному 

обміну ідеями, для подальших звершень та нових успіхів компанії; 

4) інформація в компанії повинна рухатися максимально вільно з самих 

нижніх до топ-рівня. Це дасть можливість керівництву залишатися в одній 

площині очікувань, як з підлеглими, так і з власниками; 

5) система контролю працівників у компанії обов’язково має бути, але задля 

максимальної ефективності – в жодному разі домінуючою. Водночас, вона – 

наприклад система найпростіших Key Performance Indicator – є свідченням того, 

що бізнес є системним. 

Отже, лояльний до компанії і високомотивований топ-менеджер – це, без 

перебільшення, половина успіху компанії. Якщо помилка менеджера середньої 

ланки вартуватиме компанії певну суму, то помилка топ-менеджменту буде 

перевищувати цю суму в рази, а то й в десятки і сотні разів. Тому, зважаючи на 

ключову роль топ-менеджменту в керівництві ТНК в цілому, та персоналом 

зокрема – провідне завдання власників компанії зробити все, аби топ і сам був 

зацікавлений у ефективності і правильності своїх рішень. 
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Проблемам використання альтернативних джерел енергії як заміни таких 

дорогих та вичерпних традиційних нафти та газу приділялася посилена увага у 

розвинутих країнах Західної Європи, які набагато раніше зрозуміли всю згубність 

залежності від постачальників даних видів енергетичних ресурсів, зокрема 

Російської Федерації. Ще задовго до подій 2014 року були всі підстави 

стверджувати, що енергоносії дешевшати вже не будуть, тому можна сказати, що 

дана проблема визрівала давно, проте найбільш болісних симптомів набула саме 

тепер.  

Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в аграрній 

сфері вимагає розробки системного соціально-економічного підходу до всебічного 

http://economics.opu.ua/files/science/2012/23.05/s2.pdf
http://www.hr-portal.ru/article/9-sposobov-motivirovat-sotrudnikov-pomimo-finansovogo-stimulirovaniya?page=0
http://www.hr-portal.ru/article/9-sposobov-motivirovat-sotrudnikov-pomimo-finansovogo-stimulirovaniya?page=0
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опрацювання кожного окремого спектру питань збалансованого формування 

ресурсного потенціалу та його віддачі [3].  

Серед всього розмаїття варіантів вирішення даної проблеми вважаємо за 

доцільне виділити три, зокрема: 

- використання сонячної енергії (переважно для підігріву води); 

- використання твердопаливних котлів (переважно для опалення 

приміщень); 

- максимальна економія ресурсів шляхом теплоізоляції приміщень. 

Щодо першого варіанту слід зазначити, що використання сонячної енергії в 

Європі за останнє десятиліття значно зросло, її широко застосовують в умовах 

набагато гірших, ніж в Україні. Можливість використання сонячної енергії, тобто 

період рентабельної експлуатації систем сонячних колекторів, залежить від 

кліматичних умов регіону [1, с. 94]. 

Полтавська область відноситься до третьої температурної зони України (з 

середньою щільністю річного сонячного випромінювання 1150 кВт.год/м 2). 

Переважна кількість річної інсоляції (близько 75-80%) припадає на шість місяців – 

з квітня по вересень. Взимку більшої ваги набуває так зване розсіяне 

випромінювання, частка якого в даний період зростає до 77%  [1, с. 95]. 

В сільському господарстві нашої кліматичної зони сонячну енергію краще 

всього використовувати для нагрівання води для різних господарських 

потреб,найбільш актуальним це є у тваринницькій галузі в зимовий період. 

Найефективнішими є так звані активні системи, в яких рух теплоносія 

забезпечують циркуляційні насоси. Завдяки цьому в контурі теплообмінника 

можна застосовувати незамерзаючий теплоносій (антифриз), а систему – навіть за 

мінусової зовнішньої температури [1, с. 96]. 

Через значний обсяг капіталовкладень найбільшого розповсюдження 

(завдяки порівняно невисокій вартості) набули плоскі сонячні колектори, які, як 

правило, розміщують на сонячних сторонах похилих дахів [2, с. 95]. 

Заміна газових котлів твердопаливними дозволяє у значній мірі економити 

на обігріві приміщень у першу чергу саме сільськогосподарських та переробних 

підприємств, оскільки це дозволяє використовувати як паливо різноманітні відходи 
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виробництва. 

Сучасні твердопаливні котли діють за принципом піролізного спалювання 

деревини, в яких горять не лише самі дрова, але і деревний газ, що виділяється під 

впливом високої температури. У твердопаливних котлах деревний газ проходить 

через спеціальну форсунку і горить дуже чистим полум'ям майже білого кольору.  

Потрібно відзначити, що твердопаливні котли з піролізним спалюванням 

деревини мають досить великий ККД (до 85 с) і при роботі у них майже не 

утворюється сажа і з'являється мінімальна кількість попелу. До недоліків піролізних 

твердопаливних котлів можна віднести необхідність електроживлення і порівняно 

високу вартість [4]. 

Розглядати систему опалення твердопаливними котлами варто після аналізу 

цін на паливо порівняно з іншими видами енергоносіїв, оскільки вартість котлів 

для опалення на твердому паливі є дещо вищою, ніж газових котлів. Через стіни 

приміщень втрачається близько 50% тепла, тому важливим кроком до економії 

енергетичних ресурсів є теплоізоляція господарських приміщень, зокрема 

тваринницьких ферм. Передбачається теплоізоляція фундаментів, стін та дахів 

приміщень. З цією метою як правило використовують пінополістирол (звичайний 

та екструдований) та мінеральну вату. 

На реалізацію програми по енергозбереженню Європейський Союз передав 

Україні 500 мільйонів гривень [4]. Незважаючи на те, що держава планує 

допомагати із купівлею опалювальних приладів (зокрема компенсувати до 25% 

вартості), ця допомога стосуватиметься в першу чергу громадян, а не підприємств, 

тому вітчизняні аграрні підприємства повинні подбати про свою енергетичну 

безпеку самостійно, розглядаючи це як необхідне стратегічне рішення, що матиме 

значну віддачу у майбутньому. 
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Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної харчової промисловості 

прямо пов'язано з необхідністю модернізації системи управління 

конкурентоспроможністю підприємств галузі і, насамперед, системи управління 

маркетингом. Саме ефективне маркетингове забезпечення як важливий елемент 

ринкового механізму господарювання, в якому основна роль в формуванні 

структурно-асортиментної політики належить споживачу, здатний вплинути на 

успіх українських продовольчих товарів на ринку і завоювання ними стабільної 

ринкової частки в довгостроковому періоді [1, с. 183-189].  

Конкуренція виробників, прогнозування ними ринкової ситуації за 

допомогою детального вивчення попиту, виявлення різних груп споживачів 

сприяє завоюванню кожним з них відповідного місця на ринку і запобіганню 

диспропорцій у розвитку тієї чи іншої галузі, збалансованості попиту та 

пропозиції.  

                                                 
* Науковий керівник – Писаренко В. В., д.е.н., доцент, Полтавська державна аграрна 

академія 
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Реалізація маркетингової діяльності на підприємствах харчової 

промисловості, як методу цілеспрямованого регулювання виробництва, його 

переорієнтації відповідно до зміни ринкової кон'юнктури і перспективами 

розвитку споживчого попиту, повинна здійснюватися з урахуванням складності й 

особливості ринкових відносин у цій галузі. Продовольчі товари – це товари 

повсякденного попиту, що швидко розкуповуються в роздрібній торгівлі, мають 

особливі умови зберігання, нетривалий термін придатності. Це накладає особливі 

вимоги на виробників в частині коригування ринкової активності.  

