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УДК: 658.012.1 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 
ЧИННИК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: 
СУТНІСТЬ, СКЛАДНИКИ, ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ 

Макаренко П.М., д.е.н., професор, член-кореспондент НААНУ 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Визначено філософський та прикладний зміст соціальної відповідальності суб’єктів 

господарювання, визначено  складники та форми здійснення. Виявлено її конкурентні пере-
ваги та виклики й проблеми поширення. Обґрунтовано механізм сприяння соціальної відпо-
відальності. Визначено умови для зростання соціальної відповідальності згідно рекоменда-
цій Федерації роботодавців країни. Запропоновано заходи удосконалення при розробці 
управлінських рішень у стратегіях ефективного та конкурентоспроможного розвитку аг-
роформувань. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, аграрні підприємства, ефективність, 
конкурентоспроможність, механізм, управління. 

 
Постановка проблеми. Соціально-економічні відносини людства в 

нинішніх умовах формуються під впливом динамічних трансформацій в еко-
номіці, виробництві, екології, розподілі суспільних благ та багатств. Сучас-
ний етап розвитку суспільства в Україні також характеризується суттєвими 
змінами в усіх сферах соціального та економічного життя. Довготривалий 
економічний спад після відновлення незалежності  обумовив зниження соці-
альної активності підприємств, а сучасні кризові тенденції негативно позна-
чаються на виконанні соціальних функцій державою. Це, поряд з постійними 
трансформаційними процесами, призводить до зниження якості життя й не-
гативно впливає на розвиток економіки. Впровадження принципів феномену 
соціальної відповідальності (СВ) в бізнес-процеси виступає чинником пода-
льшого розвитку підприємства та набуває першочергового значення при ви-
рішенні ряду соціальних проблем.  

Однак, хоча й спостерігаються окремі приклади соціально відповідаль-
ної поведінки вітчизняних  підприємств, впровадження принципів соціальної 
відповідальності не є загальноприйнятою практикою. Українські компанії 
переважно не використовують сучасні підходи у цій сфері. Водночас, прин-
ципи та практичні підходи до соціальної відповідальності підприємств, при-
таманні радянському суспільству, у новітній історії були відкинуті з ідеоло-
гічних та економічних причин. Виникла ситуація, коли навіть ті аграрні під-
приємства, що володіють фінансовими та організаційними ресурсами для  
вирішення соціальних проблем, не мають чітких орієнтирів розвитку соціа-
льної відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціальної відпо-
відальності підприємств та бізнесу досліджувалися в роботах Дж. Акерлофа, 
Г. Боуена, П. Друкера, О. О. Лазаренка, Р. Ф. Пустовійта. Даними питаннями 
займалися З.І. Галушка, О.А. Грішнова, О.В. Дудкін, А.Г. Зінченко, 
А.М.Колот, С.В. Мельник, Ю.Н. Петрушенко, В. М. Шаповал та інші. Проте 
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її дослідження як чинника ефективного функціонування та конкурентоспро-
можності аграрних підприємств потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності, складових, 
напрямів та тенденцій поширення соціальної відповідальності агроформу-
вань як чинника їх конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах значної динамі-
ки зовнішнього середовища господарювання сучасне аграрне підприємство 
може стати ефективним та конкурентоспроможним завдяки своїй здатності 
пристосовуватися до змін. Відповідність внутрішнього середовища підпри-
ємства вимогам зовнішнього середовища як найважливішого чинника ринко-
вого успіху спонукає підприємство до постійної трансформації [2, с. 142]. 
Підвищення темпів зміни сучасних аграрних ринків сприяє необхідності під-
вищувати темпи змін внутрішнього середовища підприємства. При цьому 
зміна внутрішнього середовища має бути адекватною поточним і майбутнім 
змінам зовнішнього середовища. Тому для окремого аграрного підприємства 
важливо вести господарську діяльність за допомогою засобів взаємодії між 
суспільством та бізнесом, тобто на засадах соціальної відповідальності.  

Соціальна відповідальність як наукова категорія являє собою   склад-
ний багатоаспектний феномен. Його трактують, переважно, як зобов’язання, 
які добровільно беруть на себе компанії, підприємства, бізнес-групи для ви-
рішення суспільно значущих проблем, як у межах самої бізнес-спільноти, так 
і за її межами, тобто на виробничому, муніципальному, регіональному, наці-
ональному та глобальному рівнях [4, с. 10]. В цілому соціальна відповідаль-
ність — це концепція, згідно з якою аграрне або будь-яке інше підприємство 
має враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за 
вплив рішень і діяльності на нього та навколишнє середовище, споживачів, 
працівників, партнерів, постачальників, менеджерів та інших стейкхолдерів.  

 У філософському вимірі соціальна відповідальність є самостійним ви-
дом відповідальності, якому притаманні специфічні риси. Вона розуміється 
як сукупність різних її видів — економічної, демографічної, політичної, пра-
вової, моральної, екологічної, виробничої та іншої. У вузькому сенсі — це 
специфічні характеристики, які відображають міру, ступінь прийняття будь-
яким соціальним суб’єктом або групою соціальних цілей суспільства, готов-
ність до виконання взаємних прав і обов’язків у процесі спільної діяльності з 
метою мінімізації можливості нанесення збитку у сталому розвитку як суспі-
льства в цілому, так і окремим спільнотам, особистостям. Це — надання пе-
реваги інтересам широких верств населення, навіть коли вони не співпадають 
з інтересами бізнес-середовища. Це широке поняття, що передбачає враху-
вання вимог як суспільства в цілому, так і всіх його структурних елементів 
[8, с. 142]. Його не можна звести до окремого виду відповідальності. І в кож-
ному разі – це протилежність суспільному або особистісному егоїзму. 

Соціальна відповідальність аграрних підприємств являє собою процес 
реалізації добровільно прийнятих зобов’язань із задоволення соціальних по-
треб як працівників господарства, так і його партнерів та інших учасників су-
спільства загалом. Цей процес різниться високим ступенем інтеграції у дія-
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льність підприємства і складається із деяких послідовних дій у певному часо-
вому інтервалі. Результат від реалізації процесу СВ буде невіддільним від 
основних господарських процесів – від виробництва до реалізації сільського-
сподарської продукції. Тому ми припускаємо, що для її вимірювання слід ви-
користати комплекс показників і критеріїв оцінки. 

Соціальна відповідальність аграрних підприємств проявляється у трьох 
основних напрямах: виробничо-економічна, соціальна  й екологічна політика 
та діяльність [1, с. 162]. Кожна із названих складових СВ агроформувань ха-
рактеризується низкою показників, які характеризують витрати і результати 
господарської діяльності у певному напрямі. Необхідним є інтегральний під-
хід, комплексна змісту того, що відбувається у бізнес-процесах. Це означає, 
що індикаторів має бути багато. Проте цілком очевидно, що для аналізу ста-
ну СВ важливим є врахування порівняльної динаміки темпів зростання соці-
альних і фінансово-економічних показників аграрних підприємств до і після 
здійснення її заходів. 

Соціальна відповідальність аграрних підприємств, як правило, розвива-
ється у двох основних формах, які мають характерні прояви. Це внутрішні 
(здійснювані безпосередньо на підприємстві) та зовнішні її форми (спрямо-
вані на розвиток зовнішнього середовища господарювання). Внутрішній на-
прям передбачає реалізацію соціальних проектів для працівників (соціальне 
страхування, надання коштів на оздоровлення та лікування), безпеку праці, 
стабільність заробітної плати, програми підготовки та підвищення кваліфіка-
ції (сприяють зменшенню плинності кадрів та залученню кращих спеціаліс-
тів), безпосереднє надання послуг працівникам, тренінги, стажування персо-
налу та інше.  

Зовнішній напрям передбачає благодійність та спонсорство (гранти), 
охорону навколишнього середовища, відповідальність перед споживачами 
товарів та послуг, взаємодія з місцевою владою (партнерські проекти), участь 
у вирішенні кризових ситуацій, волонтерська діяльність та інше. Соціальна 
відповідальність у системі управління підприємством дозволяє ефективно уз-
годжувати інтереси сторін, шляхом використання програм соціального інвес-
тування, інститутів державно-приватного партнерства та соціального діалогу, 
інструментів нефінансової звітності.  

Перевагами впровадження соціальної відповідальності у плані підви-
щення ефективності та конкурентоспроможності аграрних підприємств є: по-
ліпшення їх іміджу; можливість встановлення партнерських відносин між 
підприємством, владою і громадськістю; зростання довіри споживачів до дія-
льності, товарів і послуг; зростання професіоналізму працівників; можливість 
створення безпечного середовища для діяльності та розвитку; зростання вар-
тості нематеріальних активів; відповідність світовим нормам і стандартам [3, 
с. 152]. Недоліками впровадження соціальної відповідальності є: порушення 
принципу максимізації прибутку; можливе формування споживацьких на-
строїв у суспільстві; використання СВ як приводу для виведення або прихо-
вування капіталів, інших зловживань; недовіра населення до доброчинності і 
доброчинців. 
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На сьогодні пріоритетними напрямами соціальної активності аграрних 
підприємств є: підготовка та розвиток персоналу; інвестиційні заходи з охо-
рони здоров’я та ресурсозберігаючих технологій; сплата податків та інших 
платежів, що спрямовуються державою на реалізацію соціальних цілей. Для 
більшості з них основними стимулами щодо впровадження соціальної відпо-
відальності є пільгове оподаткування, можливості  державно-приватного 
партнерства. Для аграрних підприємств, незважаючи на додаткові витрати, 
правильно впроваджена соціальна відповідальність може забезпечити низку 
конкурентних переваг, серед яких найбільш суттєвими є:  

- підвищення інвестиційної привабливості,  
- збільшення обсягів продажу та прибутків,  
- поліпшення процесів прийняття рішень та управління ризиками,  
- оптимізація операційних процесів та зменшення виробничих витрат,  
- зростання продуктивності та якості, ефективна база людських ресурсів,  
- покращення репутації, більша лояльність покупців,  
- поліпшення фінансових та економічних показників діяльності та інші.  
Здебільшого, соціальна відповідальність вітчизняних агроформувань 

сприймається як довільний захід, що не потребує особливих витрат, а не як 
інструмент системного управління розвитком. Тому доцільним є створення 
механізму сприяння розвитку соціальної відповідальності, в який мають вхо-
дити такі елементи:  

- поширення суспільної ідеології щодо значущості соціальної відпові-
дальності бізнесу для соціального та економічного розвитку підприємств, на-
селення, країни, людства;  

- формування позитивної думки серед підприємців відносно активної 
соціальної позиції;  

- розроблення нормативно-правових документів із однозначним тлума-
ченням соціальної відповідальності, критеріями її виміру та формами здійс-
нення; 

- удосконалення та активне застосування податкового механізму, дер-
жавно-приватного партнерства, згідно з якими будуть визначені пільги у 
процесі реалізації соціальних програм [7, с. 27].  

Проте сьогодні вагомість впровадження соціальної відповідальності в 
аграрних підприємствах сприймається по-різному. Проблемним є визначення 
критеріїв соціальної відповідальності, оскільки вони є умовними: те, що є для 
одного з суб’єктів відповідальним, деякі можуть сприймати по-іншому. Зде-
більшого, соціальна відповідальність для вітчизняних агроформувань сприй-
мається не як інструмент покращення соціального стану працівників, екології 
довкілля, якості продукції, облаштування сільських територій, а як одноразо-
вий захід, що не потребує особливих витрат, є модним або вимушено форма-
льним. Це свідчить про низький рівень обізнаності в цьому питанні. 

Між тим невід’ємною частиною успішної бізнес-стратегії аграрних 
підприємств є дотримання принципів соціальної відповідальності, завдяки 
якій відбувається зміцнення ділової репутації, перемога у боротьбі з конку-
рентами, кризовими ситуаціями, приваблення споживачів та утримання пра-
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цівників. Федерацією роботодавців України ( об’єднує понад 80 галузевих і 
територіальних об’єднань, понад 8,5 підприємств, 5 млн. зайнятих  осіб та 
виробництво майже 70% ВВП) визначено умови [5, с. 342], необхідні для 
впровадження та розвитку соціальної відповідальності на підприємствах кра-
їни, та які є актуальними і для аграрних формувань:  

- досягнення сталого розвитку самостійних, відповідальних формувань 
і організацій та забезпечення їх довгострокових інтересів, досягнення соціа-
льного миру, безпеки, добробуту громадян, збереження навколишнього сере-
довища, дотримання прав людини;  

- невтручання держави та її органів у оперативну діяльність організації, 
оскільки надлишкова регламентація позбавляє соціальну відповідальність 
добровільності, соціально спрямованого функціонування організації;  

- діалог держави, громадських організацій і представників підприємни-
цької діяльності з розробки і регулювання соціальної відповідальності (за 
ключової ролі організацій роботодавців).  

Найвагомішими причинами, що стримують розвиток соціальної відпо-
відальності аграрних підприємств в Україні, є законодавча неврегульованість 
та відсутність законодавчого заохочення [6, с. 11]. Крім того, реалізація соці-
альних програм супроводжується значними фінансовими витратами, розмір 
яких, зазвичай, не під силу дрібним товаровиробникам сільськогосподарської 
продукції, що найчастіше стає причиною відмови від соціально спрямованої 
діяльності. 

Висновки. Процес запровадження соціальної відповідальності як само-
стійного та специфічного напряму покращення соціального розвитку аграр-
них підприємств є необхідністю, зумовленою реаліями сьогодення. В умовах 
соціально-орієнтованої економіки, перманентного зростання цін і відчутних 
інфляційних процесів соціальна відповідальність переважно проявляється у 
формі благодійництва, меценатства, спонсорської допомоги, що пояснюється 
браком коштів та неготовністю підприємств глибше інтегрувати соціальну 
відповідальність у соціально-економічний розвиток, внаслідок чого у такій 
діяльності не буде позитивних зрушень. 

Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств є об’єктивною не-
обхідністю в сучасних трансформаційних умовах. Вона потребує подальшого 
вдосконалення у таких напрямах: включення в систему державного регулю-
вання законодавчо закріплених правових норм стимулювання процесу соціа-
льної відповідальності; розширення інформаційного простору та надання пу-
блічної звітності з метою дослідження стану соціальної відповідальності аг-
рарних підприємств; підвищення ефективності підготовки кадрів для реалі-
зації програм соціальної відповідальності. 
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УДК: 336.227 
РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
Аранчій В. І., к.е.н., професор; Борисова І. С., к.е.н., доцент; Кошман Н. І. 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто досвід та переваги системи оподаткування країн Європейсь-

кого Союзу, виявлено основні недоліки вітчизняного податкового законодавства та прове-
дено їх порівняння. Узагальнено способи надання податкової звітності країнами Єврозони 
до відповідних органів, доведено необхідність запровадження Україною електронних мето-
дів отримання та обробки таких звітів. Визначено ключові напрямки реформування вітчи-
зняного податкового законодавства. 

Ключові слова: податки, податкова система, зарубіжний досвід оподаткування, рі-
вень податкової системи, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, 
екологічний податок, електронна податкова звітність. 

 
Постановка проблеми. З часів обрання Україною зовнішньополітич-

ним пріоритетом інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС) особливої актуа-
льності набуло питання гармонізації нормативно-правових актів нашої дер-
жави у відповідність до законодавства європейського співтовариства. 

Зокрема, важливим аспектом, який неодмінно потребує реформування 
є існуюча податкова система України. Підтвердженням недостатньої ефекти-
вності системи оподаткування нашої держави є надзвичайно низькі позиції в 
міжнародних рейтингах, що характеризують податкові інститути країни. То-
му, зважаючи на деякі проблеми в законодавстві, буде доцільно провести по-
рівняльне дослідження системи оподаткування ЄС та України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню реформування по-
даткової системи України та залученню позитивного досвіду інших країн в 
цій сфері присвячено багато робіт вітчизняних фахівців-економістів. Серед 
них можна відмітити наукові праці таких вчених, як: І. О. Лютий [6],  
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А. Б. Дрига [6], М. О. Петренко [6], Г. М. Білецька [2], М. В. Кармаліта [2], 
М. О. Куц [2],  О. М. Смірнова [9], І. І. Огороднікова [9], Я. В. Литвиненко 
[5], Д. М. Серебрянський [9] та інші. Однак механізм реформування україн-
ської системи оподаткування з урахуванням позитивного зарубіжного досві-
ду залишається не вивченим у повному обсязі.  

Постановка завдання. Практичне значення даного дослідження поля-
гає у виділенні позитивного для України досвіду в податковій сфері, який 
практикується у країнах ЄС, оскільки податковий механізм та інститути опо-
даткування потребують значного спектра заходів по їх вдосконаленню.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Стабільне економічне зро-
стання – основне завдання будь-якого уряду. Проте без ефективної системи 
оподаткування досягти цього майже неможливо. Саме тому, податкова сис-
тема України завжди була і залишається в центрі уваги законодавців, які не-
одно-разово переглядали та вдосконалювали її. Однак вітчизняна податкова 
система залишається однією з найменш сприятливих як для ведення та роз-
витку бізнесу, так і для повсякденного життя громадян. Зокрема, характери-
зуючи чинну податкову систему України, вітчизняні та зарубіжні науковці і 
практики, серед яких Ряба О., Гончарук Н., виділяють наступні її недоліки 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основні недоліки податкової системи України [8, с. 213; 7, с. 187] 

 

Світовий досвід свідчить, що співвідношення прямих і непрямих пода-
тків залежить від життєвого рівня переважної частини населення, досконало-
сті механізму стягнення податків, рівня податкової культури та ін. Так, у ба-
гатьох європейських країнах переважають прямі податки.  

В Україні інша ситуація – чинна вітчизняна система оподаткування пе-
реобтяжена непрямими податками, які складають переважну більшість усіх 
податкових платежів.  
 Динаміка показників і місце України серед інших країн світу за рівнем 
розвитку податкової системи представлені у табл. 1. 

Недоліки податкової системи України 

Високий податковий тиск на підприємницькі структури 

Нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження 

Неврегульованість правових гарантій для учасників податкових відносин, 
відсутність прозорих та ефективних механізмів захисту прав платників пода-
і

Безсистемне та необґрунтоване надання пільг

Перетворення податкової системи на чинник пригнічення економічного зрос-
тання та інвестиційної активності, стимулювання ухилення від сплати подат-
ків і відтік капіталів за кордон 
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Таблиця 1  
Динаміка показників, що характеризують рівень розвитку 

податкової системи України [1] 

Країни Рік 
Кількість 
платежів 
на рік 

Час для сплати 
податкових 
платежів 

Сукупна подат-
кова ставка (у % 
до комерційного 

прибутку) 

Місце України серед 
інших країн світу  
за рівнем розвитку 
податкової системи 

2009 99 848 58,4 180 місце серед  
181 країни 

2010 147 736 57,2 181 місце серед  
183 країн 

2011 135 657 55,5 181 місце серед  
183 країн 

2012 135 657 57,1 181 місце серед  
183 країн 

2013 28 491 55,4 165 місце серед  
185 країни 

Україна 

2014 28 390 54,9 164 місце серед  
185 країни 

Країни 
ЄС 2014 28,5 277 44,8 - 

 

Поглиблюючи аналіз рівня розвитку податкової системи в Україні та 
світі, слід особливу увагу зосередити на особливостях оподаткування. Так, 
станом на початок 2014 р. в Україні податкове навантаження на заробітну 
плату складало 56 % (єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі від 36,76 до 
49,7 % плюс 15 % (17 %) податок з доходів фізичних осіб). У Німеччині від-
рахування із зарплати сягає лише 30 %, а у Швеції, країні з одними із найви-
щих податків у світі, – 46 % [3]. Одержані дані свідчать про недосконалість 
інституційного механізму оподаткування фізичних і юридичних осіб. 

Практика застосування ПДВ в Європі свідчить про те, що даний податок 
є одним з найбільш проблематичних з позиції його адміністрування та контро-
лю за повнотою сплати. ПДВ, як в Україні, так і в країнах ЄС, є найбільш кри-
мінальним податком. Це, перш за все, пов’язано з можливістю відшкодування 
податку та звільненням від ПДВ операцій експорту, які роблять можливим од-
ночасно уникати сплати податкових зобов’язань та отримувати відшкодування 
несплаченого податку з бюджету. Тому спільною проблемою для всіх Євро-
пейських країн є недосконалість механізму відшкодування ПДВ. 

Саме тому досвід країн ЄС у боротьбі з правопорушеннями у сфері ПДВ 
буде корисним для України, яка щорічно несе суттєві втрати через використан-
ня численних шахрайських схем з податком на додану вартість  (рис. 2). 

Також, на наш погляд, в Україні доцільно впровадити більшу диферен-
ціацію ставок ПДВ в залежності від виду діяльності, зокрема варто запрова-
дити знижену ставку ПДВ на товари, які визнані суспільно необхідними 
(продуктів харчування, ліків, дитячих товарів, товарів щоденного попиту то-
що), а для товарів розкоші, підакцизних товарів (шкідливих для здоров’я) ва-
рто застосовувати підвищену ставку ПДВ на рівні 25 – 30 %. 
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Рис. 2. Заходи, які вживаються країнами Єврозони щодо попередження  

правопорушень у сфері ПДВ [10, с. 234] 
 

У більшості країн ЄС діяльність регіональних і місцевих органів влади 
фінансується за рахунок надходжень від податків на нерухомість (зокрема, у  
Великобританії і Нідерландах понад 70 % від податків на нерухомість витра-
чається на діяльність місцевих органів влади [2]).  

Отже, даний податок, що стягується і в Україні, беззаперечно має ряд 
спільних рис з податком на нерухоме майно, що використовується в країнах 
ЄС, проте для України найбільш наближеною є модель Польщі. Тому, корис-
туючись досвідом цієї країни, доцільно б було запровадити в Україні більш 
широку диференціацію ставок податку, залежно від того, з якою ціллю вико-
ристовуються об’єкти нерухомого майна фізичними та юридичними особами.  

Надзвичайно цікавим для України є досвід оподаткування екологічним 
податком, оскільки наша країна, маючи один з найбільших ресурсний потен-
ціал у Європі, все ще посідає одне з перших місць у світі за рівнем спожи-
вання води, енергії та інших ресурсів на одиницю ВВП, при цьому обсяги 
промислових відходів на душу населення перевищують аналогічні показники 
багатьох країн.  

Предметом оподаткування екологічним податком в Європі може бути 
будь-що, що здійснює шкідливий вплив на навколишнє середовище, при 
цьому даний податок в країнах ЄС формує найбільшу частину надходжень до 
бюджету від оподаткування.  

 

Заходи для попередження правопорушень у сфері ПДВ 

Прийняття єдиного законодавства в частині боротьби зі зловживаннями з 
ПДВ із встановленням чітких правил щодо обміну інформацією та адмініст-
ративної співпраці податкових органів країн – членів ЄС 

Зобов’язання податкових органів надавати необхідну інформацію іншим ор-
ганам влади в інших країнах у тих випадках, коли це може допомогти запо-
бігти реєстрації або діяльності фіктивних підприємств 

Технічне, адміністративне та освітнє забезпечення розроблених заходів 
у боротьбі зі схемами, які фінансувалися через спеціально розроблену про-
граму «Фіскаліс 2003 – 2007» 

Удосконалення програмного забезпечення за рахунок надання можливості 
здійснювати електронний аудит платників податків 

Мінімізація податкових пільг, обмеженість періоду їх застосування до окре-
мих сфер господарювання 
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В Україні надходження від екологічного податку до бюджету мають 
тенденцію до зростання, однак цих коштів недостатньо для фінансування бі-
льшості необхідних природоохоронних заходів.  

Саме тому, використовуючи досвід країн ЄС і зважаючи на екологічні 
проблеми в Україні, доцільно б було розшири для юридичних осіб перелік 
об’єктів оподаткування екологічним податком; надавати суттєві податкові 
пільги суб’єктам, що використовують або виробляють біопаливо, перероб-
ляють різного роду відходи тощо. 

Також, на нашу думку, доцільно б було скористатися досвідом ЄС що-
до скасування податку з дивідендів, що значною мірою могло б підвищити 
інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств.  

Крім реформування основних податків в Україні велику увагу необхід-
но приділити способу надання податкової звітності. Адже впровадження но-
вих механізмів звітування платників податків шляхом подання податкової 
звітності засобами електронного зв’язку залишається для органів державної 
податкової служби одним із важливих напрямків поліпшення процесу обслу-
говування платників податків. Використовуючи такий формат подання звіт-
ності в Україні, можна уникнути черг, зекономити час та гроші. До того ж 
програмне забезпечення звітності автоматично виконує чимало спеціальних 
розрахунків та самостійно знаходить помилки. 

Саме із впровадженням у життя системи електронного документообігу 
наша держава наблизиться до світових економічних стандартів, адже біль-
шість розвинутих країн світу давно відмовилася від паперового документоо-
бігу і віддала перевагу електронним деклараціям. Так, понад 60 країн вико-
ристовують електронну форму звітності (США, Німеччина, Франція, Сло-
ваччина, Естонія, Ірландія, тощо).  

У Словенії систему електронної податкової звітності використовують 
для заповнення заявок на відшкодування ПДВ під час обміну товарами серед 
країн Європейського Союзу; зокрема, тут існує офіс електронного прийняття 
документів, що веде облік усіх електронних документів, які заповнюються і 
надсилаються, а також видає підтвердження про отримання електронних до-
кументів. Цей офіс також містить інструмент для створення та перевірки за-
хищених електронних підписів. 

Служба доходів громадян Ірландії дозволяє здійснювати електронне 
декларування та сплату різних податків і зборів (21 вид) у зручний час  
(24 години на добу) та у зручному місці усім своїм клієнтам та їх агентам – 
це повністю інтегрована Інтернет-система. 

Подання звітності у Франції відбувається через Інтернет, де можна по-
рахувати свої податки, вибираючи потрібне поле, заповнюючи обов’язкові 
рядки, відповідаючи на запитання. Причому, зробити калькуляцію можна як 
на поточний період, так і підрахувати свої податки на майбутнє. 

Отже, запровадження електронної звітності в Україні – це, перш за все, 
зниження затрат та поліпшення звітності платників податків, полегшення 
процедур, спрощення отримання та обробки звітності, безконтактний метод, 
який унеможливлює зловживання у податковій сфері [4]. 
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Висновки. За результатами проведеного дослідження було встановле-
но, що система оподаткування України та країн ЄС має спільні риси, проте 
існує багато суттєвих розбіжностей, які у разі їх ліквідації могли б принести 
позитивний ефект при їх впровадженні в Україні.  

Виходячи з цього, основними напрямками реформування податкової 
системи України, на наш погляд, на сьогодні мають стати: покращення про-
цесу адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати податків, 
забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря між платни-
ками податків, максимальна співпраця податкових органів різних рівнів, а 
також налагодження системи електронної взаємодії податкових органів і пла-
тників, система податків повинна містити якомога менше необґрунтованих 
пільг, узгоджуватись із загальною політикою ціноутворення і підвищення за-
робітної плати, розширення бази оподаткування екологічним податком та 
податком на нерухоме майно, стимулювання розвитку бізнесу та підвищення 
ефективності виробництва, податки зобов’язані надавати більше свободи 
підприємництву, інвестиціям, науково-технічному прогресу, посилення опо-
даткування екологічно шкідливих і небезпечних виробництв.  
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Досліджено динаміку відтворення стосовно різних форм господарювання. Осмис-

лення ходу та результатів трансформацій діяльності підприємств в аграрному секторі 
економіки України демонструє необхідність принципової корекції української аграрної по-
літики. 

Ключові слова: трансформація галузевої структури, аграрні підприємства, імпера-
тиви розвитку, структурні зрушення. 

 
Постановка проблеми. Cуспільно-економічні та політичні трансфор-

мації супроводжуються гострими кризовими явищами, загостренням полі-
тичної й соціально-економічної ситуації, що викликає необхідність глибоко-
го їхнього вивчення. Одна з них полягає в тому, для всіх постсоціалістичних 
країн була розроблена й нав'язана шаблонова модель аграрних реформ по ре-
цептах Міжнародного валютного фонду. Суть цієї моделі полягала в транс-
формації форм власності, примусового руйнування колгоспно-радгоспної си-
стеми, лібералізації цінової політики з доведенням інфляції до фази так зва-
ної «шокової терапії». 

Ринкові трансформації в аграрному секторі мали руйнівні наслідки. 
Уже в 1999 р. спад сільськогосподарського виробництва досяг критичної ри-
си: обсяг виробництва валової продукції знизився у всіх категоріях госпо-
дарств у два рази, а в сільськогосподарських підприємствах – в 3,5 рази. Аб-
солютні значення обсягів виробництва валової продукції в останні 2011-
2013 роки, не дивлячись на певні позитивні тенденції, все ще не досягли рів-
ня навіть 1990 р. У 2013 р. обсяг валової продукції сільського господарства 
все ще на 29 млрд. грн у постійних цінах 2010 року менший за обсяг 1990 р. 
[1]. Не спостерігалося особливо позитивних зрушень у розвитку АПК в пода-
льші періоди. Спад аграрного виробництва супроводжувався небажаними 
структурними зрушеннями. Істотні деформації мали місце й у галузевій стру-
ктурі. Більшою мірою спад виробництва торкнувся галузей тваринництва: 
обсяг валової продукції за період 1990-2013 рр. знизився у всіх категоріях го-
сподарств у майже два рази, у тому числі в сільськогосподарських підприєм-
ствах – в 2,5 рази. В 1990 р. питома вага валової продукції тваринництва в за-
гальному обсязі валової продукції сільського господарства в усіх категоріях 
господарств становила 48,5 %, а в 2013 р. – лише 30,5 %, у сільськогосподар-
ських підприємствах, відповідно, — 40,7 та 24,7 % [1, С. 5].  

Вказані структурні зрушення на фоні теперішнього вектора прагнень 
України до поглиблення інтеграції у світовий економічний простір залиша-
ють небагато шляхів розвитку товарної спеціалізації експорту та, відповідно, 
галузевої структури внутрішнього виробництва. Останнє обмежуватиме і 
розвиток експортного потенціалу аграрного сектора національної економіки, 
і імплементації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку його суб’єктів. 
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Фактично поглиблюватиметься монокультурна спеціалізація з галузевою де-
формацією внутрішнього виробництва в бік пріоритету рослинництва. На-
жаль, такі обставини не сприятимуть ані стрімкому розвитку суб’єктів вітчи-
зняного агровиробництва, ані вирішенню низки проблем, що лежать в соціа-
льній площині, зокрема, в частині забезпечення зайнятості сільського насе-
лення та припинення його відтоку з сільських територій.  