Протягом тривалого періоду часу основними напрямками діяльності 

вітчизняних підприємств з подолання високої конкуренції на ринку були такі: 

розширення асортименту, підвищення якості вироблених продуктів і створення 

нових видів продукції. Ці заходи мають велике значення для розвитку галузі, але 

без адекватного маркетингового забезпечення не можуть ефективно  впливати на 

підвищення конкурентоспроможності продукції. Тому українські продовольчі 

товари часто не можуть витримати конкуренції з боку товарів, що поступаються за 

якістю, але стабільно закріпилися на ринку за рахунок ефективного 

маркетингового забезпечення та стратегії. В умовах, що на даний момент склалися 

для підприємств вітчизняної харчової промисловості, існує необхідність 

поповнення ринкового відставання не тільки за рахунок формування системи 

управління маркетингом і створення його матеріально-технічної бази, а й за 

рахунок пошуку і застосування випереджальних інноваційних технологій, які 

сприяють виходу на ринок вітчизняних продовольчих товарів за рахунок 

витіснення з нього імпортних.  

Відсутність власної ефективної моделі просування продукції харчової 

промисловості обумовлює необхідність використання досвіду конкурентів, 

успішних в сфері маркетингу харчових продуктів, скоригованого на характер і 

особливості сучасних українських споживачів, наприклад, брендинг.  

У випадку, коли підприємства харчової промисловості не мають 

оптимального маркетингового забезпечення, вони починають втрачати позиції на 

ринку, не дивлячись на те, що такі показники виробництва, як якість продукції та її 

обсяги не змінюються. Отже, система управління конкурентоспроможністю 
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підприємств харчової промисловості, а саме її маркетингове забезпечення, має 

акцентувати увагу на розробці моделей ефективного просування продукції. У разі 

неможливості розробити власну маркетингову стратегію, найефективнішими 

моделями просування продукції, можуть  бути ті, що вже успішно застосовуються 

іншими підприємствами. 
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Зміни, які відбувалися останні десятиліття в міжнародній, національній 

економіці, в ринковому середовищі, державній політиці та управлінні сформували 

необхідність господарюючих суб’єктів запроваджувати інноваційний підхід в усіх 

сферах їхньої діяльності. Для виживання в сучасних умовах, а тим більше, для 

завоювання успішних позицій у діловому світі, підприємство має бути 

конкурентоспроможним, мати стратегічно орієнтоване та креативно мисляче 

керівництво, мотивовану команду виконавців. Усвідомлення вищого менеджменту 

підприємства ключової ролі персоналу в системі досягнення бажаних стратегічних 

цілей і спрямування стратегії управління персоналом організації на максимальне 

використання його творчого потенціалу є запорукою успішності сучасного 

підприємства. 
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Інноваційний підхід в системі стратегічного управління персоналом має 

забезпечити гнучкість системи управління персоналом, яка б враховувала та 

формувала б потреби у роботі кадрів, здатних розробляти, впроваджувати та 

широко використовувати інновації. Для цього топ-менеджмент підприємства має 

створити інноваційно-стимулююче внутрішнє середовище. Складові такого 

сприятливого внутрішнього середовища наведемо на рис. 1 та зазначимо, що всі 

вони не тільки здійснюють синергічний ефект на формування, розвиток та 

використання інноваційного потенціалу організації, але й є взаємозалежними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Система елементів інноваційно-стимулюючого внутрішнього 

середовища організації 

 

Технології управління персоналом, які найбільш сприйнятливі до інновацій 

можуть бути об’єднані у блоки, що виконують наступні функції в системі 

управління персоналом [1, с. 151]: 

1) підсистема планування персоналу передбачає попередню роботу по 

формуванню системи інноваційної діяльності (функції розробки кадрової 

політики і стратегії управління персоналом).  

Крім виявлення та аналізу кадрового потенціалу працівників організації, на 
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наш погляд, доцільно більше уваги приділити рольовому наповненню колективу 

працівників як організації в цілому, так і окремих проектних команд. Так, 

зарубіжний досвід ефективного управління людськими ресурсами, вказує на те, що 

керівництву доцільно звести до мінімуму працівників, які належать до наступних 

соціально-психологічних типів: «безнадійні песимісти», «захоплені шанувальники», 

«таємні пліткарі», «зрадники», «егоцентрики», «скептики», «базіки», «нав’язливі 

формалісти», «ходячі мерці» [2];  

2) підсистема розвитку персоналу – охоплює всю освітню діяльність в межах 

та за межами організації, спрямована на професійний розвиток співробітників, на 

формування у кожного працівника особистих знань про те, що і як вони мають 

робити для того, щоб інновація успішно реалізувалася на підприємстві. Так, крім 

пропагування самоосвіти працівників, організації передплати основних наукових 

та періодичних видань відповідного функціонального спрямування, на наш 

погляд, доцільно використовувати можливості зовнішнього навчання (послуги 

АгроШколи УКАБ, семінари та консультації аграрних вузів, науково-дослідних 

підприємств), участь у різноманітних аграрних тендерах, в т.ч. і міжнародних; 

3) підсистема мотивації і стимулювання персоналу – має створити позитивну 

інноваційну атмосферу. Доцільно застосовувати нестандартні, креативні підходи 

до побудови системи мотивації інноваційної діяльності в організації. Прикладом 

інноваційного підходу до побудови даної стратегічної підсистеми управління є 

досвід однієї з провідних зарубіжних компаній, успіх якої багато в чому пов’язаний 

із тим, що керуюча система здатна співпрацювати з керованою. Компанія з 

повагою ставиться до думки своїх підлеглих і це дозволяє їй успішно розвиватися 

та знаходити істину у спірних питаннях. Система заохочення, стимулює 

працівників і вони намагаються вносити нові раціоналізаторські пропозиції: на 

кожного співробітника фірми в середньому припадає до 10-ти раціоналізаторських 

пропозицій. На фірмі є традиція – в кінці кожного тижня приваблива 

співробітниця вручає робітникам конверт з преміями за раціоналізаторські 

пропозиції. Слід зауважити, що премії отримують і ті співробітники, чиї 

пропозиції були відхилені. Це важлива ланка системи мотивації компанії – 

заохочувати інноваційне мислення персоналу [3]; 
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4) підсистема організації інноваційної діяльності персоналу реалізує 

встановлення взаємозв’язків і розподіл функцій між працівниками, зайнятими 

інноваційною діяльністю, надання прав та встановлення відповідальності між 

ними; аналізує фактичні та заплановані результати інноваційної діяльності, 

вносить корективи. Передбачає вибір інструментів реалізації інноваційної 

діяльності, визначення джерел фінансування їх структури, узгодження термінів. 

Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на етапі планування інноваційної 

діяльності, який можна включити до досліджуваної підсистеми, а саме на  

процедурі розгляду та відборі інноваційної альтернативи. Так, розуміючи 

необхідність активізації персоналу щодо інноваційної діяльності та виходячи із 

висновків мотиваційних теорій, вважаємо, що інноваційні пропозиції мають 

розглядатися експертами відповідного функціонального спрямування, а найкращі 

ідеї мають обговорюватися на колегіальних зборах, де і має прийматися рішення 

про можливість їх реалізації на підприємстві. 

Забезпечуючи формування стратегії управління персоналом сучасного 

підприємства з провідною роллю інноваційних процесів в даній системі, на наш 

погляд, вищому керівництву доцільно усвідомити, що мета інноваційного 

управління не стільки впровадження інновацій, скільки формування інноваційної 

поведінки працівників всіх рівнів, шляхом її організації, стимулювання, 

використання передового досвіду провідних вітчизняних та зарубіжних компаній, 

формування інноваційної форми організаційної культури. 
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Поняття «організація» відноситься до найбільш часто вживаних. В науковому 

вжитку його розглядають як систему, стан чи процес. 

Організація як процес – це прояв діяльності, що виникла на основі 

суспільного поділу праці. Функціональним призначенням організації в цьому 

значенні є створення нових та удосконалення створених і функціонуючих систем 

будь-якого виду. Тому організувати – значить створити нову систему або 

поліпшити стан колишньої в процесі її функціонування, відповідно до мінливих 

внутрішніх і зовнішніх умов [1]. 

У будь-якій організації одночасно відбуваються численні процеси, що 

різняться за змістом, призначенням та основними характеристиками. 

Використовуючи в якості класифікаційної ознаки роль процесу у створенні нових 

цінностей Г.Л. Монастирський пропонуй виділяти первинні (основні), вторинні 

(допоміжні) та управлінські процеси [2, с. 154].  

До первинних (основних) процесів відносять всі види робіт, безпосередньо 

пов’язані з виробництвом продукції чи наданням послуг, що забезпечують 

життєдіяльність організації. 

До вторинних (допоміжних) належать процеси, що забезпечують 

безперебійний ефективний перебіг та підтримку основних процесів в організації.  

Управлінські процеси визначають цілі та напрямки перебігу основних і 

допоміжних процесів, формують умови та використовують фактори для 

досягнення цілей організації. 

У процесах створення, скорочення, об’єднання чи реструктуризації 

організації найважливіше – раціонально розроблені місія та цілі діяльності. Вони 

мають бути представлені підцілями за сферами діяльності (економічними, 
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організаційними, технологічними) або за видами продукту, що виробляється. 

Кожна підціль повинна бути конкретизована у вигляді завдань із вказівкою обсягів, 

термінів, ресурсів. Для вирішення набору завдань формуються функції управління 

з визначенням трудомісткості, складності та схожості робіт. На їх основі 

створюється оптимальна організаційна структура. Отримана структура є підставою 

для побудови структури управління та формування контингенту працівників 

організації. 

Організації, як правило, створюються за двома варіантами. За першим 

варіантом – керівник може повністю скопіювати структуру якої-небудь 

однотипної, зразкової, на його думку, організації з набором уже виконуваних 

функцій – цей метод називається бенчмаркінгом. За другим варіантом – керівник 

повинен спочатку сформувати повний набір необхідних функцій, а потім, 

відповідно до нього, створити організаційну структуру. Цей варіант може 

врахувати поточні потреби в наборі функцій, що відображають реальний стан 

внутрішнього і зовнішнього середовища організації. Практика показує, що  

60 – 80 % засновників організацій вважають за краще копіювати наявні структури 

[3]. Хоча цей підхід і не потребує значних затрат часу та залучення 

високопрофесійних спеціалістів, на наш погляд, він не відповідає вимогам 

сьогодення. 
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В умовах ринкової економіки удосконалення системи управління 

підприємством передбачає організацію системи контролінгу, задачею якого є 

прогнозування розвитку ринкової ситуації і своєчасна реакція на нові загрози й 

можливості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Динамічні зміни в навколишньому середовищі та на ринках вимагають від 

менеджменту підприємств використання сучасних та найефективніших 

інструментаріїв для збору та обробки інформації, необхідної керівництву. Саме 

тому широкої популярності набуває система контролінгу в прийнятті 

управлінських рішень. 

Питанням теорії та практики системи контролінгу займалися такі вчені та 

дослідники: В.І Одновелик, О.Б. Гребець, М.В. Тарасюк, А.М. Ткаченко та інші.  

Дослідження основних підходів по формуванню системи контролінгу на 

підприємстві та дослідження його автоматизації. 

Дослідження поняття «контролінг» на сьогодні є предметом дискусій, хоча 

воно набуває дедалі більшого вжитку при управлінні діяльністю підприємства. Так, 

на думку, наприклад, А. М. Ткаченко контролінг – це спеціальна саморегулююча 

система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку 

менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, 

координацію, контроль і внутрішній консалтинг [1, с. 29]. 

Контролінг допомагає передбачити всі можливі несприятливі ситуації для 

підприємства та знайти способи їх уникнення. Та його не можна ототожнювати з 

контролем, так як контролінг орієнтований на майбутнє, а контроль – 

спрямований на виявлення та аналіз причин вже зроблених помилок.  
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Правильно побудована система контролінгу спрямована «вперед», а не 

«назад». Тобто її завданням є не лише звіт про фактично здійснені витрати або 

отримані прибутки, а забезпечення менеджменту підприємства повною і якісною 

інформацією для прийняття рішень щодо планування майбутніх доходів і витрат 

[2, с. 71]. 

Контролінг допомагає підприємству пристосовуватися до постійних змін 

середовища та виживати в умовах конкуренції, адже ускладнення середовища 

вимагає і ускладнення елементів та системи управління підприємством.  

Введення контролінгу на підприємстві зумовлено такими причинами: 

- нестабільність навколишнього середовища, яка вимагає нововведень в 

системі управління підприємством; 

- ускладнення системи контролю вимагає координації та планування 

внутрішнього контролю на підприємстві; 

- потреба в новій системі інформаційного забезпечення на всіх рівнях 

організаційної структури підприємства [3, с. 128]. 

Роль контролінгу полягає в наданні допомоги керівнику, адже, беручи за 

основу бухгалтерську інформацію, контролінг досліджує процеси, що 

відбуваються на підприємстві, виявляє слабкі та сильні місця, порівнює фактичні 

показники із запланованими, досліджує причину відхилень в них та методи 

оптимізації ситуації. 

Основною метою контролінгу має бути швидкий збір інформації та 

доведення її до керівництва, щоб воно могло побачити результати впровадження 

та дії контролінгу. Тож, для швидкого збору інформації та ефективного 

управління, необхідно автоматизувати систему контролінгу на підприємстві за 

допомогою інформаційних технологій. 

На сьогодні на вітчизняному ринку представлений широкий вибір 

інформаційних технологій, які допомагають автоматизувати управління 

підприємствами різних сфер національної економіки. Та найбільш поширеними є 

комплексні програми вітчизняних та зарубіжних розробок, які включають в себе і 

модуль контролінгу, серед яких можна відзначити такі: R/3 (компанія SAP AG), 

SAS System (компанія SAS Institute), Oracle Express (компанія Oracle), «Галактика» 
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(компанія «Галактика»), «Флагман» (компанія ИНФОСОФТ), «М-3» (компанія 

«Клієнт-Серверні Технології»), «Алеф» (компанія «AlafConsultingandSoft») та інші. 

Особливу увагу приділяють правильному вибору програмного продукту для 

автоматизації контролінгу в управлінні підприємством, так як ціна коливається від 

2 тис. дол. США (1С) до 1 млн. дол. США (SAP R/3, OracleCorporation та ін.)  

[4, с. 226]. 

Отже, контролінг відіграє важливу роль в системі управління підприємством, 

будучи найсучаснішим та найефективнішим методом отримання та обробки 

інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Проте для 

досягнення більшої ефективності цієї системи, її необхідно автоматизувати.  
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У процесі реструктуризації колективних сільськогосподарських 

підприємствах (КСП) виникла необхідність правового врегулювання орендних 

земельних відносин. Закон України «Про оренду землі», комплексно регулював усі 

питання оренди земельних ділянок, зокрема й оренду сільськогосподарських 

земель [1]. З економічного погляду, головною метою реструктуризації господарств 

було забезпечення прийняття ефективних рішень з економічних питань. КСП – 

структура, що нездатна була адекватно реагувати на зміни ринкових умов. 

Колективна власність і колективне керівництво перетворювали прийняття рішень, 

пов’язаних зі змінами ринку, у повільний процес, що робило підприємство 

неконкурентоспроможним на непостійному ринку. У КСП штат працівників 

утримується постійним, незважаючи на сезонний характер роботи в сільському 

господарстві. Таку практику не можна вважати ефективною з економічного 

погляду. У приватних господарствах на відміну від колективних, є можливість 

заохочення працівників – оплата праці кращих і гірших працівників не 

урівнюється. Метою кожного приватного сільськогосподарського підприємства є 

одержання прибутку, і кожен член такого господарства може відчути розходження 

між добре виконаною роботою (прибуткова діяльність) і неякісною. Членів КСП, 

як правило, цікавить тільки одержання заробітку, а якість роботи і пов’язаний з 

цим прибуток господарства їх не цікавить.  

Головною ознакою ринкової економіки є її гнучкість, яка дозволяє гідним 

чином реагувати на зміни державної політики, умов на ринку або зміни в області 

технологій. Така гнучкість досягається, передусім, можливістю вільного вибору 

альтернативних варіантів управління, використання капіталу і робочої сили. При 
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колективному господарюванні ці чинники, тісно пов’язані між собою, складають у 

КСП одне ціле, що позбавляє гнучкості колективні підприємства. Реструктуризація 

у сільському господарстві уможливлює розподіл цих трьох складових і поєднання 

їх у нові організаційно-правові форми, що дозволяє підвищити рівень 

виробництва, забезпечити відповідність вимогам ринку й одержати велику віддачу. 