Все це актуалізує необхідність наукового обґрунтування та практичної 
імплементації нових принципів регулювання процесів розвитку аграрного 
сектора вітчизняної економіки, які б дозволили адаптувати його діяльність до 
викликів сьогодення без погіршення стану суб’єктів, які складають економі-
чний базис відтворення в сільськогосподарському виробництві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказаним питанням приді-
лили свої дослідження В.Г.Андрійчук, І.Н. Лукінов, В.В.Лагодієнко, 
М.Й.Малік, Б.І. Пасхавер, П.Т. Саблук, М.Ф. Соловйов, В.В.Булюк, 
В.В. Юрчишин, О.О.Красноруцький, І.О.Крюкова, Т.М. Гнатьєва, 
С.С.Стоянова-Коваль, Т.С.Шабатура, С.М.Шкарлет, Б.О.Язлюк [1-6]. В їх 
працях висвітлюються різні аспекти цієї складної та багатогранної проблеми. 
Втім, всі дослідники сходяться у висновках на необхідності опрацювання та 
імплементації в сфері державного регулювання аграрного виробництва та аг-
рарного ринку цілісної та комплексної доктрини розвитку аграрного сектора 
національної економіки, чого нажаль так і не було зроблено. 

Постановка завдання. Аналіз тенденцій розвитку аграрного сектору 
вітчизняної економіки в контексті викликів сьогодення та деформації пропо-
рцій відтворювального процесу зумовлює необхідність критичного перегляду 
принципів здійснення регуляторних впливів на аграрне виробництво та агра-
рний ринок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У початковий період здій-
снення реформ загальною тенденцією розвитку економіки було руйнування фі-
нансово-кредитної системи, гіперінфляція, цінові деформації й нееквівалент-
ність міжгалузевого товарного обміну, гострий дефіцит фінансових і матеріаль-
них ресурсів, відсутність належного керування на всіх рівнях економіки держа-
ви. Не були чітко позначені кінцеві цілі й завдання ринкових трансформацій. 

При цьому система цілей зарубіжних ідеологів реформування була 
більш ніж прозорою та зрозумілою. Для останніх найголовнішим було усуну-
ти в майбутньому Україну, як потужного конкурента на світовому агропро-
довольчому ринку, без залишення її економіці в перспективі будь-яких мож-
ливостей для виробництва конкурентоспроможної на ринках розвинутих кра-
їн продукції, крім сировинної. Мотивація ж вітчизняних реформаторів зводи-
лася, передусім, до виконання політичного замовлення щодо знищення про-
порційності та масштабної збалансованості вітчизняного аграрного виробни-
цтва, яке функціонувало на той час у формі колгоспно-радгоспної системи. 

Замість формування багатоукладного аграрного сектору, удосконален-
ня діючих колективних форм у країні цілеспрямовано здійснювалася держав-
на політика примусового руйнування існуючих суб’єктів виробничої сфери. 
Замість того, щоб акцентувати увагу на еволюційному розвитку й удосконален-
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ні всіх цих форм, вони розглядалися тільки в альтернативних варіантах, що й 
привело до структурних зрушень, які ми маємо на сьогоднішній день. 

Уже в 1999 р. спад сільськогосподарського виробництва досяг критичної 
риси: обсяг виробництва валової продукції знизився у всіх категоріях госпо-
дарств в 2 рази, а в сільськогосподарських підприємствах – в 3,5 рази. Абсолю-
тне зниження обсягу виробництва валової продукції цього року досягло – 74,9 
млрд. грн. При цьому в сільськогосподарських підприємствах це, зниження ста-
новило 73,4 млрд. грн, а в господарствах населення – 1,5 млрд. грн. Однак до-
недавна владні структури робили ставку саме на господарства населення, ви-
значаючи ефективність реформування аграрного сектору підвищенням їх пито-
мої ваги в загальному обсязі виробництва валової продукції. В 1990 р. питома 
вага господарств населення в загальному обсязі виробництва валової продукції 
сільського господарства становила 30,6 %, а з 2000 р. до 2010 р. перевищувала 
50 %. В 2011 році ситуація почала дуже повільно виправлятися і в 2013 році пи-
тома вага особистих господарств населення скоротилася до 46 % у структурі 
виробництва валової продукції сільського господарства.  

Саме в цей період в аграрному виробництві України з’явилися та поча-
ли активно розвиватися інтегровані структури холдингового типу. Каталіза-
тором цього процесу стала, з одного боку, надконцентрація фінансового ка-
піталу суб’єктів сфери обігу сільськогосподарської продукції, реінвестування 
якого в сферу виробництва було цілком позитивним явищем, та доступ на 
внутрішній ринок держави зарубіжних інвестицій в аграрний сектор. Вже у 
2012 р. серед двадцяти найбільших агрохолдингів середня площа угідь, що 
припадає на кожну з цих структур, складала 147 тис. га. Лідерами за критері-
єм площі в обробітку є «Укрлендфармінг» (250 тис. га), 
ВАТ «Маріупольський комбінат імені Ілліча» (238 тис. га), Українська група 
компаній «Land West Company» (184 тис. га), Група підприємств 
ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (180 тис. га), ТОВ «Астарта» 
(158 тис. га) [8]. При цьому з двадцяти найбільших агрохолдингів України 
одинадцять входять до складу зарубіжних структур або є суб’єктами, створе-
ними за суттєвої участі зарубіжного капіталу.  

Зважаючи на тенденції відтоку капіталу з держави при продовженні ве-
дення на її території економічної діяльності власниками цього капіталу, до-
сить часто утворення холдингової структури за рахунок іноземних інвестицій 
є ні чим іншим, як поверненням капіталу в оборот його власником через за-
рубіжних операторів фінансового ринку. Тому розглядати зазначені явища, 
як доказ «надзвичайної» інвестиційної привабливості вітчизняного аграрного 
виробництва неможливо. Втім, поява інтеграційних утворень навіть у такій 
гіпертрофованій формі у аграрному секторі економіки України має сприйма-
тися як, в цілому, позитивне явище, регулюючий вплив на виникнення та 
розвиток якого має бути спрямований на усунення протиріч соціального, 
екологічного та ринково-конкурентного значення, адже, в будь-якому різі, 
холдингові структури є альтернативою превалюванню дрібнотоварного ви-
робництва сільськогосподарської продукції, як «тупікового» напряму розвит-
ку аграрного сектору економіки України. 
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Глибокою проблемою інтенсивного розвитку агрохолдингів, як пріори-
тетної на сьогоднішній день форми організації агробізнесу залишається галу-
зевий баланс в їх спеціалізації. Лише шість з двадцяти найбільших агрохол-
дингів розвивають тваринництво, як один з напрямів своєї спеціалізації. Зу-
мовлене це, передусім, загальними тенденціями розвитку товарного вироб-
ництва в сільському господарстві держави. 

Галузі тваринництва у своєму розвитку потрапили під вплив тих же 
факторів, що й сільське господарство в цілому. Визначальним було катаст-
рофічне падіння споживчого попиту на продукцію тваринництва через зубо-
жіння основної маси населення. Це обумовило низькі ціни й збитковість ви-
робництва та реалізації продукції. Руйнуючи на початку реформування вели-
котоварне виробництво, проблему збільшення виробництва продукції тва-
ринництва сподівалися вирішити за рахунок господарств населення. Втім, 
реальна практика довела неефективність такого шляху розвитку. У минулому 
господарства населення відчували потужну підтримку з боку колгоспів і рад-
госпів. Це безперечно й не вимагає особливих коментарів. 

Що стосується фермерських господарств, то в 2012 р. на їхню частку 
доводилося 11,4 % сільськогосподарських угідь і 13,1 % ріллі, однак їх пито-
ма вага в загальному обсязі виробництва валової продукції сільського госпо-
дарства становив усього лише 6,3 % (в обсягах виробництва продукції рос-
линництва й тваринництва відповідно 8,6 і 1,7 %) . Наведені вище показники 
відображають реальну інтенсивність і ефективність використання землі (вона 
майже у два рази нижче, чим у сільськогосподарських підприємствах). Через 
екстенсивний характер виробництва, дуже слабку технічну оснащеність ці 
суб’єкти сфери виробництва значно уступають сільськогосподарським під-
приємствам по врожайності основних сільськогосподарських культур, до то-
го ж мають деформовану галузеву структуру: в 2000-2012 рр. питома вага 
продукції тваринництва в загальному обсязі виробництва валової продукції 
сільського господарства коливався в межах 7,2-17,0% [2]. Отже, без усунення 
галузевих деформацій побудувати раціональний виробничий тип і систему 
ведення сільського господарства неможливо. 

Висновки. Негативні тенденції в розвитку аграрного сектору економіки 
обумовлені суб'єктивними причинами. В основу соціально-економічних та по-
літичних трансформацій в нашій державі традиційно покладається стратегія 
руйнування. Забезпечення продовольчої безпеки країни й формування збалан-
сованого ринку можливо тільки на основі відродження великих спеціалізованих 
сільськогосподарських підприємств із поступовим переходом їх до моделі роз-
витку інтенсивного типу з подальшим поглибленням агропромислової інтегра-
ції, тобто із формуванням можливостей для створення більших розмірів доданої 
вартості всередині агропромислового виробництва держави та її внутрішнього 
ринку. Дві інші форми – фермерські господарства й господарства населення 
мають доповнювати процеси формування внутрішньої пропозиції продовольст-
ва продовольства. Успішний їхній розвиток можливий тільки за умови тісної 
кооперації й інтеграції з великими сільськогосподарськими підприємствами. 
Все це потребує критичного перегляду аграрної політики держави, яка не вико-
нала дотепер свого цільового призначення. 
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Розглянуто теоретико-методологічні аспекти інституціонально-

трансформаційних процесів в сільськогосподарських підприємствах. Проаналізовано скла-
дові, пов’язані з подальшою інституціональною перебудовою вітчизняних сільськогоспо-
дарських підприємств. Виявлено причини ускладнень, що виникають при проведенні транс-
формаційних процесів.  

Ключові слова: інституціональна трансформація, форми власності, сільське госпо-
дарство, господарська діяльності, державна підтримка. 

 
Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану інституціональних пе-

ретворень, перспектив розвитку раціональної соціально-економічної струк-
тури в цілому не може бути виконаний без урахування соціально-
економічних факторів та передумов цих процесів. Ці інституціональні пере-
творення покликані реформувати всю систему стимулів для господарств і 
громадян, сприяючи підвищенню ефективності та конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств, забезпечуючи стабілізацію та зростання 
виробництва. Причому акцент повинен бути зроблений на тих аспектах ре-
форм, які здійснюють швидкий і безпосередній вплив на структуру сільсько-
го господарства, - земельній політиці та реорганізації галузі. В останні два-
дцять років відбулася деградація виробничого потенціалу сільськогосподар-
ських підприємств. Внаслідок чого аграрне виробництво стало значно більш 
трудомістким, переважно втративши свій індустріальний характер. Село пе-
реживає системну кризу, основними проявами якого є не тільки спад аграр-
ного виробництва, а й загострення демографічної ситуації, високий рівень 
безробіття сільського населення, проблеми його бідності, зниження якості 
життя. Для сучасного аграрного виробництва характерним є збереження при-
родно-руйнівного типу господарювання. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і прикладні ас-
пекти означених проблем змістовно представлені у працях Ю.М. Лопатинсь-
кого, О.О. Мороз, Т.О. Осташко,  М.І.Пугачова, П.Т.Саблука, О.Г. Шпикуля-
ка та інших. Проте проблема аграрних ринкових трансформацій в Україні 
вимагає більш глибокого і комплексного дослідження інституціональних 
чинників, особливо неформальних інститутів, які виявилися найскладнішими 
для ринкової переорієнтації.  

Постановка завдання. Мета даної статті полягає в обґрунтуванні під-
ходів до інституціональних перетворень та структурної трансформації сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інституціональні перетво-
рення мають бути цілісною системою, що забезпечує ефективну взаємодію 
всіх секторів ринкової економіки. Аналітичне осмислення теоретико-
методологічних підходів щодо розвитку економічних систем дало можли-
вість виділити фактори, що впливають на інституціонально-структурні 
трансформації в аграрному секторі економіки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Компоненти інституціонально-структурних трансформацій 

аграрного сектору економіки 
Джерело: сформовано автором 
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Непослідовність і фрагментарність реалізації ринкових реформ призве-
ла до відокремлення інтересів основних суб’єктів економіки, трансформації 
їхніх інтересів, ігнорування соціальної та духовної складових реформ, які за-
безпечують відтворення і зростання людського потенціалу. Склалося проти-
річчя між системою (цілим) та її структурними елементами. Синхронізація 
інтересів усіх суб’єктів ринкової економіки має посилити загальнонаціональ-
ний ефект порівняно з розрізненою ефективністю діяльності окремих 
суб’єктів економіки, стати потужним прискорювачем темпів економічного 
зростання в народному господарстві. 

Важливим є те, що інституціональні межі перетворень проявляються 
досить чітко: 

- сучасний аграрний сектор економіки є висококонкурентним, за дани-
ми Державної служби статистики України, він охоплює 14645 сільськогоспо-
дарських підприємства і 41488 фермерських господарства;  

- протягом усього трансформаційного періоду відбувався перехід від 
державних до недержавних форм власності. У 2014 році більше 90% сільсь-
когосподарських товаровиробників функціонують у межах приватної та змі-
шаної форм власності; 

- інституціональні перетворення охоплювали не тільки зміни форм вла-
сності, а й трансформацію організаційно-правових форм господарювання, що 
забезпечило формування багатоукладної аграрної економіки. На сьогодні в 
структурі сільськогосподарських підприємств домінують господарські това-
риства (52,9%), друга позиція належить приватним підприємствам (28,3%), 
роль державних підприємств невисока (2,1%); 

– структурні пропорції між обсягами виробництва і факторами вироб-
ництва серед товаровиробників не є оптимальними. Значна частина ресурс-
ного потенціалу зосереджена у великому і середньому сільськогосподарсь-
кому бізнесі, а його роль в структурі виробництва значно нижча, ніж малих 
форм господарювання; 

- у селянських (фермерських) господарствах спостерігали досить висо-
кий темп зростання виробництва, проте їхня частка в обсязі валової продукції 
сільського господарства не перевищує 10%, що, на наш погляд, недостатньо 
для розвитку аграрного ринку та формування самобутнього класу товарови-
робників; 

- господарства населення, що стали основними виробниками сільсько-
господарської продукції (майже 50%) і додатковим джерелом доходів сільсь-
кого населення, як і раніше залишаються засобом виживання в умовах еко-
номічної кризи і безробіття; 

- малі форми господарювання є більш мобільними під час прийняття 
рішень, відповідаючи на сигнали ринку та займаючи, як правило, ті ринкові 
ніші, в яких не готові працювати великі сільськогосподарські підприємства. 
Так особисті селянські господарства країни виробляють 97,9% меду, 96,9% 
картоплі, 84,3% овочів, 84,2% плодів та ягід, 83,3% вовни, 79,7% молока від 
загального обсягу виробництва; 
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- великий і середній агробізнес неоднорідний за своїм складом. В 
останні роки все більше проявляється тенденція диференціації сільськогос-
подарських підприємств за масштабами і результатами виробництва, рівнем 
фінансового стану. За останні роки частка фінансово стійких підприємств 
зростає, проте в загальній структурі агропідприємств, за фінансовою оцін-
кою, зберігається високий відсоток нестабільних кризових підприємств. У 
секторі великих і середніх підприємств посилюється тенденція перерозподілу 
ресурсного потенціалу на користь сильних стійких господарств на фоні упо-
вільнення віддачі від факторів виробництва; 

- різноспрямованість економічних інтересів господарюючих суб'єктів 
агропромислового комплексу не забезпечує еквівалентного обміну продук-
тами і послугами. Тому для сучасного розвитку сільського господарства ха-
рактерні три види цінових диспропорцій, які виражені у швидшому зростанні 
цін на матеріально-технічні ресурси, послуги виробничо-технічного призна-
чення, послуги переробних підприємств і торгівлі порівняно з цінами на сіль-
ськогосподарську продукцію. Результат цінових диспропорцій добре відомий 
- неможливість ведення господарської діяльності на розширеній основі, ви-
лучення фінансових коштів з галузі і як наслідок - відставання в економічно-
му розвитку. 

У цілому інституціональна динаміка має серйозний вплив на структур-
ну трансформацію галузі, а результати змін дуже суперечливі. Процес інсти-
туціоналізації ринкових відносин ще далекий від завершення, зокрема потрі-
бно створити повноцінну виробничу, ринкову, соціальної інфраструктури, 
сформувати механізм економічного партнерства як всередині галузі, так і за 
її межами, визначити систему формальних і неформальних норм поведінки 
суб'єктів аграрного сектора економіки, ціннісних характеристик і стратегій 
розвитку галузі. 

Щодо ідентифікації місця сільського господарства країни, то, зважаючи 
на сформовані пропорції, основні напрямки структурних зрушень, можна 
стверджувати, що воно тепер перебуває на тому етапі розвитку, на якому бу-
ли розвинені країни світу в період індустріального становлення галузі. 

Підбиваючи загальний підсумок соціально-економічної характеристики 
структурних процесів у сільському господарстві, відзначимо невідповідність 
вітчизняної аграрної структури аналогічній структурі розвинених країн, су-
часним світовим тенденціям розвитку аграрного сектора, а також втрату по-
точної конкурентоспроможності галузі в національній економіці. 

Наявність численних структурних вад обмежує поступальний розвиток 
аграрної системи і зумовлює об'єктивну необхідність керованої прогресивно-
еволюційної її трансформації [1]. 

Фундаментальні інституціональні перетворення мають головну мету - 
зміну формальних і неформальних умов господарської діяльності, а також 
створення ефективних стимулів підприємницької та трудової активності 
сільського населення. Модифікують зміст організаційно-економічних відно-
син, створюють нову систему форм власності, і на цій підставі виникає 
трансформація форм господарювання. Удосконалення формальних і нефор-
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мальних інститутів вимагає наявності значного проміжку часу, особливо це 
стосується консервативних, пов’язаних зі зміною свідомості людей. Таким 
чином, в умовах корінних інституціональних перетвореннях актуальною є 
проблема адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкових умов го-
сподарювання. До того ж кожен етап перетворень має відбуватися за підтри-
мки з боку держави.  

Проведені дослідження діяльності підприємств різних форм господа-
рювання дозволяють зробити висновки, що в умовах ринкових відносин їм 
властива динамічність, можливість трансформації з однієї форми в іншу на 
підставі перетворення, злиття, поділу, приєднання, ліквідації, виділення.  

Виявлено, що суть процесу трансформації полягає в комплексній зміні 
всієї системи аграрних відносин, і передусім власності на землю, форм гос-
подарювання, системи ведення сільськогосподарського виробництва. 

Особлива роль у підвищенні ефективності діяльності сільськогосподар-
ських підприємств різних форм господарювання належить державній політи-
ці, яка полягає у створенні умов для рівноправного розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств усіх форм господарювання; наданні диференційованої 
підтримки підприємствам різних організаційно-правових форм із урахуван-
ням мети господарської діяльності, типу власників, розподілу доходів, 
управління на підприємстві; забезпеченні переходу від наявного розподілу 
ресурсів до адресного; розширенні форм і методів державної підтримки ви-
сокопродуктивних господарств, що впроваджують сучасні технології, інно-
вації. 

Дотепер в  сільському господарстві не відбулася системна трансформа-
ція, яка могла б закласти основи для стійкого зростання виробництва, що за-
безпечує збалансований та соціально орієнтований розвиток аграрного виро-
бництва. Таким чином, наявний рівень виробництва в сільському господарс-
тві не породжені технологічним ривком, його сьогодні забезпечують не ін-
ституціональні формування, а переважно особисті селянські господарства 
(ОСГ), у той час як реорганізовані сільськогосподарські підприємства збері-
гають слабкі адаптаційні та мотиваційні можливості. 

Протягом всього періоду реформ відчувається недостатність обсягів 
державної підтримки сільського господарства, відсутність єдиної системної 
програми розвитку галузі та, головне, її поетапної реалізації. За допомогою 
багаторічного вилучення доходів сільського господарства керівництво країни 
постійно вирішувало загальнодержавні проблеми, забезпечуючи сільськогос-
подарське виробництво та сільський соціум за залишковим принципом. Саме 
тому якість життя сільського населення істотно нижче ніж у місті. Так за ра-
хунок трудових ресурсів села багато років забезпечувалося функціонування 
промисловості країни. Постійний відтік молодого, найбільш освіченого й 
працездатного населення, відсутність адекватної компенсації шляхом техніч-
ного переозброєння та покращення фондо- і енергооснащеності перетворив 
аграрне виробництво в найбільш трудомісткий і найменш привабливий сек-
тор економіки. До того ж багаторічна економічна політика уряду заохочувала 
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невигідне для виробників продовольства співвідношення цін на сільськогос-
подарську та промислову продукцію, що не дозволяло аграріям господарюва-
ти та створювати необхідні резерви для розвитку виробництва. Громадська 
думка, сформована за роки реформ, відображала негативне ставлення до аг-
раріїв, що в врешті-решт створило уявлення про аграрну економіку, як про 
безперспективну, відсталу та соціально непривабливу. 

Вищезгадані аргументи переконливо доводять, що політика держави 
щодо аграрного сектора значно погіршила його стан та ускладнила аграрну 
кризу. Сьогодні сільське господарство розвивається за інерцією, що спричи-
нило досить низький рівень конкурентоспроможності сектора. Ця ситуація 
ускладнена цілою низкою чинників, зокрема погіршення внутрішнього та зо-
внішнього середовища господарювання, що супроводжувалося різкими коли-
ваннями ринкової кон’юнктури в сільському господарстві, призводить до за-
вищених ризиків бізнесу та створення мотиваційного бар’єра для сільгоспви-
робників. Наприклад рівень рентабельності реалізації зерна становив у 2006 і 
2007 р. усього 11,2% і 0,2% відповідно [2]. Диспаритет цін на сільськогоспо-
дарську та промислову продукцію продовжує збільшуватися. 

Сільгоспвиробники часто долають серйозні труднощі, щоб одержати 
доступ до ринків земельних, фінансових, матеріально-технічних і інформа-
ційних ресурсів. У сфері збуту продукції сільськогосподарських виробників 
спостерігався дуже високий рівень трансакційних витрат.  

Так, до 70-80 відсотків у ціні продовольчих товарів для кінцевого спо-
живача становлять витрати інфраструктури та торгівлі, що ще більше знижує 
рівень рентабельності та інвестиційні можливості сільгоспвиробників. Про 
низький рівень конкурентоспроможності цього сектора свідчить і незаверше-
ність процесу формування економічно активних суб’єктів аграрного бізнесу. 
Сільськогосподарські підприємства втратили основну частину активів, якими 
вони володіли на початку реформ, у результаті чого підсилилася їх диферен-
ціація за фінансовим станом. Близько 58% виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції регіону в 2007 р. здійснювалося в дрібнотоварному секторі осо-
бистих селянських господарств [2].  

Необхідно відзначити, що процес, який посилився в останні роки, фор-
мування інтегрованих агропромислових структур, що поєднують виробницт-
во, переробку й реалізацію продукції, сприяє залученню інвестицій в галузь, 
її технологічному відновленню, знижує ризики невиконання контрактів. Од-
нак, з іншого боку, одночасно зростає можливість монопольного впливу на 
ринок агропродукції, що обмежує економічну самостійність сільськогоспо-
дарських товаровиробників, їхні земельні та майнові права й, як наслідок, 
знижує їхню мотивацію. На особливу увагу заслуговує триваюча тенденція 
деградації ресурсного потенціалу та наростання технологічної відсталості 
сільськогосподарських підприємств, а також викликає занепокоєння дедалі 
гірше забезпечення сільського господарства кваліфікованими управлінськи-
ми кадрами. 
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Знос основних видів сільськогосподарських машин досяг 65-70 відсот-
ків. Якщо буде зберігатися ця тенденція вибуття сільськогосподарських ма-
шин до 2016 р. то оброблювана площа ріллі може скоротитися на чверть. Ще 
одним фактором, що знижує конкурентоспроможність регіонального сільсь-
кого господарства, є низький рівень розвитку на селі соціальної інфраструк-
тури та несільськогосподарської зайнятості населення. Відставання соціаль-
них умов села, що накопичувалося історично, ще істотніше підсилилося в  
90-і рр. Село значно відстає від міста за комунальним облаштуванням житла, 
доступністю послуг транспорту та зв’язку, газифікацією природним газом, 
забезпеченістю доброякісною питною водою. Усе це є не тільки однією з ос-
новних причин сільської бідності та різкого погіршення демографічної ситу-
ації, але й зумовлює низьку конкурентоспроможність аграрного сектора. Іс-
тотний негативний вплив на розвиток аграрної сфери виник через незавер-
шеність інституціональних реформ, невпорядкованість правового регулю-
вання земельного обігу. Щорічно змінюються правила та механізми держав-
ного регулювання сільського господарства та агропродовольчих ринків.  

Висновки. Загальноекономічна підтримка сільгоспвиробників припус-
кає не тільки заходи для якісного поліпшення інфраструктури, але й створен-
ня особливих умов господарського режиму. До подібних заходів можна від-
нести такі, як використання пільгової тарифної політики під час перевезення 
зернових й олійних культур залізничним транспортом, підтримка внутрішніх 
цін на рівні вище світових. Управління регіональними ринками підтримує 
координацію дій їхніх учасників за допомогою механізму, що за певних умов 
забезпечує найкращий розподіл ресурсів, а також мотивацію учасників ринку 
для подолання неминучого конфлікту інтересів. Ступінь досягнення постав-
лених цілей буде залежати від наявності можливостей для росту в зовніш-
ньому середовищі та від здатності всіх інституціональних суб’єктів регіона-
льного ринку, реалізувати ці можливості. 
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В данной статье определены факторы, которые могут влиять на развитие органи-

ческого рынка и повышение интереса к таким продуктам со стороны покупателей. В каче-
стве таких показателей определены следующие: площадь сельскохозяйственных угодий, 
приходящаяся на душу населения; индекс Джини; доля доходов, приходящаяся на 20% насе-
ления страны с самым высоким уровнем дохода; затраты на освоение «зеленых» техноло-
гий. Авторами определенны основные направления действий, которые будут способство-
вать развитию белорусского органического рынка: содействие развитию освоения сельско-
хозяйственных угодий под органику путем развития фермерства и формирование сбыто-
вой инфраструктуры в Беларуси; разработка государственной политики в области фор-
мирования культуры питания населения; подготовка кадров.  

Ключевые слова: биоорганическое сельское хозяйство, экологически чистая продук-
ция, органическая продукция, «зеленые» технологии, индекс Джини, продолжительность 
жизни. 

 
Постановка проблемы. Достаточно сложно определить, когда впер-

вые возникло биоорганическое сельское хозяйство. Его концепция существо-
вала еще до изобретения синтетических агрохимикатов. Однако в качестве 
самостоятельного направления биологическое сельское хозяйство стало раз-
виваться как реакция на крупномасштабное использование химикатов и про-
чих технологий, ставивших под сомнение безопасность технологий произ-
водства продуктов питания для человека и окружающей среды. Так называе-
мый «бум» органического сельского хозяйства начался только в 1990-х гг., 
что было связано с реакцией на накопившиеся в мире экологические пробле-
мы и продуктовые скандалы. Жители развитых стран были готовы платить 
больше за гарантию безопасности. Правительства некоторых стран также 
стали уделять особое внимание развитию этого направления и выделять до-
полнительные субсидии. Появляется ряд инновационных технологий для ор-
ганического земледелия, развиваются институты и исследовательские 
центры, занимающиеся разработкой эффективных методов производства би-
оорганических продуктов. 

Оценка состояния белорусского рынка органической продукции. В 
Беларуси органическое земледелие только зарождается, появляются сельско-
хозяйственные производители, работающие по органическим методам, и три 
фермерских хозяйства уже получили сертификаты европейского образца. 
Единственной структурой, которая осуществляет товарное производство ор-
ганических продуктов, является «Надежда-плюс» – подразделение по произ-
водству товаров и услуг БГПС «Надежда–21 век», главное задачей которой 
является обеспечение экологически чистыми продуктами питания детей, на-
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ходящихся на реабилитации и оздоровлении в детском республиканском 
оздоровительном центре «Надежда». Реализуемый центром проект является 
пилотным и демонстрирует возможности ведения экологически чистого 
сельского хозяйства Площадь земельного участка филиала «Надежда-плюс» 
составляет порядка 40 га. Единственный пока в стране Мядельский район 
объявлен зоной экологически чистого земледелия: на него возложена задача 
обеспечить натуральными продуктами питания курортную зону Нарочанско-
го края. 

Центром научного обеспечения экологически чистого земледелия в ре-
спублике является Научно-производственный центр по земледелию НАН Бе-
ларуси и Научно-производственный центр по механизации НАН Беларуси. 

В Республике Беларусь существуют необходимые предпосылки для ра-
звития экологического землепользования – страна обладает значительным 
потенциалом пахотных земель в расчете на душу населения, а объемы внесе-
ния минеральных удобрений на гектар пашни ниже, чем в западноевропейс-
ких странах. Площадь земель Республики Беларусь составляет 20,8 млн. га, 
из них сельхозугодий – 8,82 млн. га, что составляет на 1 жителя 0,93 га, в том 
числе пашни – 0,616 га. Сравнительная оценка уровня обеспечения одного 
жителя сельхозугодиями в Беларуси по сравнению с другими странами пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Обеспечение одного жителя сельхозугодиями в странах мира  

Обеспеченность одного жителя, га Страна сельхозугодья Пашня 
Беларусь  0,93 0,616 
Канада 2,05 1,37 
Франция 0,48 0,30 
Германия 0,21 0,14 
Молдавия 0,68 0,50 
Италия 0,23 0,13 
Польша 0,42 0,33 
Россия 1,52 0,86 
Испания 0,65 0,29 
Швеция 0,34 0,29 
Украина 0,89 0,71 
США 1,33 0,55 

 

В структуре граждан-землепользователей, составляющих около 3 млн. 
чел., преобладают владельцы приусадебных участков и дачники (таблица 2).  

К особенностям белорусского сельского хозяйства относят: 
− высокоинтенсивное сельское хозяйство; 
− преимущественное наличие крупных сельскохозяйственных пред-

приятий, оснащенных тяжелой техникой и применяющих высокие дозы ми-
неральных удобрений и пестицидов; 

− острый дефицит высококачественных органических удобрений; 
− использование свежего навоза, осадков сточных вод и навозной жижи; 
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− наличие крупных животноводческих комплексов, хранение и внесе-
ние животноводческих стоков и куриного помета. 

Таблица 2 
Характеристика землепользователей в Республике Беларусь 

Из них 
Землепользователи 

Количество  
землепользо-

вателей 

Всего  
сельхозземель, 

тыс. га пахотных под постоянны-
ми культурами 

Крестьянские (ферме-
рские) хозяйства 2337 127 93,4 31,3 

Граждане, всего 2949848 902,4 666,5 163,6 
 

Как считают ученые, существуют определенные препятствия на пути 
развития органического земледелия в Беларуси [3]: размеры необходимых 
для нее становления финансовых вложений; неразвитость рынка органичес-
кой продукции; практика фиксирования цен на сельхозпродукты. 