Коли ці ресурси відокремлені один від одного, кожен з них самостійно впливає на 

прибуток. Результатом створення з основних ресурсів самих продуктивних і 

рентабельних комбінацій є збільшення прибутку. 

Реструктуризація господарств також сприяла позитивним змінам у 

відносинах між господарствами і державою. Для досягнення успіху в ринкових 

умовах господарствам необхідна була гнучкість керівництва, можливість 

самостійного визначення продукції, що буде вироблятися, і вільного вибору ринків 

збуту для своєї продукції. Держава ж обмежувала можливості прийняття рішень 

самими КСП [2]. Це – одна з причин збільшення кількості збиткових колективних 

сільськогосподарських підприємств. Реструктуризація КСП у приватні 

господарства відкривала шлях до рентабельного сільськогосподарського 

виробництва. 

Процес реструктуризації забезпечував право приватної власності  на землю і 

майно господарства, а також сприяв створенню нових господарських структур, 

краще пристосованих до ринкових умов. Земля і майно господарства 

(сільськогосподарська техніка, будинки, тварини і т.п.) після проведення 

реструктуризації можна було передавати новій юридичній особі з метою 

забезпечення великої віддачі на капітал у сільському господарстві (землю та інше 

майно) через механізм орендної угоди безпосередньо колишнім членам 

господарства, що вже є новими власниками землі і майна. Ідеальним варіантом 

було існування серед приватних господарств конкуренції за право оренди землі і 

майна, завдяки чому орендна плата могла б досягти найвищого рівня. 

Суттєво змінилися  і трудові відносини в результаті реструктуризації. Нове 

підприємство укладало з працівниками трудові контракти: роботу отримували 

лише кращі. 

Мета реструктуризації мала полягати в досягненні господарством високого 
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рівня прибутковості, мотивації праці як працівників, так і керівництва. 

Застосування норм чинного законодавства України  при проведенні 

реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств дає підстави 

зробити певні висновки, а саме: 

1. Реструктуризація відкривала перед селянами перспективи: стати 

фермерами і господарювати самостійно, або об’єднатися з іншими колишніми 

членами КСП, щоб використовувати земельні ділянки єдиним масивом і з 

більшою економічною віддачею.  

2. У реструктуризованих приватних господарствах з’явилась можливість 

підвищити свою рентабельність і особисті доходи колишніх членів КСП.  

3. Переваги гнучкої сільськогосподарської структури, де земля, майно й 

основні кошти можуть купуватися та продаватися, а селяни мають можливість 

продавати свою робочу силу тим, хто платить більше, поступово стають 

очевидними. 

4. Зі зростанням прибутковості сільськогосподарського виробництва 

інвестори виявлятимуть бажання вкладати капітал, необхідний для впровадження у 

виробництво сучасних технологій. 
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Полтавська державна аграрна академія 

 
В ринкових умовах особливого значення набувають питання формування та 

ефективного використання кадрового потенціалу, якому належить величезна роль 

щодо підвищення ефективності суспільного виробництва і відтворення трудових 

ресурсів сільських територій. Тому проблеми формування і ефективного 

використання кадрового потенціалу не втрачають своєї актуальності.  

Кадровий потенціал підприємства включає тільки тих працівників, які мають 

високий рівень підготовки і виконують управлінські функції та уособлює 

проектно-орієнтовану частину трудового потенціалу. Кадровий потенціал 

характеризує можливість персоналу застосовувати нові знання, приймати 

організаційні та управлінські рішення та виготовляти інноваційну продукцію і 

являє собою стратегічний ресурс у забезпеченні конкурентоспроможності на 

ринку. Кадровий потенціал знаходиться під впливом особистісних якостей 

людини, професійні знання, культура, прагнення до професійного зростання, 

нормальна і неформальна структура колективу, організаційно-управлінські 

фактори (рис. 1) [1, c. 65].  

Mайже всі сучасні підприємства втратили контроль за станом свого 

кадрового потенціалу та процесами його формування й використання. Так, 

падіння обсягів виробництва, криза неплатежів, затримки у виплаті заробітної 

плати та її низький рівень обумовлюють погіршення професійно-

кваліфікаційного рівня працівників, їхнього морального, мотиваційного й 

творчого потенціалів, що, в свою чергу, заважає проведенню реструктуризації 

виробництва, впровадженню новітніх технологій і виробництву 
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конкурентоспроможної продукції. 

 

 

 

Рис. 1. Структурні елементи кадрового потенціалу сільськогосподарського 

підприємства [1, c. 65] 

 

Сучасні вітчизняні підприємства основою формування кадрового потенціалу 

висувають кадрову політику, яка являє собою генеральний напрям кадрової 

роботи, що характеризується сукупністю принципів, методів, форм, 

організаційного механізму розробки цілей і завдань, спрямованих на добір і 

розстановку керівників, спеціалістів та безпосередніх виконавців виробничих та 

господарських структур. 

Планомірне та обґрунтоване формування кадрового потенціалу 

підприємства дозволить встановити співвідношення чисельності працівників з 

різними професійно-кваліфікаційними та соціально-демографічними 

характеристиками, що сприятиме досягненню максимальної відповідності між 

структурами робіт, робочих місць та персоналом, а також забезпечить 

оптимальний ступінь завантаження працівників для повного використання їх 

особистісного потенціалу та підвищення ефективності їх праці, забезпечить селян 

роботою та дасть можливість розвивати сільські території. 
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В умовах сучасного сільськогосподарського виробництва в Україні мова про 

видобування, переробку та виробництво паливно-енергетичних ресурсів 

аграрними підприємствами практично не ведеться. Тобто енергозберігаюча 

політика сільськогосподарського підприємства стосується процесів 

транспортування, зберігання, та використання паливно-енергетичних ресурсів. 

Реалізація активної енергозберігаючої політики (як на державному рівні, так і 

на рівні сільськогосподарських підприємств) має змогу розірвати пропорційну 

залежність між економічним розвитком, підвищенням добробуту громадян та 

збільшенням споживання енергоресурсів, що досягається за рахунок системного 

переходу від ресурсної до інноваційної моделі економічного розвитку.  

Основними складовими механізму енергозбереження при цьому є наступне. 

По-перше, встановлення та підтримання ефективної структури енергоспоживання.  

Ринкові відносини через посилення конкуренції виступють середовищем, яке 

сприяє та забезпечує поширення енергозбереження в підприємствах. Ці умови 

створюють можливості за яких відбувається відбір користувачів енергоресурсів на 

основі застосування ними енергозберігаючих технологій та техніки, при 

використанні методів енергетичного менеджменту. Все це позитивно впливає на 

зацікавленість працівників підприємства у реалізації енергозберігаючої політики.  
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По-друге, інтерес працівників підприємства в енергозбереженні. Так як 

енергозбереження не спроможне виступати інструментом, який самостійно 

формує зацікавленість працівників до економії енергоресурсів, то керівництву 

підприємства необхідно створити умови, в яких працівник (споживач 

енергоресурсів) в повній мірі буде забезпечений відповідною інформацією, яка 

стосується енергозберігаючої політики підприємства, при цьому особлива увага 

повинна звертатися на переваги ощадливого використання енергоресурсів. В той 

же час це неможливо без наявності дієвих механізмів зацікавленості працівників у 

енергозбереженні та енергозберігаючій поведінці. 

По-третє, розвиток та підтримка інституційних, організаційних заходів. 

Реалізація цих заходів повинна зосереджуватися на: координації реалізації 

енергозберігаючої політики як на рівні підприємства вцілому, так і між окремими 

підрозділами; формуванні взаємовигідних угод щодо підвищення  ефективності 

використання енергоресурсів між працівниками та керівництвом; експертизі з 

енергозбереження. 

Енергозберігаюча політика знаходиться в основі формування та реалізації 

енергетичної стратегії підприємства, яка є складовою корпоративної стратегії.  

Зазначимо, що стратегія – це основні форми і методи перспективних дій, 

пов’язаних з вирішенням основних проблем, реалізацією стратегічних програм, 

досягненням значних, перспективних стратегічних цілей [2]. Виділяють наступні, 

відносно самостійні види стратегій (табл. 1). 

Енергетична стратегія підприємства, на наш погляд, ґрунтується на 

ресурсно-ринковій та технологічній стратегії, використовуючи при цьому 

елементи фінансово-інвестиційної та соціальної стратегій, поєднуючись зі 

стратегією управління. Питання формування енергетичної стратегії розглядаються 

на макрорівні з точки зору умов функціонування паливно-енергетичного 

комплексу країни [0]. Існують напрацювання стосовно розробки енергетичних 

стратегій в промисловості, будівництві, інших галузях. Сільське господарство як 

галузь національної економіки (можливо в міру своїх особливостей) не має 

досконалої енергетичної стратегії. В кращому випадку власники аграрних 
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підприємств обмежуються розробкою енергоощадних заходів, які зазвичай не є 

системними. 

Таблиця 1 

Види та сутність стратегій підприємства 

Стратегія Сутність стратегії 

Товарно-
ринкова 

Визначає номенклатуру, обсяг і якість продукції, що 
випускається, способи поведінки підприємства на товарному 
ринку. 

Ресурсно-
ринкова 

Визначає поведінку підприємства на ринку виробничо-
фінансових та інших  ресурсів. 

Технологічна Визначає технологію підприємства і вплив на неї ринкових 
чинників. 

Інтеграційна Визначає інтеграційні функціонально-управлінські взаємодії 
підприємства з іншими підприємствами. 

Фінансово-
інвестиційна 

Визначає способи залучення, накопичення і витрачання 
фінансових ресурсів. 

Соціальна Визначає тип та структуру колективу працівників підприємства, 
характер їх взаємодії. 

Стратегія 
управління 

Визначає характер управління підприємством при реалізації 
обраної стратегії. 

Стратегія 
реструктуризації 

Визначає сукупність рішень з приведенню виробничо-
технологічної і організаційно-управлінської структури 
підприємства у відповідність з умовами, що змінилися. 

 
Джерело: опрацьовано автором на основі [1] 

 
Енергетична стратегія сільськогосподарського підприємства, на наш погляд, 

полягає в розробці загальної політики і планів щодо забезпечення та використання 

енергетичних ресурсів, націлених на максимально ефективну підтримку її 

корпоративної стратегії. Дана стратегія у сукупності іншими стратегіями повинна 

охоплювати весь спектр діяльності сільськогосподарського підприємства і 

передбачає довгостроковий процес, покликаний забезпечити можливість швидко 

реагувати на будь-які неминучі зміни в майбутньому.  
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Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

 
З переходом до ринкових відносин ускладнюються проблеми реалізації 

продукції та надання послуг внаслідок зміни структури ринкового попиту, його 

кон’юнктурних коливань і все більшого загострення конкуренції на ринку України. 

Особливо це є актуальним для сільськогосподарських підприємств, у яких за умови 

планової економіки взагалі не існувало проблем з продажем продукції, адже 

основним замовником виступала держава. Тому і постає питання розробки та 

впровадження ефективної асортиментно-продовольчої політики на підприємствах. 

При цьому підприємство повинне враховувати, з одного боку, попит  на певні види 

продукції, а з іншого, найбільш ефективне використання трудових, технічних, 

фінансових та інших видів ресурсів, що знаходяться в розпорядженні 

підприємства. 

Об’єктами удосконалення асортиментно-продовольчої структури 

сільськогосподарських підприємств можуть бути: 

  економічна оптимізація – підвищення ефективності використання 

виробничих ресурсів, зростання результативних показників, зростання фінансової 

                                                 
* Науковий керівник – Лозинська Т. М., д.держ.упр., професор, Полтавська державна аграрна академія 
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стійкості підприємства, підвищення конкурентоспроможності та ін.; 

 техніко - технологічна оптимізація – впровадження новітніх технологій,  

використання сучасних матеріально-технічних засобів, підвищення рівня 

інноваційної діяльності тощо; 

 екологічна безпека – приведення до оптимального рівня інтенсивності 

використання земель,  відновлення еродованих і деградованих земель, запобігання 

забрудненню навколишнього середовища та ін.; 

 соціальна безпека – збільшення робочих місць, підвищення рівня 

заробітної плати, удосконалення соціальної інфраструктури та ін.[1, с. 122].  

Удосконалення асортиментно-продовольчої структури підприємства варто 

здійснювати в два етапи: на першому етапі здійснити оптимізацію ресурсного 

забезпечення, а на другому безпосередньо оптимізувати структуру товарної 

продукції (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм оптимізації асортиментно-продовольчої структури 

підприємства 

 
Джерело: розроблено автором за [2]. 
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Дане завдання можливо виконати з використанням методів лінійного 

програмування і за допомогою розробленої нами економіко-математичної моделі. 

Це дозволить виявити основні параметри поточної та перспективної діяльності 

підприємства та більш раціональні шляхи використання ресурсів.  

Стратегія горизонтальної диверсифікації може бути запропонована для 

підприємств, які в достатній мірі забезпечені виробничими ресурсами і темпи 

зміни яких мають тенденцію до зростання, як і показник фінансового стану [3, с. 

238]. Розробку моделі удосконалення асортиментно-продовольчої структури 

підприємства слід починати із постановки задачі. 

Одним з основних критеріїв діяльності підприємства в умовах ринкової 

економіки є максимізація прибутку, адже останній є основним власним джерелом 

фінансування господарської діяльності підприємства, джерелом розширеного 

відтворення та диверсифікації виробництва. Таким чином, за критерій 

оптимальності доцільним буде прийняти максимізацію прибутку при заданих 

обсягах виробничих ресурсів. 

У відповідності до критерію оптимальності необхідним є розрахунок 

оптимальних параметрів підприємства по таких напрямах: посівні площі і 

структура сільськогосподарських культур; поголів'я тварин; матеріально-грошові 

витрати; обсяг реалізації продукції; рівень інтенсивності виробництва; собівартість 

одиниці продукції; витрати кормів на 1 ц продукції; вартість і структура товарної 

продукції. 

Отже, як суб’єкт диверсифікації, сільськогосподарське підприємство має 

більше можливостей стосовно горизонтальної диверсифікації, здійснення якої 

вимагає гармонізації споріднених виробництв на основі оптимізації асортиментно -

продуктової структури [4, с. 308]. Варто наголосити на необхідності дотримання 

обережного підходу щодо включення до структури виробництва продукції з 

кон’юнктурно високими показниками ефективності, які можуть мати тимчасовий 

ефект через ситуативність формування відповідних параметрів. Краще, коли в 

основу прийняття рішення про диверсифікацію кладуться довгострокові прогнози. 
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Шульженко І.В., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

 
Оцінка ситуації є важливим етапом вирішення будь-яких організаційних 

проблем, що залежить від ступеня невизначеності умов його життєдіяльності. При 

цьому доцільно виділити наступні  теоретично можливі стратегії, кожна з яких 

адекватна своєму рівню невизначеності [1 , с.20-22].  

1) розрахункова стратегія; 

2) стратегія роздумів; 

3) стратегія компромісів; 

4) стратегія натхнення. 

Розглянемо детальніше зазначені стратегії, тому що їх застосування 

допоможе менеджеру краще орієнтуватися у ситуаціях, що виникають в ринкових 

умовах господарювання. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Розрахункова стратегія – формується в умовах високого рівня визначеності. 

Для розрахункової стратегії характерні: 

– чітке визначення уявлення про цілі, які необхідно досягти; 

– встановлення пріоритетів цілей (обрана головна мета); 

– аналіз і прорахунок варіантів досягнення цілей підприємства. При такій 

стратегії мінімізується ризик її реалізації.  

Стратегія роздумів – можлива в умовах середнього рівня невизначеності. 