Последний фактор свидетельствует о нерентабельности биохозяйства. 
Сдерживающим факторов развития органического рынка сельскохозяйствен-
ных продуктов является и отсутствие законодательной базы. На сегодняшний 
день фермерских хозяйств, готовых подтвердить свою экологичность – еди-
ницы, что объясняется в первую очередь отсутствием сертифицирующего 
национального органа, который бы оценивал производителя и выдавал спе-
циальную маркировку. Белорусские фермерские хозяйства могут сертифици-
ровать две компании, из Украины и Латвии, которые в своей работе придер-
живаются стандартов ЕС. Иначе говоря, органическая продукция с таким 
сертификатом будет признаваться в ЕС. Производитель может маркировать 
ее соответствующим образом и продавать по повышенной цене. 

Всего по состоянию на середину 2013 года в нашей стране сертифика-
цию прошли или проходят немногим более десяти фермерских хозяйств [3]. 
В основном это фермеры, занимающиеся выращиванием ягод и овощей на 
площадях в несколько гектаров. Это объясняется и наибольшим удельным 
весом данной продукции в общем объеме производства сельскохозяйствен-
ной продукции фермерскими хозяйствами в стране. 

Анализ статистических данных показывает, что производство овощей у 
фермерских хозяйств в 2012 г. по сравнению с 1991 г. увеличилось в 525 раз, 
картофеля – в 43 раза, а их вклад в общий урожай этих культур составляет 
13% и 4% соответственно. При этом удельный вес продукции фермеров сос-
тавляет лишь 1,3% в общем объеме. Белорусские фермеры специализируются 
на выгодных и высокодоходных направлениях, к которым относятся плодо-
водство, картофелеводство, овощеводство. Во многом это обусловлено учас-
тием в именной программе Минсельхозпрода. В нее входят 40 хозяйств, еще 
7 фермерских хозяйств включены в программу овцеводства, а 4 – племенного 
дела. 

Структура специализации производства следующая: в растениеводстве 
занято более половины фермерских хозяйств, в животноводстве – 15%, 24% 
ведут смешанное сельское хозяйство.  
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Одним из сдерживающих факторов развития фермерства является не-
достаточное финансирование поддержки на первичное обустройство фермер-
ских хозяйств, слабый интерес к страхованию посевов, проблема реализации 
продукции, труднодоступность кредитов. В целом за два последних года из 
госбюджета было выделено 221,3 млрд. руб. на поддержку фермерских хо-
зяйств. Таким образом, в среднем по республике на гектар угодий приходит-
ся 104-115 долл. поддержки, на Брестчине – 205, где в наибольшей степени 
развит фермерский сектор, в Могилевской области – 28% [2]. 

Сдерживает рост «зеленого» фермерства и малая осведомленность на-
селения о пользе таких продуктов питания, и как следствие невысоким жела-
нием приобретать их по более высокой по сравнению с «традиционными» 
продуктами цене. Это подтверждают результаты проведенного маркетинго-
вого исследования потребительских предпочтений населения по всей Белару-
си Центром системных бизнес-технологий «SATIO» по заказу ОО «Экодом» 
(одна из самых активных республиканских общественных организаций в об-
ласти продвижения и развития органического сельского хозяйства в Белару-
си). Согласно результатам опроса, 95% респондентов хотели бы приобретать 
органические продукты. При этом выбор 89,4% из них обусловлен критерием 
полезности таких продуктов для здоровья. Но только половина из опрошен-
ных (55,8%) готова платить за органические продукты больше, чем обычные 
[24]. На уровне предприятий следует отметить несовершенство используемой 
экологической маркировки, что опять же свидетельствует о необходимости 
формировании законодательной базы в стране. 

Белорусское законодательство предусматривает обязательную марки-
ровку всей продукции с содержанием ГМО (генномодифицированных орга-
низмов), принята беспороговая система маркировки в отличии от зарубежной 
практики, где допускается содержание ГМО в продуктах питания не более 
0,9%. Для организации ГМО-контроля в Беларуси создано и аккредитовано 
15 испытательных лабораторий. В нашей стране в продаже имеются продук-
ты с ГМО американского и российского производства. 

Как видно, в Беларуси экологическое сельское хозяйство еще не полу-
чило широкого развития, однако вполне возможно в следующих областях: 

– экологическое сельское хозяйство; 
– экологические дикоросы (грибы, ягоды, лекарственные растения, их 

переработка и другая лесная экологически чистая продукция); 
– экологическая древесина, изделия из древесины; 
–экологическая аквакультура и другие. 
В белорусской стандартизации понятия «экологически чистый про-

дукт» на сегодня не существует. Существующий сертификат «Натуральный 
продукт» лишь свидетельствует об улучшенном качестве продукции, но при 
этом не соотносим в полной мере с понятием «экологический» или «органи-
ческий» продукт. Использование данной маркировки в Беларуси предшест-
вует переходу на маркировку «Органические пищевые продукты», производ-
ство которых учитывает экологические критерии всей цепочки жизненного 
цикла товара.  
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Исходя из обзора белорусского рынка органических продуктов, к пер-
воочередным задачам по его развитию следует отнести разработку собствен-
ных стандартов на основе установленных в европейских странах, подготовку 
кадров и создание системы сертификации и инспекционного контроля в об-
ласти экологического сельскохозяйственного производства. Этот этап важен 
и в направлении развития экспорта продукции. Учитывая различия в приме-
няемых требованиях к качеству продукции, должен быть введен единый сер-
тификат оценки ее качества.  

Краткосрочные перспективы развития рынка органических про-
дуктов Беларуси на примере Республике Польши. Спрос на органические 
продукты питания по условиям рынка формируется во многом исходя из соо-
тношения цены и качества продукции. Цена продукции является основным 
фактором для определения потенциала рынка. Исследуем 20 лидирующих 
стран мира по уровню продаж органических продуктов на душу населения, в 
числе которых страны Европы, Северной Америки, Япония и Австралия, 
чтобы проверить наличие взаимосвязи степени развития рынка биоорганиче-
ских продуктов и благосостояния жителей. 

Для этого рассчитаем коэффициент парной линейной корреляции меж-
ду средним уровнем финансовых трат на органические продукты питания и 
ВНД на душу населения. В результате расчетов коэффициент корреляции (r) 
получился равным 0,519. Положительное значение коэффициента указывает 
на прямую связь между исследуемыми факторами – чем выше доход населе-
ния, тем люди больше склонны приобретать органические продукты питания. 
При этом значение коэффициента далеко от единицы, степень его влияния 
можно оценить на среднем уровне, что может свидетельствовать о неустой-
чивой связи. Таким образом, доходы населения являются важным условием 
развития рынка органических продуктов питания, но не определяющим фак-
тором в абсолютном смысле. 

В предыдущих исследованиях [1] было доказано положительное влия-
ние развитие рынка органической продукции на уровень жизни населения. 
Важными вопросами для Беларуси остаются повышение культуры питания 
населения и его благосостояния, заботы о здоровье нации. В тоже время, 
учитывая современные тенденции, направленные на популяризацию здоро-
вого образа жизни и питания, инвестиции в человеческие ресурсы, как осно-
вного капитала любой страны, оспаривать необходимость развитие рынка ор-
ганики в нашей стране бессмысленно. 

Целью данной статьи является определение факторов, которые способст-
вуют развитию рынка органической продукции с последующей разработкой ре-
комендаций по оказанию воздействия на эти факторы всех участников рынка.  

Анализ международного опыта развития производства и потребления 
чистой сельскохозяйственной продукции позволил выдвинуть ряд факторов, 
которые по-нашему мнению могут влиять на развитие органического рынка и 
повышение интереса к таким продуктам со стороны покупателей. В качестве 
таких показателей определены следующие: 
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− площадь сельскохозяйственных угодий, приходящаяся на душу на-
селения (характеризует обеспеченность страны собственными сельскохозяй-
ственными ресурсами и как следствие потенциал развития органического 
сельского хозяйства), ( ), га; 

− индекс Джини (статистический показатель степени расслоения на-
селения страны (уровня неравенства) по накопленному богатству), (G), %; 

− доля доходов, приходящаяся на 20% населения страны с самым вы-
соким уровнем дохода, ( ), %; 

− затраты на освоение «зеленых» технологий (по отношению к ВВП) 
характеризуют заинтересованность и вклад всех участников рынка в сохра-
нение окружающей среды, улучшение экологии, отражает уровень «зеленых» 
инвестиций в стране, ( ), в % от ВВП. 

В результате недостатка статистической информации о производстве и 
потреблении органики в Беларуси и в условиях зачаточного развития рынка ор-
ганической продукции в целом нет возможности провести корреляционно-
регрессионный анализ и оценить степень влияния данных факторов на развитие 
белорусского рынка экологически чистой сельскохозяйственной продукции.  

Поэтому целесообразно будет провести данный анализ по одной из 
стран, результаты которого могут быть спроецированы на органический ры-
нок Беларуси в качестве прогноза. На основе полученной модели будет опре-
делен план действий по развития белорусского органического рынка в перс-
пективе [5, 6]. 

Таблица 3 
Исходные данные для стохастического факторного анализа развития 

органического рынка Польши 

Период 
Доля органики в общей 
площади сельскохозяйст-
венных земель ( ), % 

, га G, % , % , в % 
от ВВП 

2000 0,06 0,480732 37 41,1 0,64 
2001 0,12 0,464839 36,5 41 0,62 
2002 0,3 0,442035 36,6 42 0,55 
2003 0,36 0,423294 36,4 42,5 0,54 
2004 0,51 0,427688 36,2 43,2 0,55 
2005 1,08 0,416769 36 42,4 0,56 
2006 1,55 0,418051 36,4 42 0,55 
2007 1,85 0,423593 35 42 0,56 
2008 2,03 0,42268 34,6 42,2 0,6 
2009 2,37 0,421423 34,1 42,1 0,67 
2010 3,37 0,381535 34,5 41,8 0,73 
2011 3,94 0,385885 34,2 40,9 0,76 
2012 4,21 0,386513 34,3 41,5 0,72 

 

Для доказательства выдвинутой гипотезы и анализа степени влияния 
выбранных факторов на развитие рынка органической продукции в качестве 
тактического «эталона» нами был определен органический рынок Польши. В 
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этой стране отмечается положительная динамика рынка органических проду-
ктов, при этом природно-климатические условия максимально сопоставимы 
с Беларусью, что во многом определяет потенциал производства органичес-
кой продукции в стране. Для анализа были определены линейная и логариф-
мические формы зависимостей. 

Наибольшими показателями нормированного коэффициента детерми-
нации и его статистической значимостью характеризуется логарифмическая 
зависимость. В результате анализа t-статистики распределения Стьюдента 
была установлена незначимость двух форм зависимостей. Для проведения 
дальнейшего анализа был исключен четвертый фактор (затраты на освоение 
«зеленых технологий»), имеющий наименьшее t-значение и не превышаю-
щий критический предел. 

В результате повторного регрессионного анализа определены две но-
вые зависимости по сумме коэффициентов корреляции – логарифмическая и 
гиперболическая.  

Из таблицы 4 видно, что по двум моделям доказывается статистическая 
значимость и выбранных факторов и уравнения в целом. Наилучшими пока-
зателями характеризуется гиперболическая форма зависимости, в которой 
вариация указанных факторов объясняет 95,4% вариации результативного 
показателя. 

Построенное уравнение по данной форме зависимости берется за основу 
для анализа развития органического рынка продукции на примере Польши: 

, 

Таблица 4 
Сравнительная таблица результатов регрессионного анализа  

Логарифмическая форма 
 зависимости 

Гиперболическая форма  
зависимости Фактор уравнения  

регрессии Значение 
переменной

t-
значение

p-
уровень

Значение 
переменной 

t-
значение 

p-
уровень

Общая статистика регрессионной модели 
Скорректированный 
коэффициент регрес-

сии 
0,952 – – 0,954 – – 

Значение  
F-статистики 79,73 – – 83,12 – – 

Переменные регрессионной модели 
Y-пересечение 160,863 6,366 0,000 -55,043 -8,814 0,000 

Площадь сельскохо-
зяйственных угодий 
на душу населения, га 

-12,063 -5,576 0,000 5,098 5,737 0,000 

Индекс Джини, % -21,186 -4,385 0,002 757,507 4,559 0,001 
Доля дохода, прихо-
дящаяся на 20% насе-
ления с максималь-
ным уровнем дохода 

по стране, % 

-25,159 4,035 0,003 974,503 3,847 0,004 
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На развитие рынка органической продукции оказывают обратное влия-
ние три фактора – количество сельскохозяйственных земель на душу населе-
ния, индекс Джини, свидетельствующий о социальном неравенстве в общес-
тве, и доля дохода, приходящаяся на 20% населения с самым высоким уров-
нем дохода.  

При этом первый фактор по степени своего влияния на результат зна-
чительно превышает остальные факторы – более, чем в 2 раза. Затем по сте-
пени значимости находится показатель социального неравенства. Таким об-
разом, снижение площади сельскохозяйственных земель на душу населения 
может свидетельствовать об удовлетворенном спросе населения основными 
продуктами питания, после чего возникает спрос на продукты с большей по-
лезностью и добавленной стоимостью. Уменьшение второго фактора возмо-
жно в результате снижения социального неравенства в обществе, повышения 
благосостояния и сокращения расслоения по уровню дохода. Для воздейст-
вия на органический рынок через эти факторы необходимо решить основные 
задачи – формирование платежеспособного спроса населения на органичес-
кую продукцию и проведение государственной политики, направленной на 
воспитание культуры здорового питания и экологического мышления. 

Таким образом, в Беларуси возможно достичь формирования доли ор-
ганического земледелия на уровне польского – 3-4% при направленном воз-
действии на вышеперечисленные факторы.  

Выводы. Обобщая результаты исследования недостатков и потенциала 
белорусского рынка органических продуктов, а также определенные нами 
тактические задачи по его развитию на примере построенных моделей, выде-
лим основные направления действий, которые будут способствовать разви-
тию белорусского органического рынка: 

– Содействие развитию освоения сельскохозяйственных угодий под 
органику путем развития фермерства и формирование сбытовой инфраст-
руктуры в Беларуси. Развитие органического земледелия требует разработки 
и определения мер стимулирования и финансовой поддержки сельскохозяйс-
твенных производственных кооперативов и фермерских хозяйств, перешед-
ших на биоорганическое производство экологически чистых продуктов пи-
тания. Господдержка производителей экологически чистой сельскохозяйст-
венной продукции может осуществляться по следующим направлениям: раз-
витие системы страхования рисков хозяйств, производящих сельскохозяйст-
венную продукцию; совершенствование налоговой политики, в частности 
снижении или освобождении на определенный период производителей от на-
лога на прибыль; обеспечение обновления основных средств хозяйств биоор-
ганического земледелия; обеспечение мероприятий по повышению плодоро-
дия почв; предоставление консультативной помощи.  

– Разработка государственной политики в области формирования 
культуры питания населения. На сегодняшний день Беларусь не имеет науч-
но обоснованной долгосрочной политики в области питания населения. Не 
получил развития созданный в 2009 году при Совете Министров Межведомс-
твенный координационный совет по взаимодействию государственных орга-
нов, контролирующих безопасность использования продовольственного сы-
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рья, продуктов питания и кормовых биодобавок. По-прежнему отмечается 
сохранение активного распространения навязчивой рекламы нездоровых 
продуктов. С учетом высокой степени влияние СМИ на мировоззрение и во-
спитание человека, важными являются также выпуск специализированных 
программ, в том числе ориентированных на детей дошкольного возраста, ли-
тературы (детских сказок) с экологическим подтекстом, формирующие цен-
ность здорового питания и образа жизни. Все возможные инструменты госу-
дарственного воздействия через СМИ, систему образования могут быть объ-
единены в рамках государственной программы под эгидой «Года культуры 
питания» – с соответствующими мероприятиями, господдержкой производи-
телей, поставщиков, сбытовиков и потребителей. 

– Подготовка кадров. В случае перехода к биоорганическому земле-
делию необходимо обеспечить повышение уровня знаний землепользовате-
лей в области природоохранных технологий, экологии и охраны окружаю-
щей среды в целом. Важным является обеспечение подготовки кадров в об-
ласти производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.  
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Постановка проблеми. Одним із найважливіших факторів, що впли-
вають на результати діяльності кожного підприємства, є наявність товарно-
матеріальних цінностей, без яких неможливо уявити виробництво продукції 
(товарів, послуг). Від правильності документального оформлення надхо-
дження товарно-матеріальних цінностей залежить весь подальший процес 
обліку та використання товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових дослі-
джень і публікацій свідчить, що облік і аудит товарно-матеріальних ціннос-
тей розглядаються у працях, Ф.Ф. Бутинця, Л.П. Кулаковської,        В.Я. Сав-
ченка, І.І. Сахарцевої, Б.Ф. Усача та інших. Однак при відображенні у пер-
винних документах та облікових регістрах відомостей про товарно-
матеріальні цінності, необхідно пам’ятати про зміни, обумовлені введенням у 
дію Податкового кодексу України.  

Постановка завдання. Мета статті - дослідити процес організації об-
ліку і аудиту операцій з надходження і відпуску товарно-матеріальних цінно-
стей на підприємстві та запропонувати шляхи удосконалення організації об-
ліку та аудиту надходження і відпуск товарно-матеріальних цінностей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення господар-
ської діяльності підприємством використовуються товарно-матеріальні цін-
ності, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. 

Належним чином організований облік товарно-матеріальних цінностей, 
тобто якісна поінформованість про їх наявність та рух, має суттєве значення 
в управлінні діяльністю підприємства та забезпечує якісний контроль за збе-
ріганням матеріальних цінностей. 

У теоретичному розумінні виробничі запаси є предметами праці, які 
одноразово використовуються у виробничому процесі, свою вартість повніс-
тю переносять на готову продукцію  

Облік ТМЦ в ведеться згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерсь-
кого обліку 9 «Запаси» [1].  

Основними задачами обліку ТМЦ є: 
- облік надходження матеріальних цінностей на склад; 
- облік руху матеріальних цінностей на складі; 
- облік нестач та надлишків матеріальних цінностей у місцях зберіган-

ня й експлуатації; 
- облік переоцінки матеріальних цінностей; 
- облік наявності та руху матеріалів; 
- облік витрат матеріальних цінностей зі складу. 
Ці задачі регламентують чинні в Україні нормативні документи: 
- Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»[2];  
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення поми-

лок і змін у фінансовій звітності»[3]; 
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»[4];  
- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерсь-

кому обліку[5]; типовий порядок визначення норм запасів товарно-
матеріальних цінностей[6];  
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- інші нормативні документи. 
Задачі з обліку з ТМЦ тісно взаємопов’язані з задачами інших ділянок 

обліку та управлінською інформаційною системою підприємства: 
- позавиробничі витрати; надходження матеріальних цінностей за фак-

тичною вартістю (облік фінансово-розрахункових операцій); 
- відпуск матеріальних цінностей у порядку реалізації (облік готової 

продукції та її реалізації); 
- надходження матеріальних цінностей за кореспондуючими рахунка-

ми; витрати матеріальних цінностей за кореспондуючими рахунками (облік 
та складання звітності); 

- витрати матеріальних цінностей на виробництво (облік витрат на ви-
робництво). 

Документальне оформлення надходження матеріальних, сировинних і 
паливних ресурсів, їх наявності та витрачання є досить складним процесом, 
адже структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечувати вча-
сне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю та 
оперативного управління рухом ТМЦ. 

Одним із важливих завдань обліку товарно-матеріальних цінностей є 
правильне документальне оформлення і своєчасне відображення в облікових 
реєстрах надходження товарно-матеріальних цінностей, їх внутрішнє пере-
міщення та вибуття. Рух товарно-матеріальних цінностей оформлюють за 
допомогою типових форм первинної облікової документації, затверджених 
наказами Мінстату України і Мінфіну України [5]. 

Усе це вимагає від бухгалтерів, комірників, інших відповідальних осіб 
і, в першу чергу, керівників підприємства вжити заходів щодо удосконалення 
та підвищення ефективності обліку ТМЦ для чого ми пропонуємо підприєм-
ству застосовувати заходи для удосконалення обліку ТМЦ, які  зображено 
графічно на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Заходи для удосконалення обліку ТМЦ 
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2. Перевірка якості виробничих 
ТМЦ укомплектованості поставок 

при отриманні ТМЦ

3. Дотримання 
умов зберігання 

ТМЦ

4. Регулярне прове-
дення інвентариза-

цій ТМЦ 

5. Раціональне 
використання  

ТМЦ 

6. Організація доку-
ментообігу ТМЦ 

7. Автоматизація облі-
ку ТМЦ на складі 
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Суть запропонованих нами заходів для удосконалення обліку ТМЦ по-
лягає у наступному. 

1. Замовлення на підприємстві повинні робитися тільки після того, як 
схвалений вибір постачальника. Для проведення об'єктивного аналізу ТМЦ 
повинна бути розроблена методика, яка максимально б надавала алгоритм 
вибору та оцінки постачальників на підставі виконання встановлених крите-
ріїв по конкретних позиціях. ТМЦ закуповуються на підставі 3-х основних 
критеріїв: ціна, якість і терміни. Також негативним в обліку розрахунків з по-
стачальниками є несвоєчасне оформлення документів з надходження ТМЦ. 
Необхідно встановити чіткі терміни здачі співробітниками первинної доку-
ментації. 

2. Інформація про необхідні ТМЦ формується на рівні цеху і переда-
ється начальнику. При виявленні браку здійснюється заміна ТМЦ. При необ-
хідності, оформляється претензія, а в особливих випадках - відмова від поку-
пки у даного постачальника з наступним виключенням даного постачальника 
з чинного реєстру постачальників. 

3. Повинна бути мінімізована ймовірність псування ТМЦ на складі. 
Для цього потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки, виключити 
зберігання на відкритому повітрі. Необхідно мінімізувати втрати ТМЦ у ре-
зультаті крадіжок, зловживань, псування, непродуктивного витрачання, для 
цього потрібно правильно організувати охорону складських приміщень. 

4. Інвентаризація ТМЦ повинні проводитися через заплановані промі-
жки часу з метою забезпечення відповідності даних бухгалтерського обліку 
фактичній наявності ТМЦ. 

5. Після кожної проведеної інвентаризації ТМЦ необхідно визначити, 
які ресурси і в якій кількості необхідні для успішного функціонування під-
приємства і поліпшення його роботи, та забезпечити їх наявність. Важлива 
умова підвищення ефективності використання ТМЦ - посилення особистої та 
колективної відповідальності і матеріальної зацікавленості. 

6. Головному бухгалтеру слід складати схему або перелік робіт зі ство-
рення та обробки документів. Записи про ТМЦ повинні постійно коригувати-
ся і доповнюватися з урахуванням усіх операцій з надходження та повернен-
ня товарів. 

7. Для спрощення обліку ТМЦ на складі і в бухгалтерії необхідно авто-
матизувати склад. Автоматизація повинна забезпечити: контрольоване вве-
дення і виведення інформації; організацію зберігання облікової інформації на 
зовнішніх носіях; захист інформації від несанкціонованого доступу; захист 
від фізичного руйнування збереженої облікової інформації; пошук, арифме-
тичну та логічну обробку інформації; обмін з іншими інформаційними об'єк-
тами. 

З метою спрощення обліку ТМЦ на підприємстві нами запропоновано 
спрощена форма М – 11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє перемі-
щення)», яка наведена нижче.  
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___________________________  
(підприємство, організація) 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД           
            

НАКЛАДНА-ВИМОГА 
НА ВІДПУСК (ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ) МАТЕРІАЛІВ 

Код  
Номер документа  Дата складання 

виду операції відправника одержувача 
     

Підстава_____________________________________________________________________________ 
Кому______________________________________Через кого_________________________________ 
 
Кореспонду-
ючий рахунок Матеріальні цінності Одиниця виміру Кількість Ціна Сума 

Рахунок, 
субрахунок 

Номен-
клатурний 
номер 

Найменування, 
сорт, розмір, 

марка 
Найменування Затребувано Відпущено Грн. Грн.. 

1 2  3 4 5 6 7 8 
        

Всього відпущено_______________________  
                   прописом 

найменувань, на суму грн.________________________  
                                 прописом 

Відпуск дозволив_____________________________Головний бухгалтер 
Здав (відпустив)_______________________________Прийняв (одержав) 

 

Рис. 2. Спрощена форма М – 11 «Накладна-вимога на відпуск  
(внутрішнє переміщення) 

 

Використання спрощеної форми дозволить зменшити час на обробку до-
кументів, не допустити помилок при заповненні, а також максимально розкрити 
необхідну інформацію. У таблиці 1 наведена оперограма спрощеної форма  
М – 11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів». 

Таблиця 1 
Оперограма (документограма) форми «Накладна- вимога на відпуск 

(внутрішнє переміщення) матеріалів» 
№ 
п/п Назва роботи Бухгал-

терія 
Керів-
ник 

Комір-
ник 

Завід. 
цеху 

Голов. 
бух. 

1 Складання накладної •     
2 Відпуск дозволив  •    
3 Відмітка про здачу матеріалів   •   

4 Відмітка про отримання  
матеріалів    •  

5 Перевірив та отримав  
документ     • 

 

Принцип безперервного вдосконалення - це найважливіший інструмент 
для підприємств, які вміють гнучко пристосовуватися до постійно мінливого се-
редовища. Для виконання процедур аудиту товарно-матеріальних цінностей не-
обхідно виконати наступні кроки: оцінити ризик аудиту; визначити процедури 
аудиту, що потребують перевірки, получити докази того, що контроль функціо-
нує ефективно, перевірити процедури аудиту; проаналізувати результати тесту-
вання. Програма організації оперативного бухгалтерського контролю за збере-
женням і використанням ТМЦ на підприємстві наведена у таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Програма організації оперативного бухгалтерського контролю  

за збереженням і використанням ТМЦ на підприємстві 
№ Складова частина програми Зміст складової частини 

1. Номенклатурний перелік видів 
ТМЦ 

Розробка номенклатури ТМЦ, облікових цін, 
оформлення номенклатури цінника 

2. Організація складського обліку 
ТМЦ 

Організація книг або карток складського обліку. 
Складання звітів про рух продукції і матеріалів 

3. 
Документація і документообіг по 
операціях з надходження і ви-

буття товарів 
Складання робочих інструкцій до документів і 

графіків документообігу 

4. Бухгалтерський облік ТМЦ 
Організація аналітичного і синтетичного обліку 

ТМЦ у відповідності з прийнятою на 
підприємстві формою обліку 

5. План виконання робіт з обліку 
ТМЦ 

Розробка функціональних карт або посадових 
інструкцій працівників матеріального відділу  
бухгалтерії, індивідуальних та структурних 

графіків облікових робіт 

6. 
Оперативний бухгалтерський 

контроль за збереженням і вико-
ристанням ТМЦ 

Спостереження за веденням складського госпо-
дарства, проведення планових і позапланових 
інвентаризацій ТМЦ, контроль за виходом 

продукції, використання на виробництві запасів 
за допомогою нормування витрат на виробничі 

потреби і лімітування їх видачі 
 

Організацію руху потоків контрольної інформації оформлюють графі-
ком, для складання якого визначають склад документів, які мають бути пере-
вірені, та виконавців робіт.  

Для покращення аудиту на підприємстві пропонуємо впровадити на-
ступний документ Форма М - 13 «Реєстр приймання-здачі документів», який 
зображено на рис. 3. 

 
___________________________  

(підприємство, організація) 
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД           
            

РЕЄСТР № __ 
ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 

_________________ 
прибуток або видаток від            р. 

 

 Номер групи матеріалу або номен-
клатурний номер 

Кількість доку-
ментів 

Номери первинних 
документів  

 
Дата 

 
ПІБ 

 
Підпис 

 
Відмітка 
аудитора 

       

       

Разом прийнято документів ___________________________________________________________ 
прописом 

«__» ___________ 20__ р. Здав ___________  
підпис 

____________________  
прізвище, і., по б. 

«__» ___________ 20__ р. Прийняв ___________  
підпис 

_____________________ 
прізвище, і., по б. 

 

Рис. 3. Форма М – 13 «Реєстр приймання-здачі документів» 
 
Оперограма запропонованої форма М – 13 «приймання-здачі 

документів» наведена у табл. 3. 
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Таблиця 3 
Оперограма (документограма) форми «Реєстр приймання – здачі документів» 

№ п/п Назва роботи Комірник Бухгалтер Аудитор 
1 Здача документа •   
2 Отримання документа  •  
3 Перевірка документа   • 

 

Новий удосконалений документ дозволить мінімізувати витрати часу 
при наступній перевірці документа, а також надасть інформацію, коли та ким 
проводився аудит. 

Висновки. З метою удосконалення обліку та аудиту товарно-
матеріальних цінностей на підприємстві запропоновано впровадження ефек-
тивної системи документообігу, яка передбачає мінімізацію витрат часу на 
виконання робіт, складання індивідуальних схем руху документів, а також 
прискорення руху первинних документів з обліку ТМЦ. Наведені шляхи удо-
сконалення обліку ефективності використання товарно-матеріальних ціннос-
тей на підприємстві. Для виконання процедур аудиту товарно-матеріальних 
цінностей на підприємстві необхідно виконати наступні кроки: оцінити ризик 
аудиту; визначити процедури аудиту, що потребують перевірки, отримати 
докази того, що аудит функціонує ефективно, перевірити процедури аудиту;  
проаналізувати результати тестування. 

Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку 9 «Запаси», затв. наказом Мінфі-

ну від 31.03.99 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. 
2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», затв. наказом 

Мінфіну від 16.07.99 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
zakon.rada.gov.ua. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і змін у 
фінансовій звітності», затв. наказом Мінфіну від 25.05.99 р. № 318 [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. наказом Мін-
фіну від 21.12.99 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
zakon.rada.gov.ua. 

5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затв. наказом Мінфіну від 24.05.99 р. № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
zakon.rada.gov.ua 

6. Типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей, затв. 
наказом Мінфіну від 15.06.93 р. № 70 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
zakon.rada.gov.ua. 

7. Бутинець, Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник для сту-
дентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 2-е вид / Ф. Ф Бути-
нець.– Житомир : ПП «Рута», 2002. – 591 с. 

8. Кулаковська Л. П.  Організація і методика  аудиту:  навч.  посібник  [для  ВНЗ]  / 
Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. - К.: Каравела, 2004. - 567 c.  

9. Савченко В. Я. Аудит : [навч. посібник] / В. Я. Савченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 322 c. 
10. Сахарцева І. І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм ауди-

ту : [монографія] / І. І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2005. - 374 с. 
11. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту : [підручник] / Б. Ф.Усач,   
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УДК 657.6:330.123.3 
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Макаренко А.П., д.е.н., професор; Ярданова Т.Г. 
Запорізька державна інженерна академія 

 
Авторами статті обґрунтовано необхідність розробки програми аудиту виробни-

чих запасів та запропоновано методику його проведення, програму перевірки та робочі до-
кументи аудитора. 

Ключові слова: аудит, виробничі запаси, перевірка, програма перевірки, робочий до-
кумент аудитора. 

 
Постановка проблеми. Аудит виробничих запасів – є одним з най-

складніших та трудомістких етапів перевірки. Існують загальноприйняті ме-
тодики аудиту виробничих запасів підприємства, проте жодна з них не є до-
сконалою, тому розробка нових методик є актуальним і важливим явищем 
для удосконалення аудиту виробничих запасів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувані питання ви-
світлюються у працях таких провідних авторів: Бондаренко Н.О., Бути-
нець Ф. Ф., Гончарук Я.А., Трофимов С. та інших [1,2,3,4]. 

Постановка завдання. Метою роботи розробка програми аудиту ви-
робничих запасів. Метою аудиту виробничих запасів є встановлення закон-
ності, достовірності і доцільності здійснених операцій з виробничими запа-
сами підприємства та правильності їх відображення в обліку. Також метою 
аудиту виробничих запасів є встановлення відповідності застосовуваної на 
підприємстві методики обліку та оподаткування операцій з руху виробничих 
запасів нормативним документам, для того щоб сформувати думку про до-
стовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з мети, основ-
ними завданнями аудиту виробничих запасів є такі [6]: 

- контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з ви-
робничими запасами; 

- встановлення правильності визнання активів запасами згідно з 
П(С)БО № 9 «Запаси»; 

- перевірка правильності формування первісної вартості запасів; 
- дослідження стану складського обліку запасів; 
- встановлення повноти і правильності відображення в бухгалтерсько-

му обліку надходження запасів за їх напрямками; 
- підтвердження (спростування) доцільності вибору підприємством ме-

тоду списання запасів підприємства; 
- перевірка дотримання встановлених нормативів використання запасів 

на виробництво; 
- дослідження правильності і повноти відображення в обліку господар-

ських операцій з вибуття запасів за їх напрямками; 
Аудиторська перевірка операцій з обліку виробничих запасів почина-

ється з розробки детального плану їх перевірки із зазначенням строків вико-
нання (табл.1). 
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Таблиця 1 
Загальний план для проведення аудиту виробничих запасів 

№ Ета-
пи Мета та завдання Перелік процедур Термін 

аудиту ПІБ 

1 

П
ід
го
то
вч
ий

 

Знайомство з бізнесом клієнта, оцін-
ка системи внутрішнього контролю 
та бухгалтерського обліку, визна-
чення аудиторського ризику, суттє-
вості, планування аудиту запасів 

Обмін листами, 
укладанням догово-
ру, ознайомлення з 
діяльністю підпри-
ємства: опитування, 

тестування 

  

Отримати достатні та відповідні до-
кази по відношенню до обґрунту-

вання тверджень про існування, пов-
ноту, точність операцій по відобра-
женню придбання запасів у постача-

льників. 

Аудит відображен-
ня придбання запа-
сів, формування їх 
первісної вартості 

  

2 

О
сн
ов
ни
й 

Аналіз обґрунтованості тверджень 
відносно існування, повноти, точно-
сті та класифікації операцій зі спи-

сання запасів. 

Аудит списання за-
пасів   

3. 

За
кл
ю
чн
ий

 

Підготовка аудиторського висновку 
та складання аудиторського звіту 

Здійснення проце-
дур з систематизації 
та обґрунтування 
отриманої інформа-

ції 

  

 

Для одержання аудиторських свідчень відносно відповідності структу-
ри та ефективності функціонування систем обліку та внутрішнього аудиту 
складають тест внутрішнього контролю (табл. 2).  

Таблиця 2 
Тест внутрішнього контролю виробничих запасів 

Варіант відповіді 

№ Зміст питання Так Ні 

Інфор-
мація 
відсут-
ня 

При-
мітки 

1 2 3 4 5 6 

1 

Чи відповідає зберігання запасів вимогам щодо на-
лежного зберігання: охорона, страхування (техноло-
гічні умови, необхідні пристосування, запобігання 
псуванню) тощо? 

    

2 
Чи закріплені запаси, що знаходяться на складі і в 
експлуатації, за особами, відповідальними за їх збе-
рігання і використання? 

    

3 

Наявність договорів про повну матеріальну відпові-
дальність з працівниками, які безпосередньо пов'яза-
ні із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), 
перевезенням або застосуванням у процесі виробни-
цтва переданих йому запасів, якщо вони обіймають 
посади, передбачені спеціальним переліком? 
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1 2 3 4 5 6 
4 Чи ведеться облік у розрізі підзвітних осіб?     

5 

Працівників, безпосередньо пов'язаних із збережен-
ням та відпуском запасів, зобов'язують брати відпус-
тку, призначають на час відпустки інших осіб, здійс-
нюють передачі, інвентаризації? 

    

6 
Доступ до комп'ютеризованих записів по запасах є 
тільки в осіб, для яких це пов'язано з посадовими 
обов'язками? 

    

7 

Чи використовуються попередньо пронумеровані до-
кументи, та їх видача реєструється в журналах (кни-
гах) пронумерованих, прошнурованих, скріплених 
печаткою? 

    

8 

Періодичність проведення інвентаризації: 
- 1 раз на рік 
- частіше 1 -го разу на рік 
- рідше 1 -го разу на рік 

    

9 Чи виявлені у звітному періоді факти крадіжки та 
псування запасів і на яку суму?     

10 Чи списувалися за нормами природний убуток запа-
сів та їх сума?     

11 Чи ліквідувались у звітному періоді запаси?     

12 Чи оприбутковували зайві матеріальні цінності, ви-
явлені в результаті інвентаризації?     

13 Чи списувалися неліквідні та залежалі ТМЦ?     

14 
Чи проводяться на підприємстві незаплановані (рап-
тові) інвентаризації окремих видів запасів, груп, в 
окремих місцях зберігання та в підзвіт? 

    

15 Чи проводиться звірка даних регістрів бухгалтерсь-
кого обліку запасів з даними Головної книги?     

16 
Чи здійснюється звірка за відпуском запасів на під-
ставі лімітно-забірних карт з документами на витра-
чання? 

    

17 Чи проводиться контроль за фактами списань від 
псування та знищення запасів?     

18 
Чи здійснюється контроль за своєчасністю пред'яв-
лення претензій за якістю та кількістю одержаних 
запасів? 

    

19 Чи проводиться контроль за списанням запасів від 
браку у виробництві?     

20 Чи проводиться контроль за точністю підрахунку 
первинних документів?     

21 Ціни, підрахунки в інвентаризаційних описах переві-
ряються третьою особою?     

22 
Реєстри обліку ведуться особами, обов'язки яких не 
залежать від обов'язків по вибуттю, руху та зберіган-
ню запасів? 

    

23 Посадові особи періодично виявляють зіпсовані, 
морально застарілі і т.д. запаси?     

24 Запаси в наявності, право власності, належить 
іншим, виключаються із підрахунків?     
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Далі складається програма аудиту виробничих запасів для визначення 
переліку завдань у послідовності їх виконання, за допомогою яких будуть 
отримані та надані аудиторські докази у відповідності до мети перевірки 
(табл.3). 

Таблиця 3 
Програма аудиту виробничих запасів 

№ Мета та критерії 
якості 

Перелік аудиторських проце-
дур 

Ауди-
торські 
докази

Метод 
переві-
рки 

Ко
д 
ро
бо
чо
го

 
до
ку
ме
нт
а 

П
ер
іо
д 
пр
ов
е-

де
нн
я 

Ви
ко
на
ве
ць

 
П
ри
мі
тк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Впевнитись у 
правильній кла-
сифікації вироб-
ничих запасів та 
правильності за-
лишків по рахун-

ках, 
А, Г, 

Перевірити правильність фор-
мування елементів виробничих 

запасів 

П
ер
ви
нн
і д
ок
ум
ен
ти

 

Ек
он
ом
іч
на

 п
ер
ев
ір
ка

, 
но
рм
ат
ив
но

-п
ра
во
ва

 
пе
ре
ві
рк
а 

ВЗ-1   

2 

Впевнитись у на-
явності докумен-
тів про виробничі 

запаси, 
А, Б, Г 

Перевірка наявності первинних 
документів 

пр
иб
ут
ко
ві

 о
рд
ер
и,

 ак
ти

 
пр
ий
ом
у-

 п
ер
ед
ач
і в
ир
об

-
ни
чи
х 
за
па
сі
в 

Д
ок
ум
ен
та
ль
на

 п
ер
ев
ір
ка

, 
ан
ал
іт
ич
на

, а
ри
фм

ет
ик

-н
а, 

сп
ів
ст
ав
ле
нн
я 

 

 

  

3 

Перевірка дотримання строків, 
порядку, документального 

оформлення та відображення в 
обліку результатів проведення 
інвентаризації виробничих за-

пасів 
Зустрічна перевірка даних до-
говору, документів на оплату, 
прибуткових накладних, інших 
супровідних документів з да-
ними відображеними у аналі-
тичному та бухгалтерському 

обліку Ін
ве
нт
ар
из
ац
ій
ні

 о
пи
си

, п
ри
бу
тк
ов
і 

на
кл
ад
ні

, р
ах
ун
ки

 ф
ак
ту
ри

 

но
рм
ат
ив
но

-п
ра
во
ва

 п
ер
ев
ір
ка

 та
 

до
ку
ме
нт
ал
ьн
е о
фо
рм
ле
нн
я 

ВЗ-2 
ВЗ-3 
ВЗ-4 

   

4 

Визначити відпо-
відність виробни-
чих запасів зако-
нодавчим вимо-
гам, достовірність 
первинних даних 
про формування 
та використання 
виробничих запа-
сів, повноту та 

своєчасність відо-
браження в облі-
кових документах 
та фінансовій зві-

тності, 
В, А, Б, Г.Є 

Перевірка відповідності прибу-
ткових та видаткових наклад-
них записам в журналі реєст-

рації 

П
ри
бу
тк
ов
і о
рд
ер
и,

 
ж
ур
на
л 
ре
єс
тр
ац
ії 

пр
иб
ут
ко
ви
х 
ор
де
рі
в

Д
ок
ум
ен
та
ль
на

 п
ер
е-

ві
рк
а, 
сп
ів
ст
ав
ле
нн
я 

-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 

Перевірка формування первіс-
ної вартості виробничих запа-

сів при надходженні; 
Перевірка невідфактурованих 
поставок на предмет оприбут-
кування та відпуск виробничих 

запасів у виробництво 
Перевірка документального 

оформлення та відображення в 
обліку оприбуткування корис-
них матеріалів після ліквідації 

основних засобів 

П
ри
бу
тк
ов
і о
рд
ер
и,

 ак
ти

 

Д
ок
ум
ен
та
ль
на

 п
ер
ев
ір
ка

, н
ор

-
ма
ти
вн
а п

ер
ев
ір
ка

 

ВЗ-5   

6 

 

Перевірка документального 
оформлення та відображення в 
обліку результатів переоцінки 

виробничих запасів 

Акти 
пере-
оцінки

А
ри
фм

ет
ич
ни
й,

 
до
ку
ме
нт
ал
ьн
ий

 

ВЗ-6 

 

  

7 
Перевірка документального 
оформлення виробничих запа-
сів, які знаходяться на відпові-

дальному зберіганні Ви
да
тк
ов
і  

на
кл
ад
ні

 

До
ку
ме
нт
ал
ьн
а п

ер
ев
ір

-
ка

, а
на
лі
ти
чн
а, 
ар
иф

ме
-

ти
чн
а, 
сп
ів
ст
ав
ле
нн
я 

ВЗ-7   

8 
Перевірка документального 
оформлення виробничих запа-
сів, які знаходяться в дорозі на

кл
ад
ні

 

Д
ок
ум
ен
та
ль
на

 
пе
ре
ві
рк
а 

ВЗ-8 

 

  

9 

Визначити відпо-
відність виробни-
чих запасів зако-
нодавчим вимо-
гам, достовірність 
первинних даних 
про формування 
та використання 
виробничих запа-
сів, повноту та 

своєчасність відо-
браження в облі-
кових документах 
та фінансовій зві-

тності, 
В, А, Б, Г,Є 

Перевірка документального 
оформлення, відображення в 
обліку та незмінності методу 
оцінки вибуття виробничих за-
пасів. Перевірка правомірності 
внесення змін в облікову полі-
тику з питань вибуття вироб-

ничих запасів 
Перевірка залишків деяких ви-
дів виробничих запасів, з ме-
тою уникнення приписок чи 

надмірного списання 
Взаємна звірка даних матеріа-
льного звіту з накладними, лі-
мітно-забірними картками з 

метою виявлення не вказаних у 
звіті первинних документів, 
підтвердження облікової ціни, 

наявності підписів МВО Лі
мі
тн
о-
за
бі
рн
і к
ар
ти

, а
кт
и 
на

 сп
ис
ан
ня

, о
бл
ік
ов
а 

по
лі
ти
ка

 

Д
ок
ум
ен
та
ль
на

 п
ер
ев
ір
ка

, а
на
лі
ти
чн
а, 
ар
иф

ме
ти
ч-

на
, с
пі
вс
та
вл
ен
ня

 

ВЗ-12    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 
Перевірка відображення  

в обліку розподілу транспорт-
но-заготівельних витрат Го

ло
вн
а 

кн
иг
а 

А
ри
фм

ет
ич

-
на

 

ВЗ-9   

11 

Визначити відпо-
відність виробни-
чих запасів зако-
нодавчим вимо-
гам, достовірність 
даних в первин-
них документах 
про надходження 
та використання 
виробничих запа-
сів, повноту та 

своєчасність відо-
браження в облі-
кових документах 
та фінансовій зві-
тності, В, А, Б, Г, 

Є 

Перевірка організації контролю 
за збереженням та використан-

ням довіреностей 

Ж
ур
на
л 
ре
єс
тр
ац
ії 
до
ві
ре
но
ст
ей

 

Д
ок
ум
ен
та
ль
на

 п
ер
ев
ір
ка

 

ВЗ-10 

 

  

Критерії якості 
А-повнота; Б-точність; В-достовірність; Г-законності; Д - відповідно-
сті; Е – наявність; Є – правильність; З-права і зобов’язання; Т – вимі-
рювання; М – оцінка вартості; Н – подання та розкриття інформації. 

 

Для вирішення поставлених завдань аудиту виробничих запасів пропо-
нуємо робочі документи аудитора, які на думку авторів стануть обґрунтова-
ними доказами якісного аудиту виробничих запасів (табл. 4-13). 

Таблиця 4 
Робочий документ аудитора ВЗ -1 «Звірка залишків запасів  

станом на «____» __________ 201 _ р.»» 
Рахунок у голо-

вній книзі 
Залишок по голо-

вній книзі 
Залишок по жур-

налу Відхилення Причини 

1 2 3 4 5 
     

 
Таблиця 5 

Робочий документ аудитора ВЗ-2  
«Тест контролю інвентаризаційних описів на відповідність» 

(+) Порушення 

№
 

Ел
ем
ен
т 

ви
бі
рк
и 

Ві
дс
ут
ні
ст
ь п

ід
пи
сі
в 

(х
оч
а б

 о
д-

но
го

) Ч
ле
ні
в і
нв
ен
та
ри
за
ці
йн
ої

 
ко
мі
сі
ї в

 р
об
оч
ій

 т
а 
пі
дс
ум
ко

-
ві
й 
до
ку
ме
нт
ац
ії 

Ві
дс
ут
ні
ст
ь р
оз
пи
ск
и 
ма
те
рі
а-

ль
но

 в
ід
по
ві
да
ль
но
ї о
со
би

 

Ві
дс
ут
ні
ст
ь п

ро
пи
со
м 
за
га
ль
но
ї 

су
ми

 в
ар
то
ст
і з
ап
ас
ів

 н
а 
ко
ж
ні
й 

ст
ор
ін
ці

 о
пи
су

 

Ві
дс
ут
ні
ст
ь ч
ис
ла

 (п
ро
пи
со
м)

 
Н
ат
ур
ал
ьн
их

 п
ок
аз
ни
кі
в 

Ві
дс
ут
ні
ст
ь н

а 
ко
ж
ні
й 
ст
ор
ін
ці

 
оп
ис
у 
за
пи
су

 "Ц
ін
и 
та

 п
ід
пи
си

 
пе
ре
ві
ри
в"

 та
 п
ід
пи
су

 М
ВО

 

Н
е п

ід
пи
са
ні

 та
 н
ез
ві
ре
ні

 ч
ле

-
на
ми

 К
ом
іс
ії 
по
ми

лк
и 
і в
ип
ра

-
вл
ен
ня

 

Ві
дс
ут
ні
ст
ь н

а о
ст
ан
ні
й 
ст
ор
ін

-
ці

 ін
ве
нт
ар
из
а ц

ій
но
го

 о
пи
су

 
ро
зп
ис
ки

 
ма
те
рі
ал
ьн
о 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ої

 
ос
об
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Таблиця 6 
Робочий документ аудитора ВЗ-3  

«Вибірка результатів інвентаризації запасів» 
Сума виявлених 
інвентаризацією Відображення в обліку 

№ 

П
ІБ

 М
ВО

 Залишок 
за даними 
інвента-
ризації 

Зали-
шок за 
даними 
обліку 

нес-
тач 
запа-
сів 

над-
лиш-
ків 
запа-
сів 

втрат 
від 
псу-
вання 
запа-
сів 

зарахо-
вано за 
пересор-
туван-
ням 

списано 
в межах 
норм 
убутку 

віднесе-
но на 
винних 
осіб 

списано 
на резуль-
тати фі-
нансово-
госпо-
дарської 
діяльності

П
ри
мі
тк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      

Таблиця 7 
Робочий документ аудитора ВЗ-4 «Перелік нестач цінностей, завданих 

збитків, справи за якими передані до правоохоронних органів» 

Подані позовні 
вимоги 

Присуд-
жено до 
стягнення

Відмов-
лено в по-
зові або по-
вернуто по-
зивачу 

Направлена скарга до 
вищестоящого право-
охоронного органу 

№ 

П.І.Б.  
Органі-
зація. 

Відпові-
дач 

Дата вияв-
лення зби-

тку 

Су-
ма 

збит-
ку 

наймену-
вання 
право-
охорон-
них ор-
ганів 

дата дата су-
ма

при-
чини дата наймену-

вання дата 

одержа-
но рі-
шення, 
зміст, 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Таблиця 8 
Робочий документ аудитора ВЗ-5 «Перелік витрат, не включених 

до первісної вартості запасів» 
Підстава для віднесення Відображено в обліку 

№ №, дата  
документу 

Регістр  
обліку Сума Назва витрат Дт Кт Сума 

Вплив на 
залишки 
балансу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Таблиця 9 
Робочий документ аудитора ВЗ-6 «Відомість повторної переоцінки запасів» 

Попередня уцінка Нова балансо-
ва вартість 

Відобра-
жено в 
обліку 

№ Назва запасу 
Первісна 
вартість 

Бала-
нсова 
вар-
тість 

Дата 
прове-
дення 

Сума по-
передньої
уцінки 

Нова 
чиста 
вар-
тість 
реалі-
зації 

Сума 
дооцін-
ки в ме-
жах пе-
рвісної 
вартості

Су-
ма 
уцін-
ки Перві-

сна 

Чиста 
вар-
тість 
реалі-
зації 

Дт Кт

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Таблиця 10 
Робочий документ аудитора ВЗ-7  
«Перелік запасів, які знаходяться 

(передані) на відповідному зберіганні» 

№ Назва постачаль-
ника 

Підстава 
для збері-
гання 

Наймену-
вання запа-

су 

Одини-
ця ви-
міру 

Кіль-
кість 

Вар-
тість 
запасів

Дата 
прийн-
яття, № 
наклад-
ної 

Місце 
збері-
гання

Приміт-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Таблиця 11 

Робочий документ аудитор 
ВЗ-8 «Перелік запасів, які знаходяться в дорозі» 

Номери 

№ 

Н
ай
ме
ну
ва
нн
я 
за
па
су

 

О
ди
ни
ця

 в
им

ір
у 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
ар
ті
ст
ь 

Д
ат
а 
ві
дв
ан
та
ж
ен
ня

 

Н
аз
ва

 п
ос
та
ча
ль
ни
ка

 

То
ва
рн
о-
тр
ан
сп
ор
тн
ої

 
 н
ак
ла
дн
ої

 

П
ри
бу
тк
ов
ої

  
на
кл
ад
но
ї 

В
аг
он
у 

Ба
рж

і 

В
ж
ит
і з
ах
од
и 
з р

оз
ш
ук
у 
то
ва
рі
в,

 
як
і н
е 
на
ді
йш

ли
 с
во
єч
ас
но

 

Примі-
тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Таблиця 12  

Робочий документ аудитора ВЗ-10  
«Перевірка відображення в бухгалтерському обліку  

руху довіреностей» 

Залишок на 
__.__.__р 

Придбано протягом поточ-
ного року 

Списано протягом поточного 
року 

Залишок на 
__.__.__р 

№ 
 
 

К
іл
ьк
іс
ть

 

С
ум

а 

Д
ат
а 
до
ку
ме
нт
у 

Н
ом

ер
 д
ок
ум

ен
ту

 

К
іл
ьк
іс
ть

 

з №
 п
о 
№

 

С
ум

а 

В
ик
ор
ис
та
но

 

П
ов
ер
ну
то

, я
к 
не

-
ви
ко
ри
ст
ан
і 

Зі
пс
ов
ан
о 

В
тр
ач
ен
о 

С
ум

а 

К
іл
ьк
іс
ть

 

С
ум

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Таблиця 13 
Робочий документ аудитора ВЗ-9  

«Розподіл транспортно-заготівельних витрат» 
Сума, грн..грн. 

№ Показник За даними підпри-
ємства 

За даними ауди-
ту 

1 Залишок транспортно-заготівельних витрат на 
початок місяця ( сальдо рахунка 209.2*)   

2 Залишок виробничих запасів на початок місяця 
(сальдо рахунків 201 - 208)   

3 
Транспортно-заготівельні витрати за місяць 

(враховуються усі витрати, понесені з доставкою 
запасів) 

  

4 Вартість запасів, що надійшли за місяць (дебето-
вий оборот рахунку 20)   

5 Середній відсоток транспортно-заготівельних 
витрат (ряд. 1+ ряд. 3) ÷ (ряд. 2 + ряд. 4) × 100   

6 Вартість запасів, що вибули за місяць (кредито-
вий оборот рахунку 20)   

7 Транспортно-заготівельні витрати, що відносять-
ся на запаси, що вибули (ряд. 5 × ряд. 6)   

*рекомендовано для обліку транспортно-заготівельних витрат використовувати 
допоміжний активний рахунок в класі 20 «Виробничі запаси» - 209.2 «Відхилення від вар-
тості матеріалів» 

 

Висновки. У роботі представлено розроблену програму аудиту вироб-
ничих запасів та робочі документи аудитора. Запропонована програма дасть 
змогу аудитору охопити всі аспекти обліку виробничих запасів на підприємс-
тві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку 
виробничих запасів, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та 
надати рекомендації з внесення необхідних змін в облікову політику підпри-
ємства у частині організації та методики обліку виробничих витрат. 
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УДК: 332.33:332.2 
КАТЕГОРІЯ ВЛАСНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мармуль Л.О., д.е.н., професор 
Одеська національна академія харчових технологій; 
Аранчій В. І., к.е.н., професор; Удовіченко М.О., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Визначено нове змістовне навантаження категорії власність у використанні земе-
льних ресурсів агроформувань та в управлінні їх відтворенням і збереженням в умовах по-
силення концентрації землеволодіння, сільськогосподарського виробництва, зростання ка-
піталізації  та корпоратизації великих агроформувань. 

Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські підприємства, форми власно-
сті, концентрація, агрохолдинги, майнове розшарування, капіталізація, моніторинг, земле-
користування, продуктивність земель, земельний кадастр, управління, регулювання. 

 
Постановка проблеми. Земельні ресурси завжди були і залишаються 

визначальним чинником сталого розвитку сільськогосподарського виробниц-
тва і підвищення його ефективності. Розвиток сільськогосподарських підпри-
ємств та організація їх землекористування й землеволодіння набувають 
принципового значення у здійсненні глибоких соціальних і економічних пе-
ретворень на селі. За період проведення ринкових трансформацій економіки 
АПК, спрямованих на формування нових земельних відносин, набули пріо-
ритетного розвитку орендні й пайові відносини, приватно-орендні форми го-
сподарювання,  процеси формування ринку землі.  

Під впливом процесів адаптації земельних відносин до умов та госпо-
дарських механізмів ринкової економіки відбувається зміна організаційних 
форм підприємництва на землі, зростає концентрація виробництва сільсько-
господарської продукції, корпоратизація галузі,  систем управління та регу-
лювання їх розвитку. Це сприяє впровадженню інновацій, збільшенню обся-
гів виробництва, зростанню його рентабельності та капіталізації у цілому.  

Разом з тим, суттєвими викликами та загрозами для подальшої рестру-
ктуризації аграрної сфери економіки, підвищення конкурентоспроможності 
агроформувань, вирішення соціальних проблем сільських територій при цьо-
му постає нестабільність землекористування сільськогосподарських підпри-
ємств, виснаження земель та зменшення родючості й продуктивності ґрунтів, 
слабкий державний контроль за дотриманням сівозмін та екологічних стан-
дартів агробізнесу. Це спонукає до продовження  наукових розробок щодо 
удосконалення механізмів та важелів забезпечення раціонального викорис-
тання земельних ресурсів агроформувань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації функ-
ціонування й управління розвитком сільськогосподарських підприємств на 
основі раціонального використання земельних ресурсів та оптимізації земе-
льних відносин присвячено багато наукових досліджень і публікацій, прак-
тичних розробок. Теоретичні аспекти трансформації земельних відносин, за-



 50 

безпечення раціонального землекористування, ресурсних стратегій розвитку 
суб’єктів господарювання агросфери, управління використанням та відтво-
ренням земельних ресурсів знайшли своє відображення в наукових працях 
учених економістів-аграрників П. Гайдуцького, В. Горлачука, А. Даниленка, 
Д. Добряка, В. Зіновчука, І. Лукінова, П. Макаренка, М. Маліка, А. Мартина, 
Л. Новаковського, О. Олійника, О. Онищенка,  А. Сохнича, А. Третяка, 
М. Федорова, В. Шияна та інших авторів.  

Їх дослідження зосереджені, переважно, на економічних аспектах адап-
тації сільськогосподарських підприємств до ринкових умов землекористу-
вання. Узагальнено ряд теоретичних та прикладних підходів до вирішення 
проблем організації виробництва, становлення різноукладних форм господа-
рювання, соціально-економічних і земельних відносин. Визначені методоло-
гічні засади оцінки земельних ресурсів, визначення вартості оренди, порядку 
її здійснення.  

Однак в останні роки поглиблених розробок потребують проблеми вла-
сності та ринку землі, оскільки надконцентрація землеволодінь, яка відбулася 
і відбувається в Україні в останні десятиріччя, викликала значне соціально-
майнове розшарування на селі, надприбутки агрохолдингів та агрокорпора-
цій і безробіття, зубожіння та маргіналізацію більшості сільського населення. 
Формування середнього класу на селі практично припинилося. Незважаючи 
на модернізацію основних засобів і технологій, продуктивність земельних 
угідь зростає повільно або навіть зменшується. Тому відповідь на питання 
про роль власності на землю у наявності вказаних проблем є основою управ-
лінських рішень щодо їх вирішення на перспективу. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення нового змістовного 
навантаження категорії власність у використанні земельних ресурсів агрофо-
рмувань та в управлінні їх відтворенням і збереженням в умовах посилення 
концентрації землеволодіння, сільськогосподарського виробництва, зростан-
ня капіталізації  та корпоратизації великих агроформувань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Регулювання земельних 
відносин в аграрній сфері економіки та сільськогосподарських підприємствах 
зокрема завжди розглядалось і розглядається як важлива складова господар-
ської діяльності, інтересів землевласників і землекористувачів, яка має ви-
значальний вплив на всі аспекти життєдіяльності сільського населення та ор-
ганізації сільських територій. Ефективність результатів управління у вигляді 
раціонального землекористування окремих агроформувань в значній мірі за-
лежить від рівня організації земельних відносин у державі і наскільки актив-
но члени того чи іншого підприємства впливають на процес вибору і прийн-
яття управлінських рішень. Наприклад, при створенні умов для самореаліза-
ції працівників, стійкості фінансово-економічних результатів, якості та кон-
курентоспроможності продукції керівник або власник сільськогосподарсько-
го підприємства, домогосподарства, фермерського господарства повинен 
враховувати ресурсні чинники, необхідні для виробничої діяльності [7, с. 29]. 
Він зможе запровадити сприятливі умови й результати господарювання тіль-
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ки тоді, коли буде добре усвідомлювати, наскільки реальним власником або 
розпорядником землі і/чи майна і на який час є. 

Власність – це основоположна категорія в її теоретичному та практи-
чному аспектах. В усіх суспільних науках, в економічній теорії, юриспруден-
ції та інших вона являє собою фундаментальну категорію. Це зумовлено тим, 
що власність є основою життєдіяльності суспільства, життєвого циклу та 
безпеки суб’єктів господарювання. І саме суспільство пояснює причину того, 
чому власність завжди буде використовуватись в усіх дослідженнях, які сто-
суватимуться розвитку людства. 

На нашу думку, власність – це відчуття й реалізація потреби належно-
сті, володіння, використання об’єкта власності, яке повинно бути задекларо-
ване і захищене законом. Власність – це така належність до індивідуального, 
яку можна знищити лише шляхом переродження природи особистості. З при-
воду змісту власності існують різні точки зору. 

 Одні автори вважають, що життєдіяльність кожного окремого індиві-
да обов’язково пов’язана діяльністю інших  і тому власність існує лише у 
відносинах між людьми. Саме тому вони вважають, що власність – це відно-
сини між людьми відповідно їх відношенню до об’єктів власності, тобто 
предмет або річ стають справжньою власністю лише у відносинах між людь-
ми [4, с. 65]. Зміст та внутрішню структуру власності утворюють вольові, 
свідомі, тобто ідеальні за своєю ознакою відносини належності, володіння, 
розпорядження та використання об’єкту власності. Виходячи з такого розу-
міння власності, можна зробити висновок, що власність – це категорія, яка 
має економічний, юридичний та психологічний аспекти. 