Для стратегії роздумів характерно: 

– достатньо чітко визначені обрані цілі; 

– відсутність відповідних технологій досягнення цілей підприємства. 

Ця стратегія належить до стратегій середнього рівня ризику. 

 Стратегія компромісів – формується в умовах середньої невизначеності й 

передбачає: 

– типове уявлення про технологію реалізації мети; 

– несформованість обраних пріоритетів (нечітка мета). 

Ця стратегія також належить до стратегій середнього рівня ризику. 

Стратегія натхнення відповідає умовам ситуації високої невизначеності. Для 

зазначеної стратегії характерні: 

– прийняття рішень за ситуацією; 

– невизначеність уявлення про пріоритети, цілі та технологію їх 

досягнення. 

Це стратегія високого рівня ризику, а логічний компонент при її 

формуванні практично зводиться до нуля. 

Основна ідея їх застосування полягає в тому, що кожному рівню 

невизначеності ситуації, як умові прийняття рішення, відповідає специфічна логіка 

формування стратегії. Єдиної логіки формування стратегії за будь-яких умов не 

існує. 

Далі розглянемо можливості застосування менеджером розрахункової 

стратегії, як умови застосування стратегічного менеджменту в  

підприємстві [2, c. 123-125]. 

Прийняття рішення передбачає усвідомлення керівником підприємства 
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виробничої ситуації, що склалася. Якщо ситуація відрізняється ясністю та 

відсутністю невизначеності, тобто коли ситуація стандартна та гарне відома, можна 

діяти, користуючись стереотипом, по аналогії, без сповільнення. 

Проте першопочатково уявлення про ситуацію може бути i неясним, 

потребувати додаткової інформації, може характеризуватися високим ступенем 

невизначеностi. В такому випадку важко сформулювати управлінське рішення та 

будувати дії, засновуючись на першопочатковiй концепції виробничої ситуації. Від 

керівника будуть вимагатися додаткові зусилля для зменшення невизначеності. 

Якщо не буде впевненості в тому, що розглянуті всі можливі розумні способи дії, 

можна звернутися до пошуку додаткових альтернатив. Отримані нові дані можуть 

викликати необхідність зміни першопочаткової концепції прийняття рішень 

[3,с.15-20]. 

Застосування ситуаційного менеджменту в управлінській діяльності 

менеджерів надає можливість вчасно та адекватно  реагувати на зміни у 

зовнішньому середовищі. При цьому науковцями виділяються чотири 

обов'язкових кроків, які мають бути здійснені менеджерами для того, щоб 

ефективно управляти  в кожній конкретній ситуації  [1 , с.20-22]. 

По-перше, управління повинно передбачати здійснення аналізу того, які 

вимоги до підприємства висуває ситуація і що для неї характерне; 

по-друге,має бути обраний відповідний підхід до здійснення управління, 

який би найкраще відповідав вимогам, висунутим до підприємства з боку ситуації;  

по-третє, управління повинно створювати потенціал підприємства та 

необхідну гнучкість, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю, 

який відповідає ситуації;  

по-четверте, управління має здійснити відповідні зміни, які дозволяють 

адаптуватися до ситуації. 

Успіх ситуаційного підходу значною мірою залежить від точного 

визначення найбільш значимих факторів або змінних, що впливають на діяльність 

підприємства. 
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У сучасному бізнесі приймає участь досить велика кількість різних людей. 

Це і наймані працівники, й менеджери, бізнесмени, підприємці та інші. Слід 

зазначити, що поняття «підприємець» і «бізнесмен» не є тотожними. Звернувшись 

до бізнес-літератури, можна знайти декілька відмінностей між цими  схожими 

поняттями.  

Підприємцем є особа, яка займається реалізацією нових ідей, використанням 

нових методів, створенням нових товарів і наданням нових видів послуг. Тобто 

істотну модернізацію вже існуючих товарів і послуг можна віднести до сфери 

діяльності підприємця. Водночас бізнесменом є той, хто купив уже готовий бізнес, 

або в свою чергу скористався новою моделлю бізнесу. 

Менеджер є однією з ключових фігур сучасного бізнесу. Менеджер – це 

керівник, який має в безпосередній підпорядкованості підлеглих йому робітників. 

Для того, щоб виконувати свої обов’язки, менеджери повинні володіти 

спеціальними знаннями та володіти здатністю використовувати їх у повсякденній 

http://innovations.com.ua/uk/articles/4/22/523
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праці [3; с. 12] 

Як зазначає О. А. Цуруль : «Найважливішою характеристикою менеджера на 

сучасному етапі є орієнтація на нову соціальну групу в організаціях –когнітаріат, 

потужність якого базується на знанні і використанні інтелекту, а не мускульної 

сили. Когнітаріат, який має доступ до інформації і наділений високою культурою, 

не може розглядатися як один з економічних чинників діяльності, а трактується як 

ключовий ресурс, ефективне використання і нарощування якого стає центральним 

завданням менеджменту» [3, с. 13]. 

Слід зазначити, що саме наприкінці минулого століття змінилися основні 

підходи в менеджменті. Головний акцент був зроблений на соціальному чи 

людському факторі. На сьогодні менеджмент (у т.ч. і менеджмент аграрних 

підприємств) зосереджує основну увагу на управлінні людьми, здатними до 

спільних дій, щоб зробити їх зусилля більш ефективними. Сучасний менеджмент 

формує комунікації між людьми й визначає індивідуальний внесок кожного 

працюючого в загальний результат.   

Саме етика є золотим правилом менеджменту. Етика бізнесу (комерційної, 

підприємницької, будь-якої іншої дозволеної законом діяльності задля отримання 

прибутку) є складовою етики ділових відносин. Формування високої управлінської 

моралі передбачає підпорядкування індивідуальних дій загальнолюдському  

стандарту відносин у сфері бізнесу, використання національних традицій ділової 

взаємодії. 

Поняття «імідж» (англ. image від лат. – образ, вид, уявлення, враження) стало 

добре відомим не лише в діловому світі сучасного бізнесу, проте й активно 

використовується в управлінні для успішного досягнення  ділових цілей та 

стрімкого просування по  кар’єрним сходинам. Управлінську діяльність неможливо 

уявити без привабливого зовнішнього вигляду того, хто займається організацією та 

спілкуванням із клієнтами, споживачами, партнерами та ін. Нині достатньо 

складно стати магнетично привабливим керівником, а ще більше проблем виникає 

в того менеджера, який не прагне цього. На даний час потужно розвивається 

імеджелогія та її різновид управлінська імеджелогія, увага яких зосереджена навколо 

центральної проблеми, зокрема на  створенні приємного враження від менеджера 
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та забезпеченні його особистісного впливу на тих, з ким він стикається в 

повсякденній діяльності. Імідж охоплює три групи основних характеристик 

людини : 1) зовнішній вигляд (привабливість, адекватність зовнішнього вигляду у 

певній ситуації, поведінка, звички та ін.), 2)  внутрішній зміст (наявність інтелекту, 

ціннісного потенціалу та внутрішньої культури), 3)  психологічний тип (схильність 

до лідерства, спрямованість на авторитет, людські взаємостосунки) [1, с. 105 ]. 

Існує три підходи до іміджу : функціональний, контекстний і співставний. За 

функціонального підходу виокремлюють такі різновиди іміджу, як зеркальний, 

поточний, бажаний, корпоративний, множинний і негативний. 

На основі контекстуального підходу імідж класифікують за видами  

діяльності – імідж політика, імідж біизнесмена, імідж педагога, імідж 

держслужбовця тощо. Стосовно співставного підходу, то на основі нього 

порівнюють якості, наприклад двох лідерів: компетеність, інтелігентність, 

схильність до силового прийняття рішення і т.д. 

Робота сучасного менеджера над удосконаленням власного іміджу 

починається з чіткого визначення мети його створення [2, с. 99]. Саме на даному 

етапі варто скористатися різними методами: моделюванням бажаного результату 

запланованих змін, тобто «власного ідеального іміджу»; проведенням детального 

особистісного SWOT- аналізу власних сильних і слабких сторін, як особистості та 

як професіонала, виокремлення загроз і можливостей;  опитуванням родичів, 

співробітників із метою виявлення думок щодо характеристик персональних 

властивостей та ін. 