Розглядаючи економічний зміст власності, необхідно зауважити, що 
його структуру формують механізми володіння, розпорядження та викорис-
тання об’єктів власності в процесі їх виробництва, розподілу, обміну та спо-
живання, тобто сукупність трудових, техніко-технологічних та соціально-
економічних виробничих відносин як відносин привласнення – присвоєння. 
Саме ці відносини складають економічну основу аграрного виробництва. 
Юридичний зміст власності полягає в сукупності свідомих відносин належ-
ності, володіння, розпорядження та використання об’єктів власності, з яких 
виходять основи правових норм, тобто права людей відносно того, чим вони 
можуть володіти, розпоряджатися та користуватися. 

Почуття власності, любові до неї і турботи про неї закладено людині 
самою природою. У цьому полягає психологічний зміст власності. Еволюція 
власності свідчить, що в основі розвитку продуктивних сил і виробничих 
відносин з’явилися різні форми власності, в тому числі приватна власність на 
землю та на інші засоби виробництва [1, с. 12]. Також необхідно зазначити, 
що приватна власність посилює конкурентні основи в економіці, сприяє її 
демонополізації, збільшує здатність до швидкого саморегулювання та стиму-
лює розвиток.  

Не спираючись на бюджетні надходження, посилюється гнучкість ме-
ханізмів господарювання, тобто приватна власність, зокрема, має велику сус-
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пільну користь та вплив на ефективність розвитку аграрної економіки. Такий 
розвиток власності робить людину незалежною від держави, дозволяє їй до-
биватися рівного положення з іншими суспільними структурами, сприяє 
утвердженню демократії в суспільстві, підприємницькій ініціативі товарови-
робників та ін. 

Але зміст та впливи власності можна розглядати і з іншої сторони. 
Приватна власність має низку негативних сторін. Вона дає підстави для екс-
плуатації людини людиною; при державній формі власності відчужуються 
результати праці від засобів виробництва. Це породжує байдужість, безвід-
повідальність, безгосподарність, зниження продуктивності праці та мотивації 
до неї. Відбувається диференціація людей і їх прибутків, соціального та май-
нового стану. Це призводить до загострення соціальних відносин, соціальної 
нестабільності у суспільстві.  

В таких умовах державне регулювання повинна взяти на себе  функції 
пом’якшити ці та інші негативні прояви приватної власності. Отже, можна 
оцінювати форми власності на землю не тільки з економічних позицій, а й з 
позицій справедливості, духовності, шляхетності, моралі, соціальної відпові-
дальності. Адже  сільськогосподарське виробництво та його ефективність за-
лежать від того, як відпрацьовані поняття відносин власності на земельні ре-
сурси, як вона використовується як регулятор та інструмент управлінських 
рішень у практиці господарювання. 

Ми поділяємо думку О.М. Загурського про те, що проблема власності 
на землю,  земельних відносин є визначальною складовою частиною всієї со-
ціально-економічної системи виробничих відносин кожної історичної епохи, 
і держава повинна відповідати за регулювання та користуванням земельних 
ресурсами суб’єктами господарювання. Земельні відносини – це матеріальні 
виробничі відносини, пов’язані з володінням і користуванням землею як за-
собом виробництва і предметом праці. В основі земельних відносин знахо-
диться будь-яка форма власності на землю, яка обумовлює володіння і кори-
стування землею [2, с. 103]. Таким чином, земельні відносини безпосередньо 
впливають на розвиток продуктивних сил. 

В сучасних умовах в Україні, як і в інших країнах світу,  відбуваються 
радикальні трансформації у земельних відносинах та управлінні землекорис-
туванням. Видається важливою та обставина, що законодавство багатьох кра-
їн світу  передбачає державне регулювання власності на землю, контроль та 
моніторинг використання земельних ресурсів, організацію їх охорони та від-
творення. З цією метою організовуються та функціонують відповідні інсти-
тути, здійснюються підготовка фахівців, удосконалюються засоби виробниц-
тва, бізнес-процеси аграрних підприємств. 

Початок державного втручання у земельних відносинах припадає на 
кінець XIX – початок XX ст., коли правлячі кола багатьох країн починають 
обмежувати зміст договорів, які укладали землевласники. Наприклад, це 
Столипінська реформа у Росії. У Німеччині у 1896 р. був прийнятий закон 
про єдине успадкування сільськогосподарських земель. Такі самі регулятори 
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були введені у Франції у 1909 р., у Швеції – 1912 р.  Конституцією Італії у 
1947 р. було покладено ряд зобов’язань та обмежень на приватних власників 
на землю, що вимагали раціонального використання земель та справедливих 
соціальних відносин, до яких відносять граничні розміри сільськогосподар-
ських землеволодінь по регіонах і областях.  

Також постає необхідність у використанні комплексу організаційно-
господарських заходів та регуляторів по покращенню ґрунтових та агроклі-
матичних умов з метою підвищення продуктивності земельних ресурсів, об-
сягів виробництва, застосування меліорації. Меліорація має більш інтенсив-
ний вплив на об’єкти сільського господарства. Вона поділяється на гідротех-
нічну, хімічну, культуро технічну та агролісомеліорацію [3, с. 144]. Вибір ви-
ду меліорації залежить від природно-господарських умов території, її еколо-
гічного стану. Як правило, використовується комплекс таких заходів. 

Слід  зазначити, що у законодавстві багатьох країн прийняті спеціаль-
ні норми, які зобов’язують власників земельних територій використовувати 
землю найраціональніше. Наприклад, цивільний кодекс Франції передбачає 
можливість вилучення земельних ділянок у власників з виплатою їх вартості, 
які не обробляють їх чи допустили зниження родючості, або нанесли своїм 
використанням цієї землі збитки суспільним інтересам. В Іспанії закон про 
охорону і поліпшення сільськогосподарських угідь з 1953 р. зобов’язує влас-
ників земель застосовувати агротехнічні прийоми відповідно до нормативів, 
які визначило міністерство сільського господарства. 

Регулювання використання та відтворення земельних ресурсів в агро-
формуваннях України здійснюється органами місцевого самоврядування, 
Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерст-
вом аграрної політики, Міністерством екології та природних ресурсів та ін-
шими спеціально уповноваженими на це державними органами, у т.ч. проку-
рорського нагляду, судами, МВД, СБУ, громадськими організаціями. 

Для вдосконалення земельних відносин в аграрній сфері економіки в 
Україні було прийнято багато законодавчих актів та законів, що заклали під-
валини підвищення ефективності роботи аграрних підприємств і визначили 
шляхи і напрямки раціонального використання земель [5, с. 350]. Земельне 
законодавство України, і в першу чергу, Земельний кодекс, встановлює зага-
льні для всіх суб’єктів господарювання на землі обов’язкові вимоги до обліку 
і охорони, моніторингу земель, їх прогнозування і планування, землеустрою, 
державного земельного кадастру, державного контролю за використанням і 
охороною земель, визначає правовий режим використання земель та ін. 

Роль держави в регулюванні земельних відносин зводиться до наступ-
них функцій: розпорядження єдиним державним земельним фондом; визна-
чення основних положень землевпорядкування і землекористування; розроб-
ка перспективних планів раціонального використання земельних ресурсів 
України для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва та 
інших галузей економіки. Землекористування на засадах державного регулю-
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вання та корпоративного управління передбачає також оцінку земель, поря-
док встановлення майнових прав, оренди. 

Важливим є затвердження планів загальнодержавних заходів меліора-
ції земель, підвищення родючості ґрунтів, а також визначення основних по-
ложень охорони ґрунтів від ерозії, засолення та інших процесів, які погіршу-
ють стан ґрунтів; державний контроль за використанням земель; встановлен-
ня єдиної системи і порядку ведення земельного кадастру; встановлення по-
рядку складання щорічного земельного балансу [6, с. 255]. Подальшого роз-
витку та регулювання потребують рентні земельні відносини, а також органі-
чне землеробство з метою організації ресурсоощадного та екологобезпечного 
використання сільськогосподарських угідь. 

Висновки. Необхідно  підкреслити, що роль держави в регулюванні 
використання земельних ресурсів агроформувань слід розглядати у взаємо-
зв’язку чотирьох об’єктивно притаманних земельним відносинам аспектів: 
політико-психологічному, економічному, екологічному і правовому. Такий 
підхід надає можливість теоретично чітко розмежувати вплив політики, еко-
номіки, екології і права на формування і розвиток земельних відносин, а від-
повідно, і на використання та охорону земель. Механізми державного регу-
лювання раціонального використання і охорони земель в Україні  передба-
чають складання та оновлення земельних кадастрів і балансів, грошової оці-
нки земель, використання рентних відносин, важелів оподаткування, приват-
но-державного партнерства.  
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У статті виявлені макро- та мікроекономічні чинники формування та розвитку ту-
ристичних ринків. Визначені методичні засади аналізу цих процесів на макро- та мікроеко-
номічному рівнях. Узагальнена структура та типологія ринків на основі макроекономічних 
підходів розуміння структури світового господарства. Розроблено механізми та стратегії 
(географічні (регіональні), ресурсні, маркетингові) розвитку туристичних ринків на основі 
методик їх аналізу та екстраполяції, оцінки кон’юнктури та її динаміки. Обґрунтовано 
можливі результати та ефекти. Визначено перспективи подальших досліджень. 

Ключові слова: методичні засади, туристичний ринок, туристичні підприємства, 
центр, периферія, типологія, механізми, перспективи розвитку, стратегії. 

 
Постановка проблеми. Методичні засади регіональних досліджень 

туристичного ринку макрорівня є, насамперед, дослідженням особливостей 
функціонування та розвитку туризму як складової світового ринку послуг і 
полягають у  виявленні механізму формування глобальних геопросторових 
структур. На макрорівні методику дослідження ринку туристичних послуг 
можна представити як наскрізну систему, що сполучає територіальні дослі-
дження всіх рівнів з галузевими. 

Слід мати на увазі, що галузеві ринки (ринок готельних послуг, ринок 
послуг дозвілля та розваг, ринок послуг туроператорів та турагенцій тощо) 
мають ті ж рівні територіальної організації, але тільки ним властиву терито-
ріальну структуру, обумовлену специфікою діяльності і є видовими субрин-
ками світового туристичного ринку. В основу дослідження такого масштабу 
покладений синтез аналітичного матеріалу, який відбиває особливості розви-
тку регіональних ринків і глобальні тенденції розвитку туризму як суспільно-
го явища та як галузі світового господарства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам використання 
маркетингу у сфері туризму присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчиз-
няні вчені, як: А. Дурович, Ю. Забалдіна, Д. Ісмаєв, Ф. Котлер, П. Ланкар,  
Т. Сокол, В. Фрайєр, Л. Шульгіна та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення макро- та мікроеко-
номічних чинників формування та розвитку туристичних ринків. Визначення 
методичних засад аналізу цих процесів на макро- та мікроекономічному рів-
нях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туристичний ринок в 
структурі світового господарства склався і діє в відповідних формах, в тому 
числі й територіальних. Геопросторові структури туристичного ринку утво-
рюються під дією загального механізму функціонування світового ринку і 
ринку послуг зокрема і є частковим проявом світогосподарської організації 
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суспільного виробництва і споживання [7, с. 35]. Саме тому в основу макро-
регіонального дослідження покладені загальні суспільно-географічні закони і 
закономірності. Такий підхід (від часткового до загального і від узагальнення 
до визначення часткових проявів) дозволяє визначити: 

- динаміку туристичного процесу як процесу споживання специфічних 
благ, послуг та товарів; 

- структуру споживання, параметризовану до ознак турпродукту (за ви-
дами, формами, сезонами, терміном, класом обслуговування, використанням 
транспортних засобів тощо); 

- територіальну диференціацію споживання туристичного продукту за-
лежно від кон'юнктури ринку; 

- територіальну структуру, зокрема, елементи та форми територіальної 
організації споживання туристичних послуг; 

- системність зв'язків та механізм формування та функціонування регі-
ональних ринків та субринків; 

- форми геопросторової організації туристичного ринку, їх взаємодію 
та ієрархію; 

- напрямки та перспективи розвитку регіональних ринків різного масш-
табу. 

Тобто, на макрорегіональному рівні досліджуються особливості розви-
тку, функціонування та територіальної організації міжнародного туризму як 
функціонально-галузевої складової світового ринку послуг та ескпортно-
імпортної функції ринку туристичних послуг, оскільки саме міжнародний ту-
ризм є ознакою глобальності туристичного ринку, а з іншого боку, проявом 
процесу глобалізації. 

Ринок туристичних послуг, як складова світового господарства, підпо-
рядкований дії основних світогосподарських законів і закономірностей та їх 
специфічним проявам в сфері послуг. Як відкрита функціонально-галузева 
система, туристичний ринок зазнає на собі дії всіх глобалізаційних процесів, 
притаманних сучасному етапові розвитку світової економіки, особливо тех-
нологічної та інформаційної глобалізації, які позначаються на його діяльності 
через концентрацію капіталу та механізм його перебігу, через централізацію 
управління, основану на глобальних розподільчих мережах, які зараз є осно-
вним інструментом збуту та маркетингу в міжнародній торгівлі туристични-
ми послугами. Тобто ринок туристичних послуг є інформаційно та техноло-
гічно залежним від дії світогосподарських механізмів і, так би мовити, «впи-
саним» в світогосподарські процеси. 

Основою макрорегіонального аналізу є визначення характеру туристи-
чного процесу та його територіальної диференціації. Туристичний процес ха-
рактеризується туристичним споживанням як кінцевим виразом функціону-
вання ринку туристичних послуг. Споживання туристичних благ, послуг та 
товарів на глобальному рівні фіксується обсягом, напрямком та ритмікою 
міжнародних туристичних потоків. Саме стабільність географії туристичних 
потоків дозволяє визначити ціннісну шкалу в мотиваційній структурі турис-
тичного попиту в напрямку від абсолютних до відносних переваг. З іншого 
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боку, рівень споживання залежить від пропозиції турпродукту, оскільки цін-
ність продукту в очах споживача визначається не тільки абсолютною при-
вабливістю туристичного ресурсу, а й створенням умов для його споживання. 
Тобто, рівень споживання залежить від рівня розвитку індустрії туризму, 
оскільки відбиває якість та різноманітність пропозиції, а також рівень розви-
тку певного територіального ринку: його ємність і достатність пропозиції, 
інформаційну забезпеченість ринкової діяльності, сприяння розвиткові тури-
стичного бізнесу тощо. 

Одиницею макрорегіонального аналізу є національні туристичні ринки 
як державно-регульовані системи, суб'єкти міжнародного права, в яких сфо-
рмовані і діють або формуються ринкові структури, діяльність яких забезпе-
чена індустрією туризму певного рівня розвитку. Макрорегіональний аналіз 
передбачає визначення їх місця та ролі в світовому туристичному процесі за-
лежно від рівня соціально-економічного розвитку країни та сформованості 
внутрішнього ринку. Тобто, макрорегіональний аналіз передбачає типологію 
національних ринків, що є їх комплексною характеристикою та суттєвою 
ознакою. 

Усталеним механізмом макрорегіогального аналізу світового ринку ту-
ристичних послуг є аналіз платіжного балансу, який дозволяє визначити еко-
номічну роль туризму в національній економіці, та туристичного балансу 
міжнародного туризму, основними показниками якого є обсяг надходжень 
від туризму та кількість туристів, що прибули в країну протягом року. Саме 
за цими кількісними показниками проводиться визначення рейтингу країн за 
різними ознаками попиту (привабливість, що визначає мету подорожування, 
доступність як за транспортно-географічними, так і ціновими ознаками тощо) 
та пропозиції (рівень розвитку індустрії туризму, якість, комфортність та різ-
номанітність турпродукту тощо). 

Глобальна територіальна структура ринку туристичних послуг розгля-
дається зараз за наявністю шести макрорегіонів, виділених Всесвітньою ту-
ристичною організацією за географічним принципом та подібністю форму-
вання і функціонування національних індустрій туризму: Європа, Америка, 
Африка, Східна Азія і Тихоокеанський басейн, Близький Схід, Південна Азія. 
Ці макрорегіони мають континуальний характер, внутрішні відміни в розвит-
кові туристичного процесу та специфіку його організації. Але макрорегоіна-
льний аналіз глобального туристичного ринку на підставі виділених за пере-
важанням ознак територіальної єдності макрорегіонів не відтворює сучасних 
глобалістичнихта інноваційних процесів в цій сфері, а виділення зазначених 
макрорегіонів як форм глобальної організації туристичного ринку не відпові-
дає реаліям світового господарства і тому потребує корегування. 

Формування глобальних геопросторових структур туристичного ринку є 
частковим проявом дії загального механізму просторової диференціації світо-
вого господарства, його поляризації відповідно до можливостей участі в гло-
бальних світогосподарських процесах. Тому в основу геопросторової органі-
зації туристичного ринку можуть бути покладені глобальні форми геопросто-
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рової організації світового господарства та особливості геопросторової струк-
тури ринку послуг, виражені через поняття «Центр - Периферія» [1, с. 127].  

Цей географічно невизначений і досить умовний поділ в той же час до-
зволяє унаочнити світогосподарські процеси, притаманні сучасному етапові 
розвитку. Центр сучасної світової економіки є генератором інновацій прак-
тично в усіх сферах життєдіяльності і в той же час він здійснює контроль над 
технологічними нововведеннями, йому належать провідні позиції в світовому 
поділі праці, особливо в транснаціональному, тут сконцентровані фінансові 
та інформаційні важелі управління світогосподарськими процесами. Все це 
дозволяє Центру не тільки керувати світогосподарськими процесами, маючи 
з цього зиск, а й контролювати решту світу через дозованість технологічних, 
фінансових та інформаційних впроваджень.  

Таким чином, наявна поляризація між Центром, розвиток якого має 
прискорений характер, та Периферією, низький рівень розвитку якої, як вва-
жають, є частковим наслідком колоніалізму та нехтування законами інтерна-
ціональної вартості [3, с. 50]. Але саме Центр зацікавлений в інтеграції з Пе-
риферією, вбачаючи цю інтеграцію на шляху перетворень механізмів соціа-
льно-економічних структур Периферії з метою стабілізації ситуації в світі. 
Дещо зазначена поляризація пом'якшується наявністю Напівпериферії, що 
формується навколо Центру і визначається значною мозаїчністю та сегмен-
тованістю залежно від міри залучення в міжнародний поділ праці.  

Делімітація глобальних форм територіальної організації світового ту-
ристичного ринку ґрунтується на наступних принципах: 

а) комплексності, проявом якої є виявлені тенденції розвитку та функ-
ціонування певних моделей туристичного ринку, що є виразом історичного 
процесу формування туризму та сучасної туристичної політики, які закріпле-
ні в типології національних туристичних ринків; 

б) диференціації, яка відображена рівнем споживання туристичних по-
слуг населенням і залежить від рівня соціально-економічного розвитку та 
життя населення, частковим проявом якої є територіальна диференціація ту-
ристичного процесу, виражена через комплексну оцінку рівня споживання 
туристичних послуг; 

в) динаміки, що відтворює часовий вектор розвитку туристичного про-
цесу та структурні зрушення: прискорення темпів розвитку індустрії туризму 
свідчить про ефективність національної туристичної політики на зовнішніх 
ринках міжнародного туризму, а зростання споживання туристичних послуг 
місцевим населенням – про загальні соціально-економічні зрушення і зміни 
умов та стилю життя і, в кінцевому виразі, в прилученні до світового турис-
тичного процесу. 

Таким чином, основні етапи методики макрорегіонального аналізу сві-
тового туристичного ринку полягають у виявленні загальних тенденцій і ре-
гіональних особливостей туристичного процесу через динаміку споживання 
туристичних послуг; визначенні напрямків розвитку видових субринків в 
умовах глобалізації і під дією загальних світогосподарських законів та особ-
ливостей формування їх територіальної структури та геопросторової органі-
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зації в умовах транснаціоналізації діяльності; виявленні територіальних дис-
пропорцій та макрорегіональних відмін в розвитку туристичного процесу, 
форм його геопросторової організації. 

Методика геомаркетингового аналізу туристичного підприємства за-
стосовується на мікротаксономічному рівні і передбачає дослідження ринку, 
що має за мету оцінити ринкову ситуацію відповідно до можливостей певно-
го суб'єкту, який саме обирає відповідну стратегію діяльності [2, с. 86]. Та-
ким чином, методика мікрорівня є методикою маркетингового дослідження, 
яка включає аналіз ринкових можливостей, визначення перспективного ці-
льового ринку, вибір маркетингової стратегії, розробку комплексу маркетин-
гу та розробку допоміжних систем маркетингу з метою посилення позицій на 
відповідному ринку та розширення масштабів і зон збуту турпродукту. 

Методика вивчення ринку туристичних послуг на мікрорівні є марке-
тинговою діяльністю підприємства – суб'єкта ринку. Вона має за мету здійс-
нення прибуткової діяльності шляхом створення конкурентоздатного турп-
родукту та зміцнення своїх позицій за даних ринкових умов. Маркетингове 
дослідження туристичного підприємства полягає в моніторингу ринку, тобто 
в системі постійного «слідкування» на мінливими умовами туристичного ри-
нку з метою розробки ефективного комплексу маркетингу та впровадженню 
в практику його заходів.  

Першим етапом діяльності турпідприємства на ринку є визначення 
кон'юнктури, сегментація та прийняття певної маркетингової стратегії. Кон'-
юнктура ринку відбиває як співвідношення попиту/пропозиції, так і умови 
діяльності на певному ринку, є основою вибору певного сегмента і розробки 
комплексу маркетингу. Найяскравіше кон'юнктура певного ринку відбива-
ється в динаміці цін на відповідний турпродукт.  

Кон'юнктура складається внаслідок сукупної дії багатьох чинників, які 
характеризують стан середовища ринкової діяльності турпідприємства. Ко-
жен суб'єкт ринку діє в конкретному ринковому середовищі. Ринкове середо-
вище є системою відношень, що складаються між суб'єктами ринку, які діють 
в певному правовому полі. Моніторинг стану ринкового середовища перед-
бачає аналіз та оцінку макросередовища ринкової діяльності, яка є для під-
приємства об'єктивними умовами функціонування. 

Національний ринок туристичних послуг є ключовим в суспільно-
географічному дослідженні туризму, що визначається його зовнішніми та 
внутрішніми функціями. Саме розвиток внутрішнього ринку забезпечує ви-
конання зовнішньої функції, визначає спеціалізацію та участь в світовому ту-
ристичному процесі [4, с. 147]. Тому методика дослідження національного 
туристичного ринку повинна відтворювати всю складність та багатоаспект-
ність його функціонування як в сфері міжнародного, так і внутрішнього ту-
ризму. Дослідження зовнішньої функції національного ринку туристичних 
послуг передбачає оцінку його макроположення як суб'єкта світового турис-
тичного ринку по відношенню до інших суб'єктів, та мезоположення - по 
відношенню до суб'єктів макрорегіонального ринку чи субринку. 
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В мезорегіональному аналізі цікавим є країноцентричний підхід, який 
дозволяє визначити субрегіональний ринок як ринок країн-сусідів і оцінити 
мезорегіональне положення даного національного ринку відносно активності 
країн-сусідів як в міжнародному туризмі, так і на ринку послуг загалом. Оці-
нка ролі національного ринку туристичних послуг в світовому туристичному 
процесі повинна ґрунтуватися на загальних тенденціях, притаманних розвит-
кові ринку послуг, як системі вищого порядку і його часткових проявах, ха-
рактерних для виділеного за країноцентричним принципом субринку.  

Екстраполяція загальних тенденцій ринку послуг на процеси, прита-
манні розвиткові певного туристичного субринку і його суб'єктів-
національних ринків, робить оцінку більш об'єктивною і обґрунтованою. 
Оцінка макро- та мезоположення є основою аналізу конкурентних позицій 
країни, вибору певної ринкової стратегії, наслідком якої є визначення пріо-
ритетів на міжнародному ринку туристичних послуг за видовими та регіона-
льними сегментами, пошук партнерів та встановлення з ними двосторонніх 
та багатосторонніх контактів на підставі укладання відповідних угод. 

Складовою такого аналізу є дослідження туристичного ринку країни-
партнера. Вивчення туристичного ринку країни-партнера провадиться з ме-
тою інтенсифікації двосторонніх відносин в галузі туризму. Методика вклю-
чає: оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища ринкової діяльності 
країни-партнера, яка полягає у визначенні стану розвитку економіки та чин-
ників, що впливають на розвиток двосторонніх відносин; оцінку туристсько-
рекреаційних ресурсів та стану розвитку індустрії туризму країни-партнера, 
що визначає її сучасні можливості та перспективи участі в світовому та регі-
ональному туристичному процесі; 3) оцінку інтенсивності туристичного про-
цесу між країнами.  

Результатом такої оцінки є визначення сучасного стану двосторонніх 
відносин в сфері туризму, ступеня освоєння суб'єкта ми національного ринку 
пропозиції туристичних послуг країни-партнера, визначення місця досліджу-
ваної країни на туристичному ринку країни-партнера. Завершальним етапом 
вивчення туристичного ринку країни-партнера є розробка програми з інтен-
сифікації двосторонніх зв'язків [5, с. 167]. Виконання країною певних функ-
цій в світовому туристичному процесі залежить від рівня розвитку націона-
льної індустрії туризму, яка здатна задовольнити як потреби національного, 
так і зарубіжного туриста завдяки створенню конкурентоздатного туристич-
ного продукту.  

Створення такого турпродукту повинно базуватися не тільки на абсолю-
тних цінностях, оскільки Далеко не всі країни мають унікальні ресурси, а сусі-
дні країни здебільшого мають тотожні ресурсні можливості, в той же час най-
інтенсивніший туристичний обмін спостерігається саме між сусідніми країна-
ми, а спиратися на соціально-економічний і соціокультурний потенціал країни, 
здатний створити потужну індустрію туризму [6, с. 89]. Тобто, саме внутрішнє 
середовище економічної діяльності індустрії туризму забезпечує її конкурент-
ні позиції на світовому та макрорегіональному туристичних ринках. 
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Висновки. В методиці дослідження національного ринку туристичних 
послуг необхідно більше уваги приділяти оцінці середовища ринкової діяль-
ності. Визначення сукупності чинників і міри їх впливу дозволяє створити 
динамічні факторні моделі прогнозування ринкової ситуації та кон'юнктури 
на ринках вищого рівня, що робить дослідження об'єктивним і конструктив-
ним. Методика дослідження внутрішнього ринку туристичних послуг на пер-
спективу має  ґрунтуватися на сполученні методів галузевого та територіаль-
ного аналізу і мати за мету визначення пріоритетних стратегій та концепцій  
національної туристичної економічної політики. 
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Висвітлено актуальність здійснення соціальної відповідальності аграрними і харчо-
вими підприємствами в сучасних умовах господарювання. Визначено її  переваги та наведе-
но досвід здійснення агробізнесом у провідних країнах. Виявлено особливості та проблеми 
соціальної відповідальності аграрних та харчових підприємств агросфери в Україні. Обґру-
нтовано шляхи її удосконалення шляхом формування публічної звітності, належного інфо-
рмаційного забезпечення, розробки програм впровадження. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна, звітність, програми, ха-
рчові та аграрні підприємства, агробізнес, ефективність, управління. 

 
Постановка проблеми. Підвищення ефективності виробничо-

господарських процесів аграрних, харчових та переробних підприємств, 
краще задоволення потреб споживачів високоякісною продовольчою проду-
кцією та послугами, неминуче пов’язано з науково-технічним прогресом 
(НТП) та інноваціями. З іншого боку, як це не звучить парадоксально, вони 
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можуть породжувати небезпеку погіршення якості продукції за рахунок ви-
користання в продуктах харчування синтетичних добавок, які шкідливі для 
здоров’я людей, спричиняють забруднення довкілля тощо. Але відмова від 
використання досягнень НТП, навіть зменшення його темпів призведе до 
зниження конкурентного статусу як окремого аграрного або переробного 
підприємства, так і аграрної галузі та регіонів (держави) як середовища її фу-
нкціонування в цілому. Це спонукає суб’єктів господарювання агросфери до 
соціальної відповідальності у процесі виробництва продовольчої продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання соціальної відпові-
дальності бізнесу нині активно розглядають закордонні та вітчизняні дослід-
ники, зокрема такі: Ф. Котлер, Н. Лі, М. Фрідмен, О. Шелдон, А. Базилюк, 
Т.Антошко, Г. Башнянін, М. Бутко, Ю.Герасименко, С. Ілляшенко, 
А.Зінченко, М. Ігнатенко, О. Полякова, А. Садеков, М. Стародубська, В. Ша-
повал та низка інших. Незважаючи чималу кількість публікацій, окремі аспе-
кти дослідження розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 
залишаються недостатньо висвітленими. Мова йде про формування звітності, 
програм КСВ, її інформаційне забезпечення у цілому. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності фо-
рмування звітності у процесі здійснення корпоративної соціальної відповіда-
льності, її інформаційного забезпечення, розробки відповідних програм на 
рівні аграрних та харчових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова економічна криза 
загострила питання відповідальності бізнесу, у т.ч. аграрного, в суспільстві. 
Вибір інструментів і засобів, які використовуються задля виходу із кризового 
стану, набуває особливого значення, торкаючись життєво важливих інтересів 
підприємств, держави та громадян, підвищуючи ціну економічних й соціаль-
них наслідків рішень і дій, що ухвалюються для їх реалізації. У таких умовах 
саме органи місцевої влади, як суб’єкти соціального діалогу в Україні, мають 
відігравати ключову роль у налагодженні стабільного та ефективного зв’язку 
між бізнесом і громадою, у розв’язанні соціальних проблем останньої на за-
садах добровільності та взаємовигоди [7, с. 286]. Необхідною умовою успіш-
ного подолання кризових явищ стає ухвалення та реалізація зважених і узго-
джених рішень з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. Будь-які 
соціально спрямовані дії в межах внутрішніх і зовнішніх програм розвитку 
підприємств має бути скоординовано зі стратегічними завданнями бізнесу.  

У світовій практиці розвиткові корпоративної соціальної відповідаль-
ності приділяють значну увагу. Багато компаній останнім часом розпочали, 
крім річних звітів, публікувати інформацію про екологічні аспекти своєї дія-
льності й про те, який внесок у розвиток суспільства робить компанія [2, с. 
26]. Так, у США такі нефінансові звіти називають звітами про корпоративне 
громадянство та корпоративну стійкість, у Європі – корпоративними соціа-
льними, а у Японії – екологічними звітами. Сьогодні більшість фахівців у 
сфері корпоративної соціальної відповідальності схиляються до того, що такі 
звіти мають називатися корпоративними соціальними звітами.  
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Вони мають   бути ефективним публічним інструментом інформування 
акціонерів, співробітників, партнерів і всього суспільства про те, як та якими 
темпами компанія реалізує закладені у своїй місії або стратегічних планах 
розвитку цілі економічної стійкості, соціального добробуту й екологічної 
стабільності. Корпоративний соціальний звіт розкриває інформацію про 
пріоритети та цінності компанії, про її відносини та пов’язаними з нею орга-
нізаціями і соціальними групами, а також про ступінь інтеграції принципів 
корпоративної соціальної відповідальності в діяльності компанії. 