Таким чином, імідж на сьогодні є достатньо актуальним питанням для 

розвитку такої галузі науки, як етика бізнесу. Подальші дослідження  будуть 

спрямовані навколо проблем формування іміджу менеджера, технології  

створенню індивідуального іміджу керівників як чоловіків, так і жінок. 

 
Список використаних джерел 

1. Палеха Ю. І. Ділова етика : [Навч. посіб.] / Палеха Ю. І. – К. :  

Вид-во Європейського університету, 2001. – 180 с. 



 128 

3. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : [Навч. посіб.] /  

Пасинок В. Г. . – К. : Вид-во «Центр учбової літератури», 2012. – 184 с. 

2. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях  :  [Навч. посіб.] /  

Цуруль О. А. – К. : КНЕУ, 2002. – 142 с.  

 

 

УДК 346.52 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Щетініна Т.О., к.і.н. 

Полтавська державна аграрна академія 

 
Управління сучасним підприємством здійснюється відповідно до його 

установчих документів на основі поєднання прав власника (стосовно 

господарського використання його майна та отримання прибутку) і 

самоврядування трудового колективу. Значною мірою ефективність управління 

підприємством залежить від чіткого розмежування компетентності окремих 

підрозділів суб’єкта господарювання. В свою чергу, це повинно сприяти 

вирішенню таких управлінських завдань: визначення кола відповідальності 

кожного структурного підрозділу; гармонізації трудових взаємовідносин в межах 

окремого структурного підрозділу та підприємства в цілому.  

Ефективне управління структурними підрозділами підприємства 

забезпечується належним рівнем регламентації їх у відповідних нормативно -

правових актах – положеннях про відділи, служби і т.п.  

Науковці зазначають, що необхідність розроблення положень про 

структурні підрозділи передбачена частиною другою статті 64 Господарського 

кодексу України, відповідно до якої функції, права та обов’язки структурних 

підрозділів визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, 

визначеному статутом або іншими установчими документами суб’єкта 

господарської діяльності [1Щ]. 



 129 

Положення про структурний підрозділ – це організаційно-правовий 

документ, який встановлює порядок створення структурного підрозділу, його 

завдання, функції, права та обов’язки, організацію роботи, взаємовідносини з 

іншими структурними підрозділами підприємства. 

Дослідниця О. Загорецька вказує, що проект положення про структурний 

підрозділ складає керівник цього підрозділу або інший працівник підрозділу за 

дорученням керівника. Фахівці кадрової та діловодної служб підприємства мають 

надавати методичну допомогу працівникам, яким доручено розроблення положень 

про структурні підрозділи [2]. 

Положення про структурний підрозділ затверджується підприємством, як 

правило його виконавчим органом, що є цілком логічним продовженням права 

підприємства самостійно визначати свою організаційну структуру.  

Зауважимо, що на підставі положень, затверджених підприємством, діють не 

лише структурні підрозділи, з яких власне складається підприємство, але й 

відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо). Положення про 

відокремлений підрозділ, затверджене на підприємстві, створює правові підстави 

для його діяльності, а норми чинного законодавства не передбачають окремої 

державної реєстрації такого підрозділу (ч.4 ст.4 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»). 

Різноманітність структурних підрозділів підприємства спонукала науковців 

до їх диференціації за наступними критеріями [3]:  

1) територіальне розташування по відношенню до підприємства;  

2) місце, яке займає підрозділ в управлінській ієрархії підприємства; 

3) порядок утворення; 

4) коло повноважень; 

5) структура; 

6) ступінь централізації функціональних служб; 

7) роль у забезпеченні діяльності даного підприємства; 

8) час функціонування; 

9) ступінь розповсюдженості. 

Нормативно-правовим актом, що регламентує діяльність структурного 
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підрозділу, може виступати не тільки безпосередньо положення про  структурний 

підрозділ, але й положення про керівника структурного підрозділу. На практиці 

найчастіше статус керівника структурного підрозділу регламентується не окремим 

положенням, а лише розділом «Керівництво» у положенні про структурний 

підрозділ. Обсяг розділу та деталізація у його змісті компетенції керівника залежить 

від наявності на підприємстві посадової інструкції, що регламентує права та 

обов’язки керівника підрозділу. У випадках, коли на підприємстві діють і посадова 

інструкція і відповідний розділ в положенні про структурний підрозділ, необхідно 

унеможливити розбіжності між ними.   

Фахівці наголошують на необхідності розмежовувати права підрозділу та 

його керівника у відповідному розділі. З цією метою в положенні про структурний 

підрозділ зазначають персональні права керівника, зокрема: право встановлювати 

коло відповідальності своїх заступників, затверджувати і підписувати документи, 

видавати розпорядження з певних питань, призначати і звільняти працівників 

підрозділу (або представляти документи для цих процедур), вживати заходів щодо 

заохочення або стягнення тощо [2]. 

Таким чином, різноманітність структурних підрозділів сучасного 

підприємства обумовлює необхідність подальшого вдосконалення нормативно-

правого регулювання їх діяльності, що покликано підвищити ефективність 

управління підприємством. 
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Екологічна відповідальність − необхідна умова виживання і процвітання 

людей. Тому вона стала важливим аспектом соціальної відповідальності.  

«Пов’язані між собою єдиною мережею, ми, люди, є ще і єдиним цілим із 

матінкою Природою... Зростаючий егоїзм привів нас до створення такої культури, 

в якій нормою є виробництво, агресивний маркетинг і споживання не з метою 

безбідного або комфортного існування, не для задоволення існуючих людських 

потреб, а задля зовнішнього ефекту, напоказ, задля задоволення жадібності  та 

марнославства» [3, с.30, 38]. 

Екологічна відповідальність є складовою терміну «корпоративна сталість». 

Е.М. Лімонова вказує на те, головною умовою екоефективності вироблення 

продуктів, послуг, цінність яких перевищує шкоду, яку вони наносять 

навколишньому середовищу, а також здатність в умовах нестабільності екзогенних 

та ендогенних факторів не порушувати соціо-еколого-економічний баланс завдяки 

швидкій акумуляції людських, фінансових, природних та технологічних  

ресурсів [4]. 

1997 року Коаліція за екологічно відповідальний бізнес (Coalition for 

Environmentally Responsible Economies – CERE) започаткувала Глобальну 

ініціативу зі звітності (GRI). В основу діяльності цієї структури лягли «принципи 

Вальдеса щодо корпоративної поведінки». У співробітництві з Програмою ООН з 

довкілля (UNEP) та кількома фондами Глобальною ініціативою розроблено 
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перелік стандартів екологічної та соціальної поведінки [6, с.8)]. 

У 2000 р. ООН ініціювала міжнародний рух в сфері дотримання прав 

людини, трудових відносин, навколишнього середовища і боротьби з корупцією 

− Глобальний договір (UN Global Compact, 2000). Три принципи із десяти 

заповідей соціальної відповідальності, зазначених у договорі, стосуються 

навколишнього середовища. Ділові кола мають: 1) сприяти попередженню 

негативного впливу на навколишнє середовище; 2) вживати ініціативи, спрямовані 

на підвищення відповідальності за стан навколишнього середовища; 3) сприяти 

розвитку і поширенню екологічно чистих технологій [1]. 

Відповідно до рішення Єврокомісії, 2003 року було створено Європейський 

форум соціально відповідального бізнесу (European Multi-Stakeholder Forum on 

CSR), згідно із стратегією якого екологічна політика компаній стала пріоритетною 

сферою співробітництва.  

Новим етапом у розвитку екологічно відповідального бізнесу став 2010 рік, 

коли було опубліковано Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 «Керівництво із 

соціальної відповідальності». Згідно із визначенням стандарту Iсоціальна 

відповідальність - це відповідальність організації за вплив її рішень і діяльності на 

суспільство і навколишнє середовище через прозору і етичну поведінку. Одним із 

напрямків впровадження соціальної відповідальності на підприємствах є 

навколишнє середовище [5]. 