Незважаючи на те, що більшість аграрних та харчових підприємств в 
Україні не розкривають інформацію про витрати на корпоративну соціальну 
відповідальність, вже з’явилися перші великі компанії, керівництво яких зро-
зуміло необхідність підвищення інформаційної прозорості своєї діяльності в 
цій сфері [4, с. 80]. Програми корпоративної соціальної відповідальності 
компаній можна умовно класифікувати за такими типами: 1) власні програми 
компаній; 2) програми партнерства з місцевими та регіональними органами 
державного управління; 3) програми співпраці з громадськими й професій-
ними об’єднаннями; 4) програми інформаційної співпраці із засобами масо-
вої інформації.  

Управління корпоративними соціальними програмами – це безперерв-
ний процес, який передбачає певні етапи, зокрема, такі:  

– визначення пріоритетів соціальної політики компанії; створення спе-
ціальної структури управління соціальними програмами;  

– реалізація програм навчання у сфері корпоративної соціальної відпо-
відальності;  

– оцінка та інформування зацікавлених сторін про результати реалізації 
соціальних програм компанії.  

Аналізуючи історичний розвиток соціальної відповідальності підпри-
ємств, слід зазначити факт впливу міжнародних організацій на процес фор-
мування її основних засад: ООН та її агенції, Європейського співтовариства з 
його складовими частинами, Міжнародної організації праці, провідних світо-
вих бізнес-структур та громадських організацій. 

Сьогодні головна проблема, яка заважає ефективному становленню 
умов для інноваційного розвитку, полягає в слабкості політики нашої держа-
ви щодо підтримки відтворення промислового капіталу. Сектор малих та се-
редніх підприємств не в змозі на сьогоднішній день вийти на позиції, порів-
няно з транснаціональними корпораціями (ТНК) високорозвинутих країн і не 
є базою для створення ефективних господарських структур в аграрній та пе-
реробній сфері [3, с. 19]. Проблема ефективного соціального підприємництва 
не може бути розв’язаною лише в площині надання державою значних сво-
бод приватному капіталові.  

Для досягнення високих темпів соціально-економічного зростання со-
ціального партнерства українській економіці потрібна система інститутів, що 
забезпечує зусилля держави і приватного бізнесу. Необхідна система широ-
комасштабних державних програм розвитку, тобто сучасна система індика-
тивного планування, що започатковується при взаємодії уряду з окремими 
галузевими асоціаціями бізнесу та соціально відповідальними підприємства-
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ми, а також зближення процедур макроекономічного прогнозування і про-
грамування, суб’єктами яких виступають органи влади, й стратегічного кор-
поративного планування, що здійснюється провідними компаніями, котрі 
функціонують у стратегічно значимій та відповідальній сфері. Уряду країни 
необхідно розробити основні законодавчі положення формування українсь-
ких інтегрованих корпоративних структур та порядку застосування їхнього 
інноваційно-інвестиційного потенціалу, оскільки процеси злиття і поглинан-
ня повинні підлягати державному регулюванню.  

Отже, держава має приділяти велику увагу розвиткові корпоративного 
законодавства, адже в Україні воно потребує реформування. На прикладі за-
рубіжного досвіду можна зазначити, що корпоративні структури регулюють-
ся значною кількістю законодавчих актів. Соціальна відповідальність стала 
невід’ємною складовою бізнесу та головним важелем для поліпшення соціа-
льного розвитку підприємств багатьох розвинених країн. Основними крите-
ріями соціально-відповідального аграрного та харчового підприємства з 
огляду на світовий досвід можуть бути:  

– виготовлення та реалізація якісної продукції;  
– підвищення фаховості працівників;  
– добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнародного, дер-

жавного, регіонального законодавств;  
– реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров’я 

співробітників;  
– реалізація корпоративних програм морального стимулювання персона-

лу;  
– участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес.  
Завдяки впровадженню соціальної відповідальності, результатами по-

ліпшення соціального розвитку підприємств агросфери будуть такі:  
– забезпечення суспільної репутації організації;  
– зростання довіри суспільства до діяльності підприємства;  
– підвищення професіоналізму та розвиток кадрового потенціалу на 

підприємстві;  
– можливість формування безпечного внутрішнього середовища під-

приємства;  
– можливість формування нових партнерських відносин. 
Поліпшення соціального розвитку підприємства, формування соціаль-

ної політики підприємства вважається можливим завдяки впровадженню со-
ціальної відповідальності в діяльність підприємства, що, у свою чергу, пови-
нно сприяти соціальному розвиткові суспільства в цілому. Створення умов, 
що дозволять урівноважити соціальні внутрішньофірмові відносини, тобто 
запровадження КСВ, додають підприємницьким структурам агробізнесу і ре-
гіонам нові вигоди:  

– удосконалювання бізнес-процесів – зростання продуктивності та дохо-
дів, економія витрат при використанні екологічно безпечного устаткування;  

– формування нової репутації підприємств – підвищення лояльності 
клієнтів і цінності бренду, економія ресурсів за рахунок розв’язання проблем 
з органами влади та контролю, налагодження партнерських зв’язків;  
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– стабільність людських ресурсів – економія ресурсів на залучення й 
утримання кваліфікованих фахівців;  

– доступ до нових аграрних ринків – стандартизація відповідно до між-
народних критеріїв (стандартів);  

– ефективне управління ризиками – своєчасний та оперативний доступ 
до інформації з безлічі компетентних джерел і можливість швидко реагувати 
на критичні проблеми в регіоні;  

– залучення засобів спеціалізованих фондів соціальних інвестицій під 
соціально-орієнтовані програми, реалізовані соціально-відповідальними під-
приємствами [1, с. 298].  

Вагомість впровадження соціальної відповідальності в аграрних та хар-
чових підприємствах у сучасних умовах сприймається по-різному. Проблем-
ним є визначення критеріїв соціальної відповідальності. Соціальна відповіда-
льність для вітчизняних підприємств під час здійснення соціальної політики не 
завжди адекватно сприймається як інструмент поліпшення соціального стану. 

Сучасні власники підприємств за соціальною відповідальністю поділя-
ються на дві групи. Перша група є достатньо поширеною серед сучасних вла-
сників підприємств агробізнесу. Їх ставлення полягає в тому, що роль під-
приємства зводиться до користувача енергії, сировини і ресурсів в діяльності, 
і спрямована на збільшення прибутку за умови, що суб’єкти господарювання 
дотримується правил і норм: сплачують податки, приймають участь у відкри-
тій конкурентній боротьбі, не вдаються до шахрайства. 

Друга група власників аграрних та харчових підприємств є невеликою. 
Її ставлення до соціальної відповідальності передбачає, що підприємства не-
суть відповідальність перед суспільством, в якому функціонують, на більш 
високому рівні [6, с. 14]. Крім і понад забезпечення ефективності, зайнятості, 
прибутку і законності, вони готові направляти частину своїх ресурсів і зусиль 
для вирішення соціальних проблем, спрямовувати кошти на користь і вдос-
коналення суспільства. Таким чином, акцентується увага на соціальній від-
повідальності, яка має на увазі певний рівень добровільної участі аграрних і 
харчових підприємств у вирішенні соціальних проблем. 

Звичайно, така соціальна орієнтованість і відповідальність має ґрунту-
ватися на двосторонньому зв’язку підприємств агросфери й суспільства. Ви-
значення потреб суспільства й можливостей підприємства має сприяти зба-
лансованій соціальній діяльності підприємства і адекватній оцінки цих дій з 
боку суспільства [8]. Поєднання певних правил, норм, вимог, елементів соці-
альної поведінки аграрних та харчових підприємств має бути свідомим, 
спрямованим, носити систематичний характер і здійснюватися в межах єди-
ної концепції. 

Висновки. Перспективи соціальної відповідальності агробізнесу та 
розвитку системи соціального партнерства в Україні залежить від важливості 
соціальних питань для  аграрних і харчових підприємств. Посилення ролі 
держави в інноваційній сфері української економіки має бути націлене на 
підвищення ефективності державної інвестиційної політики при стимулю-
ванні корпоративних інвестицій. Необхідно брати до уваги досвід іноземних 
компаній та адаптувати його до вітчизняних умов з метою підвищення ефек-
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тивності програм і процесів соціального розвитку всередині аграрних та хар-
чових підприємств.  

Якщо корпоративна соціальна відповідальність буде результативно 
впроваджуватися серед суб’єктів господарювання агросфери, можна прогно-
зувати поступовий розвиток концепції соціальної відповідальності у сучас-
них умовах соціально-економічного розвитку українського суспільства. От-
же, тільки становлення національної інноваційної моделі  аграрної економіки 
на засадах соціальної відповідальності, здатне забезпечувати врахування та 
реалізацію інтересів усіх суб’єктів і сторін соціального діалогу в Україні. 
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Постановка проблеми. З початком 2016 року для національної еконо-
міки України розпочнеться новий етап розвитку, оскільки з 1 січня починає 
діяти поглиблена та всеохоплююча Зона вільної торгівлі (ЗВТ+) з Європейсь-
ким Союзом. Це є економічною частиною Угоди про асоціацію з ЄС. Врахо-
вуючи складність і довготривалість перехідних процесів, що будуть відбува-
тися у різних галузях української економіки в рамках адаптації вітчизняних 
товаровиробників до нових вимог виробництва і реалізації продукції, заціка-
вленість представляють потенційні експортні можливості аграрного сектору 
в умовах дії глобального міждержавного утворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем під-
вищення експортного потенціалу аграрних підприємств було присвячено 
праці А. І. Веселовського, В. М. Геєця, Я. А. Жаліла, В. Новицького, 
Ю. В. Кіндзерського. Над питаннями аналізу перспектив взаємодії України і 
ЄС в рамках створення і дії Зони вільної торгівлі працювали О. М. Бородіна 
[1], Т. М. Димань, Д. Ф. Крисанов [2], Т. Г. Мазур, Т. Григорець [3], 
О. В. Царук [4] та багато інших. Разом з тим поглибленого дослідження ви-
магає аналіз перспектив і недоліків, які постають перед вітчизняним аграр-
ним сектором, підприємства якого забезпечують не тільки продовольчу без-
пеку країни, а й в останні два роки займають лідируючі позиції у формуванні 
експортних надходжень.  

Постановка завдання. Метою написання статті стало здійснення ана-
лізу переваг і недоліків для аграрного сектору від дії поглибленої та всеося-
жної Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; визначення механізму змен-
шення та скасування митних тарифів, які застосовуються сторонами щодо 
сільськогосподарської продукції; дослідження проблем і перспектив експор-
тної діяльності вітчизняних аграрних підприємств в даних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поглиблена та всеосяжна 
угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС – це широкомасштабна за 
змістом торговельна угода, що спрямована на зменшення та скасування мит-
них тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, надання безмитно-
го доступу в рамках квот, лібералізацію доступу до ринку послуг, а також на 
приведення українських правил та регламентів, що стосуються бізнесу, у від-
повідність правилам та регламентам ЄС з метою забезпечення вільного руху 
товарів і послуг між двома сторонами та взаємного недискримінаційного ста-
влення до компаній, товарів і послуг на території України та ЄС [5]. Це ство-
рить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях, 
що є першочерговим завданням саме для українських товаровиробників, ви-
рішення якого надасть їм нові експортні можливості. 

Перед Україною відкриваються значні перспективи від співпраці з по-
тужним партнером – ЄС, зовнішньоторговельний обіг (експорт та імпорт) 
якого в 2014 р. склав 5 трлн. дол. У колишнього головного торгівельного 
українського партнера – Росії – у той же період цей показник дорівнював 783 
млрд дол., а в самої України – 107 млрд дол. [6]. 

Для сільськогосподарської продукції з моменту тимчасового застосу-
вання Угоди з боку ЄС та її ратифікації Україною мита буде скасовано на 
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35,2% тарифних ліній Україною та 83,1% – Євросоюзом. Що стосується решти 
товарів, то по 52% тарифних ліній Україна запроваджує перехідні періоди 
тривалістю від 1 до 7 років, на 9,8% – часткову лібералізацію та на 3,0% – без-
митні тарифні квоти. Це означає, що для особливо чутливих секторів поглиб-
лена та всеохоплююча зона вільної торгівлі дає українським виробникам бі-
льше часу для адаптації до конкурентнішого середовища, водночас надаючи 
споживачам більший вибір продуктів за нижчими цінами. Своєю чергою, Єв-
ропейський Союз встановлює перехідні періоди на 2,0% тарифних ліній (три-
валістю 3 та 7 років), а по найбільш чутливих товарах (14,9%) запропоновано 
доступ в рамках безмитних тарифних квот. Їх надано Україні по зернових, 
м’ясу свинини, яловичини та птиці, а також по деяких інших продуктах. 

Стосовно експортних мит сторони домовилися, що від набуття Угодою 
чинності не запроваджуватимуть у двосторонній торгівлі нових, а діючі на 
сьогодні в Україні експортні мита буде поступово, впродовж 10 років, скасо-
вано. Водночас по окремих товарах – зокрема насінні соняшнику, шкірсиро-
вині – запроваджується спеціальний захисний механізм, який передбачає стя-
гнення додаткового збору. Загальний термін дії захисного механізму складає 
15 років. Стосовно нетарифних бар’єрів у торгівлі товарами Угода інкорпо-
рує відповідні фундаментальні правила СОТ, на приклад що стосується наці-
онального режиму, заборони обмеження імпорту та експорту, порядку дер-
жавної торгівлі тощо. Наслідки від тарифної лібералізації ЗВТ+ сприятиме 
розвитку торгівлі через скасування чи зменшення мит на імпорт [5].  

Український аграрний сектор отримає найбільші переваги від змен-
шення увізних мит: 330 млн. євро для сільськогосподарської продукції та 
53 млн. євро для переробленої сільськогосподарської продукції.  

Починаючи з 2014 р. і по теперішній час Україна вживає необхідні за-
ходи з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламен-
тами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки 
відповідності та ринкового нагляду ЄС і зобов’язується дотримуватися прин-
ципів і практик, викладених у чинних Рішеннях та Регламентах ЄС. Майбут-
ня імплементація Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промисло-
вих товарів забезпечить здійснення торгівлі між сторонами на таких саме 
умовах, як і між державами-членами ЄС [5]. 

Необхідно підкреслити, що практична діяльність щодо зближення сис-
теми технічного регулювання України, яка дісталась у спадок від колишньо-
го СРСР, із відповідною Європейського Союзу розпочалась одразу ж після 
ратифікації та набуття чинності Угодою про партнерство та співробітництво 
між ними (з 01.03.1998 року) [7]. 

Що стосується системи технічного регулювання ЄС, то її основні орга-
нізаційно-інституціональні засади, принципи та методичні підходи почали 
реалізовуватись у 1980-ті роки з метою формування “єдиного економічного 
(нормативного) простору” для забезпечення безперешкодного просування на 
його території товарів, послуг, робочої сили, інформації. У цьому зв’язку до-
речно зазначити, що основні підходи до реалізації вищезгаданих цілей сфо-
кусовані в “Новому підході” до технічної гармонізації та стандартизації 
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(прийнято Радою Європи 07.05.1985) та “Глобальному підході” до оцінюван-
ня відповідності (прийнято Радою Європи 21.12.1989), які доповнюють один 
одного: вони обмежують безпосередньо адміністративне втручання держави 
у важливі питання виробництва продукції, однак при цьому надають вироб-
нику широкий спектр способів виконання своїх зобов’язань перед суспільст-
вом. Водночас до першоджерел харчового законодавства відносяться: 

1. Кодекс Аліментаріус (лат. Соdех Alimentarius – харчовий кодекс, 
звід харчових законів – сукупність визнаних міжнародною спільнотою стан-
дартів на харчові продукти) [8]. 

2. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, яка 
була підготовлена в рамках СОТ і підписана спільно з Генеральною угодою з 
тарифів і торгівлі у 1994 році (остання редакція з уточненнями, поправками 
та змінами) і Угодою про технічні бар’єри у торгівлі [2]. 

Гармонізація технічних стандартів сторін скоротить існуючі нетарифні 
бар’єри у торгівлі між сторонами, підвищить якість продукції на внутріш-
ньому ринку України, а також сприятиме формуванню позитивного іміджу 
України на світових ринках щодо якості українських товарів та продукції [5]. 

Поки проявити себе повною мірою національному сільськогосподарсь-
кому виробнику не вдалося, хоча Україна вже мала можливість скористатися 
перевагами ЗВТ з ЄС. Навесні 2014 р. Євросоюз пішов на безпрецедентний 
крок – в знак солідарності з Україною він в односторонньому порядку запус-
тив зону вільної торгівлі, тим самим відкривши свій ринок країні.  

Але навіть незважаючи на подібний режим преференцій за підсумками 
перших десяти місяців 2015 р. товарообіг між Україною і ЄС впав. Продаж 
місцевих товарів до Європи скоротився на 28,4% порівняно з аналогічним 
періодом минулого року, і тепер євронапрям займає лише третину всього на-
ціонального експорту. Його розмір тепер – 10,5 млрд дол., але це все одно 
втричі більше, ніж російський сегмент українського експорту. Частково па-
діння пояснюється зниженням світових цін на сільськогосподарську продук-
цію – ключовий напрямок експорту для України. Частково – економічною 
кризою і війною: країна втратила потужності, що залишилися в Донецькій і 
Луганській областях. До того ж вихід на ринки ЄС вимагає проходження від-
повідних процедур та налагодження зв’язків [6].  

Найбільшим обмеженням яке стримує українських товаровиробників є 
система торгівельних квот ЄС, яка є основним кількісним обмеженням обся-
гу українських товарів, що можуть поставлятись на ринок ЄС. При чому, 
квоти встановлені, в першу чергу, на продукцію сільського господарства, на 
експорт якого покладалась основна надія. Так, приміром обмеження по: яло-
вичині становить 12 тис.тонн/рік, свинина 20 тис.тонн/рік, м’ясо птиці 
20 тис.тонн/рік, пшениця 1000 тис.тонн/рік. 

Тобто, на думку окремих експертів, можливим варіантом розвитку по-
дій може стати і те, що до ЄС Україна зможе експортувати в середньому 3-
5% від загального обсягу виробництва сільського господарства, що не може 
значно вплинути основні показники торгівлі. Тобто, угода про асоціацію не 
створює зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, оскільки квотні бар’єри 
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залишаються, а митні ставки зменшуються поступово і лише по тим товарам 
виробництво яких не є принциповим на території ЄС [4]. 

Разом з тим, Європейський Союз не менше України зацікавлений у ство-
ренні поглибленої Зони вільної торгівлі. Євросоюзом Україна розглядається, 
по-перше, як географічно близький, кваліфікований й одночасно відносно де-
шевий ринок робочої сили (22,1 млн. чол. працездатного населення при серед-
ній заробітній платі у 2015 р. в 3772 грн. на місяць) та значним споживчим ри-
нком (42,8 млн чол. населення станом на 1.12.2015 р.). По-друге, як потенцій-
ний ринок інвестицій та інновацій, спільних підприємств, що відкриються. По-
третє, як привабливий ринок землі та сільськогосподарського виробництва [3]. 

Висновки. У питаннях Угоди про асоціацію, які стосуються економіки, 
за визнанням усіх експертів, Україна рухається практично за встановленим 
планом. Ухвалено ряд необхідних законопроектів, здійснено перехід на 
окремі технічні стандарти ЄС, європейські санітарні та фітосанітарні прави-
ла. Країна відмовилася від радянських ГОСТів [6]. 

Очікується, що вже в найближчі роки активізація українських виробни-
ків, викликана ЗВТ+, уповільнить інфляцію. Нові можливості доступу до ри-
нку Євросоюзу та запровадження вищих стандартів виробництва продукції в 
перспективі заохотять інвестиції, стимулюватимуть модернізацію підпри-
ємств аграрного сектору (завдяки розвитку спільних мереж та впровадженню 
інфраструктурних проектів) та покращать умови праці. Перешкодити пози-
тивним процесам в українській економіці можуть лише активізація воєнних 
дій у Донбасі, недостатній рівень ефективності реформ, що проводяться, і 
відсутність очевидного прогресу у боротьбі з корупцією. 

Список використаних джерел: 
1. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції/ М. Г. Бетлій [та ін.] ; ред. 

О. М. Бородіна ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – Ужгород : ІВА, 2006. – 
496 с. 

2. Крисанов Д. Ф. Системи технічного регулювання Європейського Cоюзу, Украї-
ни та Митного союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості 
звуження невідповідності та зменшення асиметричності / Д. Ф. Крисанов // Економiст. – 
2014. –  № 2. – С.  4-5. 

3. Григорець Т. Створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС: передумови, пере-
шкоди, перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://old.niss.gov.ua/monitor/November/9.htm. 

4. Царук О. Зона вільної торгівлі із ЄС чи лише митна дорожня карта з 1 січня 
2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://blog.liga.net/user/atsaruk/article/20176.aspx  

5. ЄС-Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_uk.pdf. 

6. Чи змінить життя в Україні зона вільної торгівлі в ЄС [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://antikor.com.ua/articles/82709-chi_zminitj_hittja_v_ukrajini_zona_vilj. 

7. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Спів-
товариствами та їх державами-членами. Ратифіковано Законом № 237/94 – ВР від 10.11.94 
// Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 1794.  

8. Что такое кодекс Аліментаріус / Пер. с англ. – М. : Изд-во “Весь Мир”, 2006. – 44 с. 
Рецензент – д.е.н., професор Махмудов Х. З. 



 71

УДК 631.162:657.471 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РАЗОВИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ 

ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Сіренко Н.М., д.е.н., професор; Корабахіна А.Ю., здобувач 

Миколаївський національний аграрний університет 
 
В статті розглянуто сутність та особливості формування разових трансакційних 

витрат суб’єктів малого та середнього підприємництва в Миколаївській області. Обґрун-
товано необхідність розвитку регіонального інституціонального середовища, підвищення 
фінансового та інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, як напрямів ско-
рочення разових трансакційних витрат підприємств малого та середнього бізнесу. 

Ключові слова: разові трансакційні витрати, мале підприємництво, середнє підпри-
ємництво, інституціональне середовище підприємництва, інфраструктура підтримки під-
приємництва. 

 
Постановка проблеми. Розвиток малого та середнього підприємницт-

ва в наш час є одним із перспективних напрямів активізації соціально-
економічної динаміки регіону, переважно за рахунок створення нових робо-
чих місць, підвищення підприємницької активності, збільшення надходжень 
до місцевого бюджету тощо. Незважаючи на руйнівний вплив кризових еко-
номічних явищ на результати діяльності вітчизняних підприємств, станом на 
01.01.2014 р. питома вага прибуткових суб’єктів малого і середнього підпри-
ємництва в Миколаївській області підвищилася на 8% і склала 68% у порів-
нянні із попереднім періодом. Проте існування адміністративних, фінансових 
та інформаційних бар’єрів, недосконалість механізмів інституціональної під-
тримки підприємництва значно стримують його розвиток та зумовлюють ви-
никнення високих розмірів не лише трансформаційних, а й трансакційних 
витрат. 

В процесі започаткування власної справи та на перших етапах діяльно-
сті підприємство, взаємодіючи з трансакційним сектором економіки, починає 
витрачати додаткові фінансові та часові ресурси, які мають разовий трансак-
ційний характер і часто не контролюються, внаслідок чого досить складно 
визначити їх склад та види. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам виявлення 
трансакційних витрат присвячені наукові праці як вітчизняних, так і зарубіж-
них учених, зокрема: С.Архієреєва, Л.Демиденка, К.Ерроу, Т.Еггертссона, 
О.Євтушенка, Г.Кірейцева, Р.Коуза, Р.Капелюшнікова, Д.Норта, А.Олейника, 
А.Ткача, О.Уїльямсона, Дж. Ходжсона, А.Шастітко та ін. Попри достатню 
кількість наукових публікацій існує необхідність поглиблення вивчення кате-
горії разових трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього підприєм-
ництва, які формуються під впливом регіонального інституціонального сере-
довища в умовах дерегуляції господарської діяльності.  

Постановка завдання. Мета роботи полягає у визначені чинників фо-
рмування і складу разових трансакційних витрат малих та середніх суб’єктів 
господарської діяльності, а також обґрунтуванні основних напрямів їх зни-
ження на даному етапі розвитку підприємництва в Миколаївській області.  



 72 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми формування, 
виявлення і зменшення трансакційних витрат все більше привертають увагу 
науковців та економістів, що пов’язано із збільшенням їх частки у загальній 
структурі витрат підприємства. Так, на думку П. Гайдуцького та В. Жука [1] 
у країнах з несприятливими умовами ведення бізнесу та недосконалою сис-
темою інститутів трансакційні витрати зростають випереджаючими темпами 
порівняно не тільки з обсягами продукту, який виробляється, але й порівняно 
з іншими видами витрат.  

Трансакційні витрати підприємства, які за частотою виникнення відно-
сять до разових або елементарних, найчастіше виникають під дією зовнішніх 
факторів (приватних та державних інститутів), і тому не можуть бути про-
гнозованими. Аналізуючи підходи до класифікації трансакційних витрат М. 
Данько [2] до складу разових відносить такі витрати:  

o на передпроектне визначення доцільності створення підприємства; 
o на розробку проекту (бізнес-плану) створення підприємства; 
o на розробку бізнес-плану виробництва і реалізації продукції; 
o на реєстрацію підприємства і відкриття рахунків; 
o на укладання договорів на оренду приміщення, лізинг і кредитування, 

закупівлю і монтаж устаткування, комплектацію служб інформації та зв’язку, 
маркетингу, юридично-правового захисту підприємства або укладанням до-
говору обслуговування, технічне забезпечення створених служб, разові «доб-
ровільні пожертви» впливовим органам, організаціям, партіям, штрафи, пені, 
неустойки за недотримання договірних зобов’язань та нормативних докумен-
тів, інші (не враховані вище) разові видатки. 

Як зазначає Ж. Ющак [3] трансакційні витрати входу підприємства на 
ринок починаються з моменту його реєстрації, ліцензування діяльності, 
отримання права доступу до ресурсів та отримання інших прав власності. 
Вони можуть носити характер як офіційних легальних платежів, так і неофі-
ційних та нелегальних виплат. 

Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні» [4] державна підтримка 
суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури 
підтримки малого і середнього підприємництва включає фінансову, інформа-
ційну, консультаційну підтримку, підтримку суб’єктів малого і середнього 
підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у сфері під-
готовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та 
кадрів ведення бізнесу. Так, на думку Н. Остапенко [5] процес підтримки ма-
лого підприємництва також супроводжується трансакційними витратами за 
рахунок взаємодії суб’єктів малого підприємництва з органами підтримки у 
процесі передачі права власності на ресурси, блага, послуги; взаємодії агентів 
у ході надання доступу до спеціальних умов функціонування; управління 
процесом підтримки малого підприємництва. 

Враховуючи тенденцію до скорочення кількості суб’єктів малого та се-
реднього підприємництва в Миколаївській області, сьогодні нагальним пи-
танням є організація інфраструктурної підтримки, а також вирішення про-
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блем фінансового забезпечення на місцевому рівні, зокрема бюджетного, 
кредитного та інвестиційного характеру. За таких умов стимулювання під-
приємницької активності задля підвищення конкурентоспроможності регіону 
можливе також шляхом дерегуляції господарської діяльності та ефективної 
взаємодії місцевих органів виконавчої влади з бізнес-структурами.  

 

 
 

Рис. 1. Формування разових трансакційних витрат на різних 
етапах створення підприємства 

Джерело: авторська розробка 
 

ЕТАПИ  
СТВОРЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Початковий  

ВИДИ РАЗОВИХ  
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Витрати на передпроектне визначення 
доцільності створення підприємства; ви-
трати на підготовку бізнес-плану 

 

2. Підготовчий 

Витрати на пошук інформації про ділову 
репутацію засновників, витрати вимірю-
вання щодо визначення якості послуг та 
надійності банківської установи, системи 
оподаткування тощо

 

3. Реєстраційний 

Витрати на юридичні та нотаріальні по-
слуги щодо формування пакета реєстра-
ційної документації; витрати на укла-
дання договору банківського рахунку; 
витрати на сплату реєстраційного збору 
за проведення державної реєстрації та 
ліцензування; витрати на отримання 
адміністративних послуг з видачі 
довідки про реєстрацію в ЄДРПОУ, 
платника єдиного соціального внеску, 
взяття на облік платника податків; ви-
трати опортуністичної поведінки, 
пов’язані з неформальними платежами за 
послуги представників органів 
державної влади щодо державної реєст-
рації та ліцензування 

 

4. Організаційний 
Витрати на отримання дозволу служби 
пожежної охорони, санітарно-
епідеміологічної служби України та ін-
ших дозвільних документів 
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За видами економічної діяльності пріоритетною сферою діяльності 
суб’єктів малого і середнього підприємництва області є сфера торгівлі та по-
слуг. У загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) питома ва-
га сфери торгівлі та послуг становить 37%, промисловості – 22,0 %, сільсько-
го господарства - 17,7%, сфери транспорту і зв’язку - 11,0% та сфери будів-
ництва – 6,7 %, решта – інші галузі. Сума надходжень до бюджетів усіх рів-
нів області від діяльності суб’єктів малого підприємництва, станом на 
01.01.2013 р., склала 115,0 млн грн [6]. 

Аналізуючи результати виконання Програми розвитку малого і серед-
нього підприємництва у Миколаївській області на 2013-2014 роки [7], варто 
наголосити на існуванні значної кількості чинників (рис. 1), які стримують 
розвиток підприємництва та негативно впливають та розміри разових транс-
акційних витрат. Так, значні адміністративні бар’єри, недоступність офісних 
та виробничих площ, устаткування, а також слабка інформованість малих 
підприємств щодо раціональної організації бізнесу виникають ще на перших 
етапах здійснення підприємницької діяльності. 

Деструктуризація вітчизняного інституціонального середовища під-
приємницької діяльності переважно за рахунок збільшення ролі неформаль-
них платежів та інститутів, які заважають розвивати довірчі партнерські від-
носини між державою та бізнесом, чинить негативний вплив на регіональну 
соціально-економічної інфраструктуру. 

На рівні регіону особливу увагу необхідно приділяти розвитку «інсти-
тутів регулювання» та «інститутів ринкової інфраструктури», які складають 
органічну основу інституціонального середовища. «Інститути регулювання», 
представлені як сукупність формальних правил і неформальних обмежень, у 
межах яких діють «інститути ринку» (тобто всі види комерційних і некомер-
ційних організацій). Інституціональний склад ринкової інфраструктури згід-
но з домінуючою ознакою обслуговування ринків містить наступні агрегова-
ні групи інститутів: 

– торгово-посередницька інфраструктура як комплекс галузей і сфер 
діяльності, що забезпечують доведення товару до споживача; 

– фінансово-кредитна інфраструктура – це розгалужена та взаємо-
пов’язана мережа підприємств, які обслуговують процес обміну та руху гро-
шової маси; 

– інформаційно-обслуговуюча інфраструктура, представлена сукупніс-
тю галузей і сфер господарства, які обслуговують основну ринкову діяль-
ність [8]. 