Європейці прагнуть заохочувати розвиток соціально відповідального 

бізнесу. Серед форм сприяння можна назвати премію за екологічну звітність, яка 

присуджується бухгалтерським об’єднанням європейських країн; екологічне 

маркування продукції, яке здійснюється на основі критеріїв Ради з присудження 

знаку «еко-лейбл».  

В Україні згідно із Законом «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (статті 9-12) громадяни мають право на: безпечне для життя і здоров'я 

навколишнє природне середовище; об'єднання в громадські природоохоронні 

формування; одержання в установленому порядку повної та достовірної 

екологічної інформації тощо. У ст. 50 Конституції України записано:«Кожен має 

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої 
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порушенням цього права шкоди.». Поряд із правами, громадяни зобов'язані: 

берегти, охороняти й раціонально використовувати природні багатства; не 

порушувати екологічних прав інших суб'єктів; компенсувати завдану ними шкоду 

тощо. [2] 

Соціальна відповідальність аграрних підприємств передбачає орієнтацію на 

стандарти дотримання прав людини у сфері трудових відносин, соціального 

забезпечення, екологічної безпеки, охорони здоров’я. В умовах сучасного 

міжнародного ринку комерційному успіху підприємства значною мірою сприяє 

належне інформування всіх зацікавлених осіб про зусилля із охорони 

навколишнього середовища. Екологічна складова посилює свій вплив на 

діяльність підприємств. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 

 
1. Найгострішими проблемами менеджменту аграрних підприємств 

залишаються питання матеріально-технічного їх переозброєння, розробки 

сучасних систем мотивації персоналу, стратегічного управління, підвищення 

ефективності ведення окремих галузей сільського господарства, зниження 

ризикованості господарської діяльності, а також забезпечення сільського розвитку, 

який включає розвиток людського капіталу. 

2. Зміна характеру зв’язків між роботодавцями і трудовими ресурсами 

обумовила зростання вимог до професійних якостей працівників, їх навичок, 

схильності до навчання тощо. У процесі нарощування споживчої вартості, що 

створюється підприємством, важливими стають: організація постійного процесу 

навчання персоналу, створення умов праці, оптимізація робочого навантаження, а 

також розроблення адекватних систем мотивації праці, які ґрунтуються на 

врахуванні професійно-кваліфікаційних характеристик працівника та його вкладу у 

спільний результат. 

3. Зважаючи на об’єктивну залежність сільськогосподарських підприємств, 

яка склалася внаслідок формування різних конкурентних структур відповідних 

ринків, від організацій, що здійснюють їх матеріально-технічне забезпечення, 

доцільно здійснювати систематичну діагностику підприємства, визначитися із 

стратегічними пріоритетами технічного забезпечення та застосовувати стратегічні 

підходи у закупівлі сировини й інших ресурсів. На рівні підприємства необхідно 

відслідковувати рівень забезпечення технікою, зміну спеціалізації та технології 

створення допоміжних виробництв, рівень виробничих витрат тощо. Стратегічно 

важливим є встановлення довгострокових партнерських відносин з 

постачальниками, що забезпечує підвищення вимог до якості сировини, 

здешевлення логістики, зменшення непродуктивних витрат, а отже і зниження 

вартості виробництва. 

4. Визначення змісту, складових і критеріїв оцінки екологічної безпеки 

аграрних підприємств дозволяє говорити про доцільність налагодження систем 

управління ресурсозбереженням, наслідком чого є не лише підвищення 
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енергетичної незалежності підприємств, а й вирішення ряду економічних питань: 

зниження собівартості продукції, збільшення зайнятості, завантаження і оплати 

праці робітників, а також зниження технологічного впливу на довкілля. Доцільним 

у цьому зв’язку є застосування енергоощадних стратегій і аутсорсингу, який може 

забезпечити не лише прямий економічний, а й  непрямі ефекти. 

5. Важливість проблеми зниження вартості сільськогосподарського 

виробництва привертає увагу до налагодження ефективної бухгалтерської служби 

підприємства. У цьому зв’язку доцільною є розробка типового положення про 

бухгалтерську службу, прийняття якого сприятиме уніфікації роботи облікового 

апарату підприємств, чіткому окресленню функцій, прав і обов’язків працівників 

бухгалтерської служби, а також своєчасному і повномірному надходженню 

податків до бюджету країни, що має велике соціальне значення в умовах 

погіршення суспільно-політичної стабільності. 

6. Сучасний менеджмент вимагає налагодження адекватної системи 

інформаційного забезпечення. Фрагментарне і позаконтекстуальне використання 

інформації в сільському господарстві не дозволяє повною мірою використовувати 

можливості контролінг, систематизувати нормативно-правові обмеження та 

преференції, здійснювати ефективне управління персоналом. Для підвищення 

результативності управління персоналом перспективним є застосування сучасних 

інформаційних новацій, зокрема технології «хмарного сервісу», яка дозволяє 

зорієнтувати систему менеджменту на людські ресурси та спрямувати її на 

вирішення принципово нових, довготермінових завдань підвищення економічної і 

соціальної ефективності підприємства. 

7. В умовах зростання невизначеності ринкової кон’юнктури набуває 

поширення стратегія диверсифікації діяльності економічних суб’єктів. Причому в 

аграрній сфері йдеться як про диверсифікацію діяльності сільських громад, так і 

про диверсифікацію господарської діяльності підприємств. Сільськогосподарське 

підприємство як суб’єкт диверсифікації має більше можливостей стосовно 

горизонтальної диверсифікації, здійснення якої вимагає гармонізації споріднених 

виробництв на основі оптимізації асортиментно-продуктової структури. Разом із 

цим, необхідно дотримуватися обережного підходу щодо включення до структури 
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виробництва продукції з кон’юнктурно високими показниками ефективності, що 

може мати лише тимчасовий ефект через ситуативність формування 

кон’юнктурних параметрів. 

8. Тривале ігнорування з боку держави соціальних аспектів життя сільських 

мешканців значно загострило проблеми сільського розвитку. Масштаби 

деструктивних процесів у сільській місцевості змушують наполягати на 

необхідності консолідації зусиль держави, місцевих громад і представників 

агробізнесу з метою призупинення цих процесів. З боку держави має бути 

розроблена чітка програма сільського розвитку, зорієнтована на підтримку 

місцевого підприємства, що забезпечить формування економічної основи 

життєзабезпечення сільських мешканців. У багатьох місцевостях державну 

підтримку слід спрямовувати на реалізацію можливостей туристичної галузі, 

зокрема, забезпечення високого рівня туристичного обслуговування, що 

підвищить імідж територій, а отже, і поступове поліпшення економічної 

спроможності територіальних громад.  

9. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств мала 

певні економічні та організаційні наслідки. Зокрема колективна діяльність почала 

здійснюватись у межах інших організаційно-правових форм господарювання – 

обслуговуючих і виробничих сільськогосподарських кооперативів. Виконання 

обов’язків членів виробничого сільськогосподарського виробничого кооперативу 

нині базується на принципах довіри, відданості справі кооперативу, солідарному 

розподіленню ризиків між членами кооперативу. Гірше складаються справи з 

розвитком в Україні обслуговуючих кооперативів. Тут у нагоді стане 

систематизація зарубіжного досвіду підтримки обслуговуючих кооперативів, 

розумне запозичення якого дасть поштовх розвитку сільських територій.  

10. Підвищення соціальної відповідальності аграрних підприємств 

зорієнтовує сучасний менеджмент на дотримання стандартів у сферах прав 

людини, трудових відносин, соціального забезпечення, екологічної безпеки тощо.  

В організації сільськогосподарського виробництва суттєво посилюється 

екологічна складова, тому, наприклад, державні лізингові програми, які сприяють 

більш активному оновленню матеріально-технічної бази підприємств, слід 
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розглядати як один із найбільш перспективних інструмент непрямої екологізації 

використання земельних ресурсів. 

Екологічність виробництва також має бути покладена в основу 

продовольчої безпеки, згідно чого має здійснюватись управління розвитком 

окремих галузей, зокрема молочного скотарства.  
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