Аналізуючи структуру приватного трансакційного сектору регіону, ва-
рто наголосити на достатній її насиченості інформаційно-консультаційними, 
небанківськими фінансово-кредитними установами та лізинговими центрами. 
В свою чергу державна політика розвитку підприємництва на місцевому рів-
ні реалізується за допомогою регіональних програм розвитку малого і серед-
нього підприємництва, заходи якої фінансуються з міського бюджету.  
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Важливу роль у підтримці малого бізнесу в області відіграє інфрастру-
ктура підтримки підприємництва (рис. 2). Основна кількість бізнес-центрів, 
бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів та інших об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва області зосереджена у 5 містах обласного значен-
ня, у тому числі у м. Миколаєві. У районах області консультаційну підтримку 
надають фізичні особи-підприємці, а також фахівці регіонального Фонду під-
тримки підприємництва у Миколаївській області. Порівняно з кількістю 
об’єктів інфраструктури в інших регіонах України Миколаївська область є 
найбільш розвиненою. За цим показником Миколаївщину випереджають 
тільки Вінницька область, Харківська, Полтавська, Донецька та м. Київ. 

 

Рис. 2. Інфраструктура підтримки підприємництва у Миколаївській області, 
2013-2014 рр. 

Джерело: побудовано за даними [9] 
 

Отже, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва в є важли-
вим напрямом зменшення разових трансакційних витрат як з моменту ство-
рення підприємства, так і в процесі його діяльності. Так, сьогодні за рахунок 
дистанційних консультацій, семінарів, бізнес-екскурсій та тренінгів, прове-
дених фахівцями регіонального Фонду підтримки підприємництва в Микола-
ївській області, скорочено витрати суб’єктів малого і середнього підприєм-
ництва на пошук інформації про відкриття – закриття підприємництва, вида-
чу дозвільних документів, податкового законодавства, бухгалтерського облі-
ку, залучення фінансових ресурсів (інвестиції, кредитування), вибору виду 
діяльності тощо. 
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Також з метою зменшення витрат часу та уникнення неформальних пла-
тежів підприємців при отриманні дозвільних документів на започаткування 
власної справи, надання консультативної та практичної допомоги з питань 
відкриття нових об’єктів та здійснення підприємницької діяльності в цілому 
створено Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, 
звернувшись до якого лише за два візити можна оформити дозвільні докумен-
ти, визначитися з умовами їх отримання, вартістю та термінами виконання. 

В перспективі відповідно до Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки [9], загальна вар-
тість якої 30495,5 тис. грн, передбачено такі заходи, спрямовані на створення 
сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва та од-
ночасно зменшення разових трансакційних витрат: 

– упровадження комплексу заходів щодо спрощення доступу до існую-
чих вітчизняних, міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних) 
ресурсів через залучення до участі у міжнародних конференціях, спеціалізо-
ваних симпозіумах, семінарах і конкурсах за участю іноземних та вітчизня-
них організацій; 

–  надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з пи-
тань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на 
громадських засадах працівників органів державної влади; 

–  реформування сфери надання адміністративних послуг за рахунок 
створення єдиного веб-порталу адміністративних послуг – «Електронна Ми-
колаївщина»; 

–  розробка та впровадження циклу освітніх онлайн-семінарів (вебіна-
рів) для суб’єктів підприємницької діяльності та широких верств населення з 
метою ознайомлення їх із ключовими питаннями ведення бізнесу, кращими 
світовими бізнес-практиками, підвищення їх кваліфікації та конкурентосп-
роможності тощо. 

Висновки. В результаті дослідження визначено, що основними чинни-
ками формування разових трансакційних витрат суб’єктів малого та серед-
нього підприємництва Миколаївської області є наявність адміністративних і 
бюрократичних бар’єрів, пов’язаних з недосконалою процедурою реєстрації 
та ліцензування підприємницької діяльності, наявністю як формальних та і не 
формальних обмежень інституціонального середовища. Інфраструктура під-
тримки підприємництва регіону представлена значною кількістю інформа-
ційно-консультаційних та небанківських фінансово-кредитних установ, проте 
ефективність їх діяльності з точки зору зменшення разових трансакційних 
витрат підприємств є низькою.  

За підсумками аналізу підходів до визначення складу разових трансак-
ційних витрат встановлено що це витрати, пов’язані підготовкою до створен-
ня, реєстрацією та організацією підприємницької діяльності. Основними на-
прями зниження таких витрат суб’єктів малого та середнього підприємницт-
ва Миколаївської області є: 

– удосконалення регіональної інфраструктури підтримки підприємництва; 
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– дерегуляція підприємницької діяльності в частині спрощення проце-
дури отримання дозвільних документів; 

– відновлення довіри підприємців до місцевих органів виконавчої вла-
ди, налагодження прозорих партнерських зв’язків; 

– розробка окремого веб-сайту для роботи Центру надання адміністра-
тивних послуг в онлайн-режимі задля підвищення швидкості та якості обслу-
говування підприємців при вирішенні таких питань як реєстрація майнових 
прав, використання майна комунальної власності (оренди, списання, передачі 
з балансу на баланс, приватизації), отримання витягу з Державного земельно-
го кадастру, нормативно-грошової оцінки землі, статистичної довідки; 

– чітке виконання заходів обласних програм розвитку малого і серед-
нього підприємництва. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є розробка 
методологічних прийомів виміру та оцінки разових трансакційних витрат 
суб’єктів малого та середнього підприємництва, доповнення їх складу та ви-
значення оптимальних напрямів їх зниження. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ  АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
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Дніпропетровський університет митної справи та фінансів 

 
В науковій статті досліджено формування  та розвиток місцевих фінансів. Роз-

глянуто і обґрунтовано історичні та теоретичні аспекти формування фінансів місцевих 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах для функціонування всіх 

ланок бюджетної системи України значна роль відводиться формуванню фі-
нансів місцевих органів влади. Україні  необхідні нові підходи по формуван-
ню місцевих фінансів, модернізація основних складових фінансової системи 
місцевих органів влади в умовах проведення відповідних урядових реформ і 
децентралізації фінансових ресурсів, вирішення першочергових завдань 
пов’язаних з удосконаленням методів та прийомів використання фінансових 
ресурсів територіальних громад різних рівнів починаючи від сільських та за-
кінчуючи  міськими громадами, змін в податковому, бюджетному законодав-
стві та безпосередньо в міжбюджетних відносинах. Це в свою чергу вимагає 
глибшої необхідності проведення дослідження місцевих фінансів. Саме тому 
особливого значення при цьому набуває комплексне теоретичне та історичне 
дослідження формування фінансів місцевих органів влади в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та 
розвитку місцевих фінансів вже неодноразово розглядались іноземними та 
вітчизняними  дослідниками. Цим проблемам було присвячено низку науко-
вих праць: О. Василика [2], В. Ігнатова та В. Рудого [6], О. Кириленко 
[7], В. Кравченко [8], О. Луніної , В. Опаріна, О. Сунцової  [9], К. Павлюк,  
О. Романенко, С. Юрія.  Але незважаючи на велику кількість досліджень, пи-
тання теоретичних та   історичних засад формування фінансових ресурсів  
місцевих органів влади  залишається актуальним в наш час.   

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в теоретичному та 
історичному узагальненні наукових аспектів, які стосуються  формування фі-
нансів  місцевих органів влади в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною задачею підви-
щення економічної безпеки країни, модернізації економіки, проведення мас-
штабних економічних реформ запланованих урядом України, підвищення рі-
вня життя населення неможливо без відповідного формування фінансів міс-
цевих органів влади. Досить тривалий час в України не зверталось великої 
уваги на формування місцевих фінансів, їх розвиток та використання , що в 
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свою чергу призвело до низького рівня життя населення України і не тільки в 
селах, але й у селищах та містах. Місцеві фінанси  пройшли досить складний 
шлях історичного розвитку на кожному своєму етапі.  

Так перші згадки про місцеві фінанси, зустрічаються в працях таких  
видатних дослідників : Адама Сміта, Карла Штейна, Рудольфа Гнейста, Кар-
ла Pay, Адольфа Вагнера та ін. Ці дослідники вперше  проаналізували  госпо-
дарство територіальних громад, відзначили необхідність надання їм автоно-
мії, в тому числі у такій важливій сфері як фінанси. 

Ціла низка наукових поглядів на місцеві фінанси як окремої науки ви-
никла в другій половині ХІХ ст. - початку ХХ ст., що вимагало теоретичного 
обґрунтування сутності місцевих фінансів. Саме в цей час виник значний ін-
терес у науковців до проблеми формування місцевих фінансів та їх ефектив-
ного використання. Це все було обумовлено впровадженням в ті часи досяг-
нень науково-технічного прогресу, значним розвитком торгівлі та промисло-
вості у містах та селищах.  

Так на думку науковця В. Кравченко історично склалося так , що «по-
няття місцеві фінанси виникло на противагу поняттю державні фінанси, роз-
ширило поняття публічні фінанси і стало їхньою невід`ємною складовою» 
[7]. Він також ґрунтовно дослідив основи теорії місцевих фінансів, визначив 
основні етапи формування місцевих фінанси, їх сутність, причини появи, фі-
скальну, розподільчу та стимулюючу функції місцевих фінансів. Саме цей 
дослідник відобразив в своїх  працях теоретичні основи існування територіа-
льної громади, її функції, роль, правовий статус, основи фінансової автономії 
місцевих органів влади, міжнародні стандарти організації місцевих фінансів, 
проаналізував Європейську хартію про місцеве самоврядування, Всесвітню 
декларацію про місцеве самоврядування, Європейську хартію міст та інші 
документи . 

О. Кириленко в свою чергу характеризує «місцеві фінанси як систему 
фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінан-
сових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконан-
ня покладених на них завдань»[6]. 

Дослідник О. Василик   розкрив економічну сутність місцевих фінансів 
наступним чином : «це  сукупність форм і методів створення і використання 
фінансових ресурсів для забезпечення  органів місцевого самоврядування ви-
конання покладених на них функцій в галузі  економічного і соціального роз-
витку відповідних територій» [2]  . 

Дослідник О. Сунцова  вважає що,  «місцеві фінанси - це система фор-
мування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів 
для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і за-
вдань, як власних, так і делегованих [9]. 

Проведенні  дослідження   праць по проблемам місцевих фінансів до-
зволило зробити висновок  щодо сутності   місцевих фінансів. На нашу дум-
ку, місцеві фінанси це - сукупність соціально-економічних відносин, по фор-
муванню, розподілу та перерозподілу  фінансових ресурсів для вирішення 
безпосередніх  завдань та виконання функцій  органів місцевої влади . Слід 
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зауважити, що саме від обсягу місцевих фінансів залежить можливість місце-
вих органів влади виконувати свої функції та повноваження, щодо соціально-
економічного розвитку територіальної громади та підвищення рівня життя 
населення. 

Місцеві фінанси в свою чергу складаються з місцевих бюджетів та фі-
нансів установ та організацій комунальної форми власності. Центральне міс-
це в системі місцевих фінансів належить саме місцевим бюджетам, які є важ-
ливим знаряддям впливу на розвиток економічної і соціальної сфери. 

Як вважають В.Г.Ігнатов та В.В.Рудой  , «місцеві бюджети - це система 
економічних відносин, завдяки якій на підставі заздалегідь складеного плану 
формується та використовується фонд грошових коштів, що належать місце-
вим органам влади» [6]. 

Місцеві бюджети складаються із загального та спеціального фондів. 
Кошти загального фонду призначаються для забезпечення видатків та не 
спрямовуються на якусь конкретну мету. Кошти ж спеціального фонду фор-
муються по конкретно визначеним джерелам надходження і можуть бути ви-
користані на фінансування конкретно визначених цілей. Фінансовою осно-
вою функціонування місцевих бюджетів є формування їх доходної частини, 
видатки в свою чергу при цьому є причиною утворення доходів.  У доходній 
частині місцевих бюджетів окремо виділяють доходи , що необхідні для ви-
конання власних повноважень та доходи на здійснення делегованих повно-
важень. Видатки місцевих бюджетів складаються з обов`язкових видатків – 
це видатки які пов`язані з виконанням обов`язкових завдань, покладених на 
місцеві органи влади та  зобов`язань по кредитам ; поточних видатків , які 
фінансуються із поточного бюджету та капітальних видатків, що фінансу-
ються з бюджету розвитку. У разі нестачі коштів держава фінансово підтри-
мує місцеві органи влади у вигляді надання  субвенцій та дотацій з держав-
ного бюджету. На жаль на теперішній час в Україні є досить значна кількість 
територіальних громад які не отримують необхідну суму доходів для забез-
печення виконання іноді навіть першочергових своїх видатків. Це все зале-
жить від багатьох факторів, таких як загальної площі громади, складу земель, 
розвитку на території громади сільськогосподарського та промислового ви-
робництва, чисельності населення та інших.  

Важливим елементом щодо формування та подальшого розвитку міс-
цевих фінансів є їх децентралізація, яка стимулюватиме територіальні грома-
ди до об'єднання та формування спроможних громад через механізм перехо-
ду бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з держав-
ними бюджетом та отримання обсягу видаткових повноважень з відповідним 
ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення.  

На думку Р. Демчак : «успішна реалізація реформи бюджетної децентра-
лізації, яка триває на нинішньому етапі, спрямована на підвищення фінансової 
незалежності місцевих бюджетів і рівня фінансової забезпеченості делегова-
них повноважень, упорядкування відносин між місцевими та державним бю-
джетами, підвищення ефективності використання бюджетних коштів» [4]. 
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Вже протягом декількох років в Україні не забезпечується належним 
чином фінансування видатків щодо розвитку житлово-комунального госпо-
дарства, житлового будівництва, утримання транспортної мережі територіа-
льних громад. Територіальні громади досить тривалий час не були  зацікав-
лені в нарощуванні власних доходів , в зв`язку з тим , що отримували кожно-
го року значну суму коштів за рахунок трансфертів з державного бюджету. 
Тобто основною проблемою місцевих бюджетів в теперішній час є нестабі-
льність формування їх доходів.  

По-перше , в зв`язку з частими змінами податкового та бюджетного за-
конодавства , по-друге, місцеві бюджети значно залежать від трансфертів які 
надаються з державного бюджету, це в свою чергу відіграє негативну роль у 
міжбюджетних відносинах. Так надходження місцевих бюджетів майже на 
половину складаються з трансфертів з державного бюджету. Таким чином 
висока залежність місцевих бюджетів від дотацій не дає можливості терито-
ріальним громад  самостійно здійснювати бюджетний процес. Для подальшо-
го розвитку економічного потенціалу адміністративно-територіальних оди-
ниць, набуття ними фінансової незалежності саме необхідна децентралізація 
фінансових ресурсів. 

За словами Віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубко: 
«децентралізація – єдиний спосіб для України відбутися як спроможна, неза-
лежна держава» [5]. 

Поряд з цим спікер Парламенту Володимир Гройсман вважає що, 
«2016 рік стане уже другим роком дії фінансової децентралізації. На місцях 
уже помітно, що з'явились додаткові ресурси на ремонт доріг, освітлення, 
інші проблеми повсякденного життя громад» [3]. 

На нашу думку децентралізація місцевих фінансів дозволить громадам 
набути  фінансової  незалежності , дасть змогу бюджетам територіальних 
громад мати достатню кількість коштів , необхідних для виконання  власних 
та делегованих  повноважень та наддасть можливість подальшого самостій-
ного економічного  розвитку кожної громади. 

Не менш важливої  уваги при цьому заслуговує одна з основних ознак 
розвитку місцевих фінансів це правова основа їх функціонування. Сьогодні 
вже створено певне правове підґрунтя формування та функціонування фінан-
сів органів місцевої влади. Слід зазначити , що у головному правовому доку-
менті нашої держави - Конституції України розділ ХІ  присвячено саме місце-
вому самоврядуванню. Це свідчить про важливість розвитку, формуванню та 
використанню місцевих бюджетів нашої країни. В статті 142 розділу ХІ  Кон-
ституції України [1] зазначено : « матеріальною і фінансовою основою місце-
вого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, 
інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст, районів у містах» [1]. Зокрема, Конституцією передбачено, 
що органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних заса-
дах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання 
спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних 
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підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і 
служби. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого само-
врядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. 

Разом з тим Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
встановлює принципи та гарантії діяльності місцевих органів влади їх повно-
важення та функції, правовий статус і відповідальність органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

Так у Бюджетному кодексі України  визначено перелік положень, які 
стосуються місцевих фінансів: розподіл доходів і видатків між бюджетами 
всіх рівнів і видів, процедура розрахунку бюджетних трансфертів — дотацій 
вирівнювання місцевим бюджетам з державного бюджету, порядок здійснен-
ня місцевих запозичень, джерела формування та напрями використання бю-
джету розвитку місцевих бюджетів, встановлено відповідальність всіх учас-
ників бюджетного процесу і контрольні повноваження владних органів, у то-
му числі органів місцевого самоврядування, зарахування та розподіл місце-
вих податків і зборів між відповідними бюджетами , згідно бюджетної кла-
сифікації. 

В Законі України «Про Державний бюджет України на поточний рік» 
уточнено склад доходів загального та спеціального фонду місцевих бюдже-
тів, установлено механізм надання субвенцій місцевим бюджетам з держав-
ного бюджету на формування інфраструктури об`єднаних територіальних 
громад , субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій, встановлено розміри коригуючих коефіцієнтів ви-
рівнювання для надання дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з держа-
вного бюджету. 

В Податковому кодексі України визначено перелік місцевих податків і 
зборів, механізм їх справляння, граничні ставки і права органів місцевого са-
моврядування щодо їх запровадження на території відповідної громади. 

Висновки. Розглянувши питання теоретичних та історичних аспектів 
формування фінансів місцевих органів влади, ми дійшли таких висновків. 

Фінанси місцевих органів влади виступають інструментом реалізації 
владних повноважень у межах певної територіальної громади та є важливою 
ланкою суспільного перерозподілу для максимального задоволення інтересів 
населення громади у процесі економічних взаємовідносин. Для підвищення 
економічної безпеки країни, проведення масштабних економічних реформ, 
підвищення рівня життя населення нашої держави  необхідно вдосконалення 
існуючої та створення нової нормативно-правової бази функціонування міс-
цевих фінансів, внесення відповідних змін перш за все до податкового та  
бюджетного законодавства. Особливо важливу роль при цьому повинна віді-
гравати децентралізація місцевих фінансів, як один із інструментів органів 
місцевого самоврядування набуття ними фінансової незалежності. На нашу 
думку, найбільшу актуальність становитимуть подальші дослідження, що ви-
вчатимуть формування та розвиток фінансів місцевих органів у контексті 
економічній безпеці країни. 



 83

Список використаних джерел: 
1. Конституція України / Закони України  // [Електронний ресурс]. - Режим досту-

пу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 
2. Василик О. Д. Теорія фінансів :  підручник [Текст] / О. Д. Василик. -  К.: НІОС, 

2003. – 416 с. 
3. Гройсман  В.  У 2016 році посилення місцевих бюджетів стане , ще більш відчу-

тним  / В.Гройсман // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1322. 

4. Демчак  Р. Бюджетна децентралізація є основним чинником економічної безпеки 
держави / Р. Демчак // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://solydarnist.org/?p=15037. 

5. Зубко Г. Децентралізація - єдиний спосіб для України бути успішною /Г. Зубко // 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248693249&cat_id=244. 

6. Ігнатов В.Г.  Рудой В.В  Місцеве самоврядування :  підручник [Текст] /В.Г. Ігна-
тов , В.В. Рудой . - Фенікс, 2003. – 384с. 

7. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) [Текст] /  
О. П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000.- 384 с. 

8. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України [Текст] : навчальний посібник /  
В. І. Кравченко ; Міністерство фінансів України. – К. : Знання, 1999. – 487 с 

9.  Сунцова О. О. Місцеві фінанси :  навч. посіб. [Текст] / О. О. Сунцова. – К.: 
Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 

Рецензент – д.е.н., професор Плаксієнко В.Я. 
 
 

УДК: 338.45.014.1 
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ 
Аранчій Д.С., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Визначено особливості та соціально-економічну сутність категорії конкурентосп-

роможності суб’єктів господарювання агросфери. Виявлено основні чинники її формування 
та підвищення і здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано основні принципи врахування, 
аналізу та оцінки. Наголошено на перевагах методу факторного аналізу серед їх сукупнос-
ті. 

Ключові слова: суб’єкти господарювання, агросфера, чинники, конкурентоспромо-
жність, принципи, оцінка, факторний аналіз, управління. 

 
Постановка проблеми. Підвищення економічної ефективності та кон-

курентоспроможності діяльності аграрних підприємств є найголовнішою 
проблемою економічної науки. Вона структурується на значну кількість нау-
кових проблем та завдань нижчих порядків, які відповідають специфіці пев-
них галузей, товарних напрямів спеціалізації, функціональних та сектораль-
них особливостей ведення діяльності. Сучасний стан та існуюча конкурентна 
структура вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції суттєво зву-
жують можливості аграрних підприємств до підвищення конкурентоспромо-
жності своєї продукції та, відповідно, рівня економічної ефективності діяль-
ності, що, в свою чергу, уповільнює темпи їх розвитку та гальмує набуття 
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відтворювальними процесами розширеного характеру [6, с. 12]. При цьому 
домінування економічних інтересів торговельних посередників, непропор-
ційність концентрації та ефективності функціонування капіталу, розміщеного 
в сферах виробництва та обігу, наближення конкурентної ситуації на цільо-
вих ринках збуту продукції аграрних підприємств до стану олігопсонії при-
зводять до фактичного унеможливлення суттєвого впливу заходів з підви-
щення конкурентоспроможності аграрних підприємств, крім спрямованих на 
зрушення в її ціновій складовій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні основи 
дослідження конкурентоспроможності підприємств та шляхи її підвищення  є 
предметом уваги багатьох вчених-економістів В.Г. Андрійчука, В.І. Аранчій, 
О.Д. Гудзинського, С.І. Дем’яненка, О.Ю. Єрмакова, В.В. Зіновчука, 
С.М. Кваші, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, 
П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина,  та інших. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей та со-
ціально-економічної сутності категорії конкурентоспроможності суб’єктів го-
сподарювання агросфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової еконо-
міки стійке положення будь-якого аграрного підприємства на ринку продо-
вольчої продукції визначається рівнем його конкурентоспроможності, тобто 
здатності виробляти та збувати продукцію, яка за ціновими і неціновими ха-
рактеристиками більш приваблива для споживачів, ніж продукція  конкурен-
тів. Конкурентоспроможність характеризує можливість і динаміку пристосу-
вання підприємств до умов ринкової конкуренції [3, с. 24]. Поняття конку-
рентоспроможності підприємств агросфери дуже багатогранне і важливе. 
Воно безпосередньо пов’язане з реальною побудовою систем управління дія-
льністю суб’єктів господарювання, галузей, окремих товаровиробників або 
видів продукції, аграрної економіки держави в цілому та поєднує поведінку 
економічних агентів в конкурентному середовищі. 

Проблема конкурентоспроможності є визначальною в промисловому та 
аграрному розвитку країн світу. Вона має глобальний характер, тому що з 
однієї сторони, визначає багато аспектів економічної і соціальної політики 
країн, а з іншої – стосується інтересів всіх їхніх громадян, що виступають у 
ролі споживачів. Процес формування конкурентоспроможних господарських 
структур ринкового типу, здатних з максимальною ефективністю використо-
вувати землю та забезпечувати стабільну продовольчу безпеку держави, по-
сідає важливе місце в аграрній політиці [8, с. 345]. Значення конкурентосп-
роможності підприємств аграрної сфери в мовах сучасної економіки незмін-
но зростає, набуває більшої необхідності насичення ринку сільськогосподар-
ськими продуктами вітчизняного виробництва, покращення їх якості, розши-
рення асортименту та визначає спроможність країни реалізовувати свою про-
дукцію як усередині, так і поза країною. 

Конкурентоспроможність аграрних підприємств є узагальнюючим по-
казником їх конкурентних переваг, потенціальних можливостей та сукупних 
властивостей, що дозволяють оперативно реагувати та пристосовуватися до 
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змін зовнішнього середовища функціонування. Вона характеризує здатність 
підприємств витримувати силу конкуренції у конкурентної боротьбі з інши-
ми суб’єктами господарювання. Рівень конкурентоспроможності аграрних 
підприємств у кожний конкретний момент часу визначається впливом низки 
чинників, різних за природою, характером і ступенем дії.  

На основі аналізу й систематизації різних наукових підходів чинники 
конкурентоспроможності аграрних підприємств класифікуються за різними 
ознаками: середовищем функціонування; впливом на них конкурентів; сту-
пенем залежності від ємності та структури продовольчих ринків; часом дії; 
ефективністю управлінських рішень; спрямованістю та інтенсивністю дії; рі-
внем взаємозумовленості; якістю й собівартості продукції [2, с. 12]. З метою 
систематизації для потреб аналізу та управління вищеперераховані чинники 
доцільно класифікувати за  напрямами формування інформаційної бази, за 
способом відображення кінцевих результатів, за способом оцінки, за можли-
вістю розроблення управлінських рішень. 

Конкурентоспроможність аграрних підприємств визначається такими 
параметрами як: здатність підприємства ефективно функціонувати на внут-
рішньому та зовнішньому ринках; спроможність продукції даного підприєм-
ства конкурувати на ринку з аналогічною продукцією; отримання підприємс-
твом конкурентних переваг на основі продукції відповідної якості; ефективне 
використання технологій, ресурсів, методів управління, навичок і знань пер-
соналу, компонентів маркетингової діяльності, які відображаються в якості 
та конкурентоспроможності продукції, прибутковості підприємства. 

Важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств є ефективне використання ресурсів, кваліфікацій персоналу, до-
сягнень сучасного менеджменту, інноваційних, фінансових та інформаційних 
можливостей підприємства, що у сукупності являють собою його потенціал, 
який, у свою чергу, також повинен бути конкурентоспроможним [1, с. 17]. 
Теоретичні та методологічні питання щодо формування конкурентоспромо-
жного потенціалу підприємств, його структури, організації, розробки методів 
діагностики, вибору напрямів розвитку поки ще не отримали свого остаточ-
ного вирішення. 

Конкурентоспроможність аграрних підприємств – це не тільки можли-
вість ефективного використання стратегічного потенціалу, а також їх здат-
ність  швидко реагувати на зміни потреб споживачів, на нововведення конку-
рентів, чого можна досягти лише шляхом створення механізмів тактичного та 
стратегічного управління конкурентоспроможністю. Конкурентоспромож-
ність суб’єктів господарювання можна також охарактеризувати як їх потен-
ційну якість, яка включає: 

1. Здатність підприємства отримувати реальну оцінку очікувань цільової 
групи споживачів, а також просліджувати тенденції споживчої поведінки. Ін-
шими словами, підприємство має бути спроможне своєчасно, об'єктивно і точ-
но оцінювати споживчий попит як в даний час, так і прогнозувати його дина-
міку на майбутнє. Така оцінка можлива лише на базі наукової моделі цільової 
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споживчої групи, що враховує її економічні, соціально-культурні і психологі-
чні чинники, розробленої методами сучасної соціології і маркетингу. 

2. Здатність організовувати виробництво, результати якого відповіда-
тимуть очікуванням цільової групи споживачів як найбільш корисного това-
ру по відношенню ціна – якість. 

3. Здатність проводити ефективну поточну маркетингову політику. 
4. Здатність знаходити і створювати умови для зниження витрат на за-

безпечення факторами виробництва капіталом, робочою силою, сировиною і 
матеріалами, енергією на одиницю продукції, що продається. 

5. Здібність до створення і утримання технологічного виробництва над 
іншими членами галузевого співтовариства, що вимагає своєчасного онов-
лення технологій що використовуються. Це може відноситися до виробницт-
ва, збуту, управління. 

6. Здатність планувати, організовувати і проводити ефективну страте-
гію в сферах виробництва і маркетингу на основі інновацій. 

7. Створення і розвиток високого кадрового потенціалу як на виконав-
чому, так і на управлінському рівнях. Якість виконавчого персоналу виявля-
ється в його здатності ефективно використовувати виробничі технології, що 
існують на підприємстві, і готовності до освоєння перспективніших техноло-
гій. Якість підготовки фахівців виявляється в їх здатності ставити і вирішува-
ти функціональні завдання, пов’язуючи їх із стратегічними цілями підприєм-
ства, які здатні забезпечити йому ключові компетенції в технічних, техноло-
гічних, дизайнерських і інших областях для посилення ринкових позицій 
підприємства. Якість управлінського персоналу виявляється в його здатності 
виявляти і ефективно використовувати ринкові можливості для захисту і роз-
витку конкурентних позицій підприємства на галузевих ринках в тактичному 
і стратегічному планах. 

Реалізація перерахованих якостей в тривалому тимчасовому інтервалі 
створює підприємству реальні переваги над конкурентами у вигляді зростан-
ня його ринкової вартості, зміцнення його торговельних марок, нарощування 
додаткової стійкості по відношенню до несприятливих впливів зовнішнього 
середовища, включаючи атаки конкурентів. 

Основними шляхами підвищення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств  визначені, насамперед, наступні [4, с. 21]:  вдосконалення прое-
ктування, використання найсучасніших техніки і технології, вхідний конт-
роль якості сировини і матеріалів, поліпшення стандартизації; виконання ос-
новних вимог збутової логістики;  інтеграційні, кооперативні зв‘язки та тех-
нологічні інновації.  

Базовими принципами оцінки рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства [5, с. 128] є:  

- комплексності – результати дослідження конкурентоспроможності 
підприємства повинні об‘єднувати і оцінку ефективності процесу його адап-
тації до змінних умов функціонування, і ступінь реалізації стратегічного по-
тенціалу, і конкурентні позиції підприємства відносно одного або декількох 
конкурентів, що розглядаються як база порівняння;  
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- причинно-наслідкового зв’язку – основою для оцінки рівня конкурен-
тоспроможності і розробки відповідних рекомендацій можуть виступати ли-
ше результати системного аналізу впливу чинників зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства з урахуванням міжфакторних взаємозв‘язків 
та обумовленого ними синергетичного ефекту;  

- об‘єктивності – результати дослідження та оцінки конкурентоспро-
можності підприємства повинні базуватися на повній та достовірній інфор-
мації про зовнішні та внутрішні умови його функціонування і відображати 
реальні конкурентні позиції суб‘єкта господарювання;  

- динамічності – основним завданням дослідження конкурентоспромо-
жності є не статична оцінка фактичних конкурентних позицій підприємства 
на конкретний момент часу, а прогнозування їх змін та розробка на цій осно-
ві ефективних управлінських рішень;  

- безперервності – процес дослідження та оцінки конкурентоспроможно-
сті та змін її рівня має носити безперервний характер (шляхом створення сис-
теми моніторингу ринку, чинників конкурентоспроможності, конкурентних 
позицій підприємства), оскільки дискретні оцінки не завжди дають можливість 
своєчасно зафіксувати стрибкоподібні зміни чинників конкурентоспроможно-
сті, оцінити можливі тенденції динаміки конкурентних позицій підприємства 
та своєчасно прийняти та реалізувати відповідні управлінські рішення; 

- оптимальності – у відповідності з цим принципом об‘єктом дослі-
дження є не лише сам рівень конкурентоспроможності, але і ступінь ефекти-
вності його досягнення, тому конче необхідною є комплексна оцінка шляхів 
досягнення певних конкурентних позицій з урахуванням як прямих витрат, 
пов‘язаних з реалізацією заходів по регулюванню конкретного чинника, так і 
потенційних витрат на розвиток та підтримку конкурентної переваги в май-
бутньому. 

Висновки. Конкурентоспроможність аграрних підприємств є складним 
і багатоплановим поняттям, яке необхідно розглядати як функцію впливів  
технологічних, економічних, екологічних, соціальних, маркетингових, 
управлінських чинників. Конкурентоспроможність має екзо- та ендогенне 
походження і являє собою категорію, яка стосується лише діючих учасників 
аграрного ринку. Для детального її аналізу та оцінки  повинен використову-
ватися цілий комплекс показників. У різних наукових джерелах пропонується 
безліч визначень конкурентоспроможності суб’єктів господарювання агро-
сфери та методів її оцінки. На нашу думку, особливо результативним з них є 
факторний аналіз, який дозволяє враховувати всі чинники  її стану та змін, їх 
синергетичні ефекти. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
В науковій статті здійснено аналіз сучасного стану функціонування системи зага-

льнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття крізь при-
зму ситуації із існуючим рівнем зайнятості в Україні. Запропоновано ряд превентивних 
заходів для зменшення безробіття в країні. 

Ключові слова: соціальне страхування, безробіття, зайнятість, рівень безробіт-
тя, державна політика сприяння зайнятості,  

 
Постановка проблеми. Соціальне страхування – важлива складова со-

ціального захисту населення. Саме в умовах трансформації економічних під-
валин суспільства соціальне страхування забезпечує певну матеріальну до-
помогу, а також генерує правові та економічні умови для стимулювання ефе-
ктивної праці. У цьому періоді створюється нова система грошових стосун-
ків, необхідність якої об’єктивно випливає із функцій демократичної держави 
з соціально орієнтованою економікою ринкового типу. 

В системі державного соціального страхування одне з провідних місць 
займає соціальне страхування населення на випадок безробіття. За останні ро-
ки в Україні досягнуті суттєві позитивні зрушення у цій сфері, але формування 
нової системи захисту працюючих, заснованої на загальнообов’язковому дер-
жавному соціальному страхуванні, знаходиться лише на стадії становлення. 
Так, потребують вирішення питання, пов’язані із зміцненням фінансової осно-
ви функціонування Фонду соціального страхування на випадок безробіття, 
підвищенням рівня страхових виплат, покращенням якості послуг, що нада-
ються системою соціального страхування на випадок безробіття, забезпечен-
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ням ефективного використання коштів Фонду, удосконаленням механізмів 
стягнення страхових внесків, управління Фондом тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні десятиліття пи-
тання удосконалення функціонування фондів державного соціального стра-
хування в умовах ринкової економіки знайшли своє відображення у працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців: Ш. Бланкарта, В. Лексина,  
Е. Лібанової, І. Чугунова, І. Кичко, І. Запатріної., Д. Полозенка, В. Роїка,  
А. Шведова, В. Тропіної, Л. Момотюк. Проблематиці становлення та розвит-
ку системи соціального страхування в Україні приділялася певна увага вітчи-
зняних науковців Л. Васечко, О. Губар, Е. Лібанової, Б. Надточія, 
О. Палій, С. Юрія та інших. 

Віддаючи належне існуючим напрацюванням в даній сфері слід наго-
лосити на необхідності продовження наукових досліджень в напряму моніто-
рингу якості втілення законодавчо передбачених напрямів соціальних послуг 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. 

Постановка завдання. Метою дослідження є всебічний аналіз стану 
безробіття в Україні та пошук перспективних напрямів удосконалення меха-
нізмів функціонування державного соціального страхування на випадок без-
робіття з метою сприяння зайнятості населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим здобутком на-
шої країни на етапі становлення ринкової економіки є створення системи со-
ціального захисту населення від безробіття, що ґрунтується на принципах 
соціального страхування.  

На сучасному етапі розвитку система соціального страхування на випа-
док безробіття функціонує і дає певні позитивні результати. Втім, зважаючи 
на те, що в наш динамічний час постають нові вимоги до якості та результа-
тивності системи соціального страхування, необхідне її постійне вдоскона-
лення. Ефективне  функціонування  кожної  із  складових  фінансової  систе-
ми можливе за умови законодавчого урегулювання їхньої взаємодії. В зв’язку 
з цим завданням даної статті є виявлення сучасних тенденцій та перспектив 
розвитку соціального страхування на випадок безробіття. 

Однією з соціально-економічних проблем в умовах ринкової трансфо-
рмації економіки є формування національного ринку праці, котрий містить 
сукупність механізмів, які забезпечують рівновагу і координацію попиту-
пропозиції на працю, купівлю-продаж робочої сили та визначення її ціни, ор-
ганізацію оплати праці та соціальний захист найманих працівників через сис-
тему соціального страхування. 

Зменшення  масштабів та рівня зареєстрованого безробіття, як вважає 
В. Гаркавенко, можна досягти двома шляхами – працевлаштуванням за наяв-
ності відповідного попиту на робочу силу або відмовою у реєстрації тим, хто 
звертається до центрів зайнятості [1]. 

Аналіз рівня безробітного населення за освітою доводить, що існує 
проблема дисбалансу між потребами ринку праці та сучасним станом освіт-
ньої підготовки, яка потребує розв’язання. Оскільки наявна ситуація, коли 
держава витрачає кошти, спочатку навчаючи студента за спеціальністю, що 
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не користується попитом на ринку, а потім перенавчаючи його ж, за рахунок 
коштів центру зайнятості. 

Впорядкувати ситуацію можливо, на нашу думку, лише за умови фор-
мування замовлень на фахівців, з врахуванням результатів моніторингу рин-
ку праці, встановивши чіткий зв’язок між ринком освітянських послуг та від-
повідною потребою в спеціалістах різного рівня кваліфікації. Не логічним та 
затратним, за твердженням О Купрія, є те, що на ринку праці використову-
ють висококваліфікованих працівників на робочих місцях, для яких непотрі-
бно високої професійної підготовки. Наявні випадки витрачання державних 
коштів на перенавчання освічених спеціалістів, замість пошуку для них від-
повідних їх фахові та освіті робочих місць [4]. 

За даними Державної служби статистики станом на початок 2015 року 
чисельність зайнятого населення віком 15-70 років становила 16,3 млн. осіб, 
а серед осіб працездатного віку – 15,6 млн. осіб. Серед зайнятого населення 
26 % (або 4,2 млн) були зайняті у неформальному секторі економіки. Серед 
видів економічної діяльності найбільш поширеною неформальна зайнятість 
була у сільському, лісовому та рибному господарствах [4]. При цьому заува-
жимо, що майже половину зайнятих громадян становлять особи віком 40-59 
років, чверть – особи у віці від 30 до 39 років, 22 % – у віці від 15 до 29 років. 
В той  же час, найнижчим  рівень зайнятості  був серед осіб  старше 60 років 
та серед молоді до 24 років. 

Кількість застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний внесок на за-
гальнообов'язкове державне соціальне страхування, в порівнянні з 2014 ро-
ком, зменшилася на 1,2 млн осіб та становила 10,2  млн осіб. У цих умовах,  в 
усіх видах економічної діяльності скорочується попит на працівників. Зокре-
ма, у січні-серпні 2015 року у базі даних державної служби зайнятості налі-
чувалося 613,1 тис. вакансій, що на 61 тисячу менше, ніж у відповідному пе-
ріоді минулого року.  

Також слід наголосити ще на одному негативному явищі на сучасному 
ринку праці – неповній зайнятості. Так, серед працюючих у режимі скороче-
ного робочого часу у І півріччі 2015 року, половину становили працівники 
підприємств промисловості (16,0 % штатних працівників зайнятих у цьому 
виді діяльності), кожен третій – це працівник на транспорті, складському го-
сподарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (переважно, це складське гос-
подарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту) [4]. 

Чисельність безробітних у І кварталі 2015 року становила 1,7 млн осіб, 
зокрема, у містах – 1,1 млн осіб та 0,6 млн. осіб – у сільській місцевості. За 
причинами незайнятості структура безробітних є наступною: 40 % складають 
вивільнені з економічних причин, більш як третину – звільнені за власним 
бажанням, за угодою сторін або закінченням контракту, 16 % – не працевла-
штовані випускники навчальних закладів. 

Рівень безробіття населення, визначений за методологією МОП, дорів-
нював 9,6 %, у тому числі серед осіб віком 25-29 років – 12 %, а серед молоді 
до 25 років – майже 23 % економічно активного населення відповідного віку. 
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Вирішення проблем безробіття на сьогоднішній день є головним пріо-
ритетом державної політики сприяння зайнятості, втілення якої забезпечує 
діяльність Державної служби зайнятості України (ДСЗУ), що є виконавчою 
дирекцією Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Так, за да-
ними офіційного порталу ДСЗУ, її послуги, тільки спочатку року, отримали 
майже 1,1 млн безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися 
за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 549,7 тис. 
осіб [4]. 

За допомогою державної служби зайнятості у 2015 р. отримали роботу 
482,1 тис. осіб, у тому числі 311,5 тис. зареєстрованих безробітних. Зокрема, 
11,6 тис. безробітних започаткували власну справу за рахунок отримання ви-
плати допомоги по безробіттю одноразово. Для забезпечення відповідності 
професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направленням 
служби зайнятості професійне навчання проходили 133,7 тис. безробітних. 
Профорієнтаційні послуги отримали 2,1 млн громадян, у тому числі 616 тис. 
осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів. У громадських ро-
ботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 168,7 тис. осіб, з 
них 165,9 тис. безробітних [6]. 

В свою чергу, станом на 1 вересня 2015 року, отримували допомогу по 
безробіттю 325,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у серпні 
2015 року становив 1260 грн. 

Слід визнати, як свідчить Л. Петрученко, що наявний стан розвитку 
підприємництва, малого бізнесу та інші ринкові перетворення ще не в змозі 
на належному рівні вирішити проблеми забезпечення ефективної зайнятості 
населення, створення нових робочих місць, підвищення якості життя насе-
лення [5]. 

Отже, сучасний стан ринку праці країни характеризується наявністю 
певних проблем, серед яких найважливішими є невідповідність між попитом 
і пропозицією робочої сили, значна середня тривалість безробіття, наявність 
вимушеної неповної зайнятості, складна ситуація щодо працевлаштування 
окремих соціально-демографічних груп населення, необхідність підвищення 
рівня професійної освіти, професійного навчання працівників, що забезпе-
чить їхню конкурентоспроможність відповідно сучасних умов розвитку еко-
номіки. 

Статистично підтверджені негативні характеристики вітчизняного ринку 
праці та ситуація з безробіттям в Україні, а також наявність наукових напра-
цювань, що разом із законодавчою базою в даній сфері дають підстави сприя-
ти забезпеченню результативності державної підтримки зайнятості, шляхом 
узагальнення системи показників, які дозволяють визначити рівень ефектив-
ності використання коштів на активні програми сприяння зайнятості (рис. 1). 

Наведений рисунок свідчить про наявність шести взаємопов’язаних 
елементів державної політики сприяння зайнятості, кожен з яких характери-
зується наявністю показників. Оцінка значень даних показників сукупно дає 
підстави зробити висновки про загальний рівень ефективності державної 
програми зайнятості. 
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Так, сприяння організації безробітними підприємницької діяльності 
шляхом надання одноразової допомоги – надає можливість безробітному са-
мостійно набути статус зайнятої особи, зменшує соціальну та економічну на-
пругу, сприяє створенню нових робочих місць. 

В свою чергу, професійне навчання безробітних – орієнтоване на під-
вищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. Підвищення 
ефективності даного напрямку за аналізує мий період відбувається за раху-
нок скорочення тривалості безробіття та зменшенні витрат на утримання без-
робітного. 

Організація громадських робіт – метою їх проведення виступає тимча-
сова зайнятість населення та вирішення соціально-економічних завдань міс-
цевого рівня. Реалізуючи дану програму держава отримує як соціальний 
ефект (активізація безробітних, допомога безробітному адаптуватись на рин-
ку праці). 

 

Державна програма сприяння зайнятості 
 
Розділ 1. Сприяння організації безробітними підприємницької діяльності 
шляхом надання одноразової допомоги 
середня чисельність осіб, найнятих одним колишнім безробітним, який отримав 
ОВДБ 
частка колишніх безробітних, які займаються підприємницькою діяльністю бі-
льше 2 років, % 
рівень покриття коштів ОВДБ 

 
Розділ 2. Професійне навчання безробітних 
тривалість безробіття учасників програм професійного навчання 
економічна ефективність програм професійного навчання 

 
Розділ 3. Організація громадських робіт для безробітного населення 
зайнятість на громадських роботах 
рівень працевлаштування учасників громадських робіт, % 
тривалість безробіття учасників громадських робіт, міс. 

 
Розділ 4. Бронювання робочих місць для працевлаштування безробітних 
громадян, що потребують соціального захисту 
рівень працевлаштування громадян, які потребують додаткових соціальних га-
рантій, % 
рівень використання робочих місць з числа заброньованих, % 

 
Розділ 5. Надання дотацій роботодавцям для працевлаштування безробіт-
них 
рівень працевлаштування довготривалих безробітних, % 

 
 

Розділ 6. Проведення семінарів із шукачами роботи 
рівень охоплення семінарами, % 

Рис. 1. Алгоритм оцінки ефективності використання коштів на програми  
зайнятості населення [5] 
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Рівень працевлаштування громадян, які потребують додаткових гаран-
тій соціального захисту – метою цього заходу виступає працевлаштування 
безробітних, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.  

Дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних – цільовою 
установкою виступає створення додаткових робочих місць для працевлашту-
вання довготривалих безробітних та нездатних на рівних умовах  

конкурувати на ринку праці.  
Проведення семінарів із шукачами роботи – метою цього виду соціаль-

них послуг виступає: підвищення мотивації до праці, спонукання до активно-
го пошуку роботи; спрямування довготривалих безробітних до здобуття ак-
туальних на ринку праці професій; оволодіння навиками пошуку роботи 
(опрацювання джерел вакансій, оволодіння технікою співбесіди з роботодав-
цем, складання резюме).  

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене зауважимо, що ефективна 
політика щодо зайнятості населення неможлива без опори на аксіологічні 
механізми, які на суспільному рівні «втручаються» в ринкові процеси у сфері 
праці. Матеріальне підґрунтя такого втручання забезпечується фінансовими 
ресурсами, які акумулює держава у формі фонду соціального страхування на 
випадок безробіття. Його значення, як основного джерела фінансування дер-
жавної політики зайнятості, вбачаємо у реформуванні системи оплати праці 
на основі росту продуктивності праці, що спроможне забезпечити фінансову 
стабільність соціального страхування. 
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У статті визначена актуальність інноваційно-інвестиційних засобів та підходів для 

відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Виявлено зміст інно-
ваційно-інвестиційної діяльності та її вплив на ресурсокористування, а також ресурсне 
забезпечення здійснення як зворотний процес. Здійснена оцінка основних проявів, проблем 
та тенденцій розвитку вказаних процесів. Обґрунтовано механізми та форми здійснення 
інноваційно-інвестиційного забезпечення ресурсокористування. Визначено засоби систем-
ного управління його удосконаленням на перспективу. 

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, відтворення, виробничо-
ресурсний потенціал, аграрні підприємства, ресурсозбереження, нові технології, удоскона-
лення, організація, управління. 

 
Постановка проблеми. Формування конкурентоспроможного сільсько-

господарського виробництва вимагає відтворення виробничо-ресурсного поте-
нціалу аграрних підприємств та домогосподарств на якісно новій ресурсозбері-
гаючій основі. Інвестування матеріальних та нематеріальних ресурсів у процесі 
простого і розширеного відтворення виробничо-ресурсного потенціалу забезпе-
чує економічну ефективність шляхом вдосконалення структури та взаємодії ви-
робничих ресурсів, підвищення рівня їх використання при виробництві конку-
рентоспроможної продовольчої продукції.  

З цією метою процеси інвестування аграрних підприємств повинні носити 
безперервний циклічно замкнутий характер. У цьому зв’язку для досягнення 
високої ефективності відтворення їх виробничо-ресурсного потенціалу не-
прийнятним є зведення інвестиційних процесів до впровадження окремих захо-
дів без збереження інвестиційного циклу.  Адже вони повинні охоплювати всю 
систему виробничих ресурсів, забезпечувати підвищення ефективності їх вико-
ристання в цілому. 

Внутрішня інвестиційна діяльність аграрних підприємств забезпечуєть-
ся, переважно, їх власними прибутками та власними доходами. Велика час-
тина дослідників-економістів, серед яких є Лупенко Ю.О., Месель-
Веселяк В.Я. та інші, розглядають витрати, які несе підприємство в процесі 
виробництва продукції, як інвестиції, що забезпечують накопичення та по-
глиблення знань та збільшення інноваційного потенціалу [5, c. 12]. Таким 
чином, актуальним стає наукове обґрунтування відповідних інноваційних 
напрямів відтворення виробничо-ресурсного потенціалу у зв’язку з раціона-
льним використанням інвестицій.  

Зауважимо, що вдосконалення техніки аграрного виробництва, яке не 
ґрунтується на принципових змінах технології, зумовлює додаткове усклад-
нення обладнання та зростання його вартості, що, в свою чергу, знижує еко-
номічну ефективність оновлення засобів праці. Саме впровадження нових 



 95

технологій забезпечує удосконалення та оновлення виробничо-ресурсного 
потенціалу, а отже, його продуктивне відтворення. Під оновленням техноло-
гії виробництва розуміють процеси оновлення обладнання, використання но-
вих предметів праці, інноваційні зміни технологічних та бізнес-процесів.  

Керуючись принципами ресурсозбереження, мобільності та гнучкості 
виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств, його відтворення 
необхідно здійснювати насамперед на основі системного підходу. Американ-
ські вчені Й.Піннігс та А.Бьюі-Тандан розглядають інноваційну технологію в 
першу чергу як організаційне нововведення. Поряд з цим, впровадження но-
вовведень повинне охоплювати організаційно-управлінський аспект вироб-
ничої діяльності, тим самим згладжуючи можливі протиріччя між технологі-
чним рівнем виробництва та організацією управління на підприємстві, під-
вищуючи ступінь використання виробничо-ресурсного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інноваційного 
розвитку аграрних підприємств та іншим аспектам їх інноваційно-
інвестиційної діяльності присвячені дослідження Амбросова В.Я., Волко-
ва О.І., Гречана А.П., Денисенка М.П., Дорогунцова С.І., Кінах Н.В., Кропив-
ко М.Ф.,Саблука П.Т., Сіренко Н.М., Чудаєвої І.Б. та ін. 

Постановка завдання. Метою статті полягає у виявленні переваг інно-
ваційно-інвестиційних засад відтворення виробничо-ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розви-
тку аграрного виробництва основоположне значення має не стільки кількісне 
зростання основних фондів, скільки їх якісне раціональне удосконалення. При 
цьому варто пам’ятати, що для ефективного переходу до широкого викорис-
тання нововведень, зокрема нової техніки та технології виробництва, потрібно 
узгоджувати відповідні ресурси на всіх рівнях для їх відтворення. 

Україна, яка має найкращі у Європі та в світі земельні та сприятливі 
кліматичні умови для сільськогосподарського виробництва, внаслідок техно-
логічної відсталості та нераціональної організації реформованого за неолібе-
ральною моделлю аграрної сфери сьогодні не в змозі забезпечити своє насе-
лення доступною за ціною і достатньою за стандартними нормами харчовою 
продукцією.  

Для підвищення конкурентоспроможності сучасної економіки України, 
зокрема для сільського господарства, важливе значення має інноваційний 
розвиток суб’єктів аграрного господарювання. Саме завдяки інноваціям мо-
жливе економічне зростання вже у найближчій перспективі. Підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі зумо-
влюється у значній мірі широким впровадженням у практику вітчизняних і 
світових досягнень науково-технічного прогресу, стратегічна роль у якому 
належить інноваційній діяльності.  

У процесі ресурсокористування та ресурсозбереження у аграрних під-
приємствах важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досяг-
нень науково-технічного прогресу. Інновації є засобом підвищення ефектив-
ності виробництва  сільськогосподарської продукції, а також засобом адаптації 
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аграрних підприємств до змін соціального, економічного, екологічного сере-
довища. Інноваційний процес у сільськогосподарському виробництві – це по-
стійний, безперервний процес перетворення окремих технічних, технологіч-
них, агрохімічних, біологічних та організаційно-економічних ідей і наукових 
варіантів вирішення певного практичного завдання з метою переходу аграрних 
галузей та підприємств на якісно новий рівень виробничої діяльності.  

Нині значна частина вітчизняних агропідприємств, особливо малих, 
домогосподарств, неспроможна виробляти високоякісну й конкурентоспро-
можну продукцію. Це є результатом таких негативних явищ як: 

- відсутність систем контролю, стандартизації та сертифікації виробни-
цтва і продукції; 

- диспаритет цін на продукцію промисловості і сільського господарства; 
- постійне зростання цін на паливо-мастильні матеріали; 
- недосконала кредитно-фінансова і законодавча система; 
- обмеженість інформаційних ресурсів, втрата висококваліфікованих 

працівників; 
- застаріла матеріально-технічна база; 
- відсутність необхідних інвестицій та доступних інновацій тощо [1, 

с. 17]. 
Ці проблеми стали особливо гострими у зв’язку з набуттям Україною 

членства в структурах СОТ, що вимагає від нашої держави постачання на єв-
ропейський та світовий аграрні ринки високоякісної конкурентоспроможної 
продукції, відкритості власного ринку, дотримання різноманітних квот і лімі-
тів. Таким чином, постає нагальна необхідність у переорієнтації традиційно-
го господарювання на високоефективне інноваційне. Загалом, Україна має 
великі потенційні можливості для успішного здійснення інноваційної діяльно-
сті, однак на рівні держави необхідно виконати ряд регуляторних заходів:  

1) забезпечити стабільну економічну ситуацію в країні для залучення 
інвестицій в аграрну сферу;  

2) надати пільги аграрним підприємствам, які створюють інноваційний 
продукт, що дозволить збільшити фінансові ресурси для реалізації іннова-
ційної програми суб’єктів господарювання; 

3) зорієнтувати фінансово-кредитні установи на надання кредитів під-
приємствам, що займаються інноваційною діяльністю.  

Створення ресурсного блоку інноваційного розвитку аграрного вироб-
ництва повинно сприяти розв’язанню проблем фінансового, матеріального і 
кадрового забезпечення. Важливу роль у ресурсному забезпеченні інновацій-
них процесів відіграє фінансовий аспект. Важливим питанням у формуванні 
механізмів управління інноваційною діяльністю є визначення суб’єктів (ла-
нок) управління й обґрунтування їхніх функцій. 

На першому етапі створення системи інноваційного управління це мо-
жуть бути два управлінських блоки: управління на рівні галузі і локальні сис-
теми управління інноваціями на рівні підприємств, організацій, об’єднань то-
що. До першого блоку можна віднести створення на рівні регіону відділів ін-
новаційних перетворень при обласних управліннях (департаментах) аграрного 



 97

розвитку. Основними завданнями цієї управлінської структури можуть бути: 
формування інноваційної політики та інноваційних стратегій в аграрній сфері 
регіону; сприяння створенню інфраструктури інноваційної діяльності та інфо-
рмаційного забезпечення інновацій; здійснення моніторингу інноваційних 
процесів [3, с. 18]. 

Програми інноваційної діяльності на рівні адміністративних областей 
сприятимуть формуванню механізмів розвитку й управління інноваціями; 
оцінюватимуть важливі для регіону інноваційні проектів і сприятимуть по-
шуку інвесторів, які побажають взяти участь у реалізації проектів; визнача-
тимуть пріоритети інноваційної діяльності та здійснюватимуть координуван-
ня розповсюдження знань щодо інновацій. При прийнятті управлінських рі-
шень на регіональному рівні доцільними є консультації з регіональними спі-
лками підприємців та  асоціаціями фермерських господарств, а також враху-
вання рекомендацій щодо процесів інноваційних перетворень, які розробля-
ються на рівні відповідних департаментів Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, науково-дослідних установ, аграрних ВНЗ. 

До другого блоку управління інноваційною діяльністю (на рівні підпри-
ємств як локальних господарських систем) доцільно віднести функції управлін-
ня інноваційними процесами в сільськогосподарських підприємствах (організа-
ціях, об’єднаннях тощо), створення відділів з інноваційної діяльності у великих 
агроформуваннях та введення посад спеціалістів з інноваційно-інвестиційного 
проектування та бізнес-планування  у середніх і малих підприємствах.  

Важливими завданнями управління на цьому етапі є: сприяння розробці 
інноваційно-інвестиційних  програм і проектів господарюючими суб’єктами, 
управління ризиками, сприяння здійсненню реінжинірингових процесів, вико-
ристанню методів програмно-цільового управління, здійснення SWOT – аналі-
зу, організаційно-фінансове забезпечення реалізації інноваційних програм і 
проектів, визначення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів тощо. 
Для реалізації визначених напрямів слід забезпечити передумови впрова-
дження ефективних механізмів управління інноваційно-інвестиційною діяль-
ністю на рівні сільськогосподарських підприємств [7, с. 34]. 

Зокрема, мова йде про: здійснення фінансової, матеріально-технічної, 
організаційно-методичної підтримки інноваційних процесів у агроформуван-
нях; максимально можливе залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в 
інновації; проведення інформаційних компаній щодо інноваційних моделей 
розвитку виробництва; впровадження курсу інноваційного менеджменту в 
навчальний процес підготовки фахівців-аграріїв; розробка довідника типових 
функцій спеціалістів з інноваційної діяльності; створення системи стимулів 
сприяння інноваційній діяльності; розвиток системи інформаційного забез-
печення підприємств з різних аспектів інновацій; запровадження системи 
моніторингу інноваційних процесів у сільськогосподарському виробництві. 

Визначено, що інноваційна аграрна економіка – це економіка, що ґрун-
тується на пошуку, підготовці та реалізації інвестицій, які збільшують сту-
пінь задоволення потреб суспільства у продовольчих ресурсах. Її відмінності 
та особливості порівняно з неінноваційним (еволюційним) типом економіки 
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полягають у наступному: за інноваційного типу – новації пропонують, відби-
рають і впроваджують цілеспрямовано, а при неінноваційному – новації 
з’являються стихійно, їх впроваджують у виробництво поступово і тривало; 
за інноваційного типу розвитку економіки кількість інновацій в розрахунку 
на одиницю результативних показників виробництва завжди більша, ніж за 
не інноваційного. При цьому забезпечується процес ресурсозбереження. 

Таким чином, можна зробити висновок, що інноваційний напрям  роз-
витку ресурсокористування та відтворення виробничих ресурсів визначаться 
впливом різноманітних факторів. Технологічне й технічне переозброєння аг-
роформувань в сучасних умовах є ключовою проблемою підвищення їх кон-
курентоспроможності та забезпечення продовольчої безпеки України. Тільки 
створення й освоєння нової техніки, розвиток машинних технологій й авто-
матизації виробництва дозволить підняти якість і конкурентоспроможність 
вітчизняної сільськогосподарської продукції. 

Для розвитку ресурсокористування та ресурсозбереження потрібна дер-
жавна підтримка, особливо при розробці та освоєнні енерго- і ресурсозберіга-
ючих агротехнологій [6, с. 85]. Необхідно визначити, що собівартість україн-
ської сільськогосподарської та продовольчої продукції є порівняно невисокою 
на світових ринках. Це обумовлено дешевою робочою силою, відсутністю ри-
нку землі, незначними матеріальними витратами через обмеженість оборотних 
коштів. Але, із врахуванням світових трансформацій ресурсокористування, си-
туація у вітчизняному аграрному виробництві буде змінюватися.  

Формування ринку землі, зростання ціни на робочу силу, на енергоносії 
та інші матеріальні засоби й ресурси призведуть до зростання собівартості 
аграрної продукції. Ефективна аграрна політика у країні, отже, означає ціно-
ву лібералізацію на ринку ресурсів, що повинно привести до їх кращого роз-
поділу. Але на практиці розбіжність та неузгодженість інтересів сільськогос-
подарських товаровиробників, переробників, торгівельників та виробників 
засобів для сільського господарства продовжує спричиняти нееквівалент-
ність міжгалузевого обміну [2, с. 7].  

У цьому аспекті важливим є вирішення проблем ресурсозбереження з 
точки зору ефективного використання основних складових аграрного вироб-
ничо-ресурсного потенціалу та впливу на динаміку виробничих витрат тако-
го макроекономічного чинника, як ціновий паритет в умовах інфляції. Інтен-
сивний тип відтворення у сільськогосподарських підприємствах реалізується 
через додаткові вкладення. Їх не можна ототожнювати лише зі зростанням 
витрат, оскільки в процесі інтенсифікації відбувається якісне вдосконалення 
виробництва через використання досягнень науково-технічного прогресу, за-
стосування новітніх засобів виробництва, інноваційних технологій, що  за-
безпечують підвищення ефективності діяльності.  

Удосконалення типів виробничої інтенсифікації та створення синерге-
тичного ефекту нової якості передбачає раціональне поєднання фондозберіга-
ючої та матеріало- і ресурсозберігаючої форм інтенсифікації, завдяки чому 
якісно зростає ефективність аграрного виробництва. Ефективне використання 
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ресурсів досягається за їх пропорційної збалансованості, структурних зру-
шень, які відповідають технологічним вимогам виробничого та інших бізнес-
процесів аграрних підприємств.  

В Україні було розроблено “Стратегію інноваційного розвитку України 
на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів”, якою визначаються 
правові, економічні й організаційні основи державного регулювання іннова-
ційної діяльності. У ній встановлюються форми стимулювання державою ін-
новаційних процесів; передбачаються податкові амортизаційні та митні піль-
ги з метою підтримки розвитку економіки країни інноваційним шляхом. У 
стратегії визначені заходи щодо регулювання відносин, пов’язаних з науко-
вою та науково-технічною діяльністю, створенням умов для підвищення ефе-
ктивності наукових досліджень і використання їхніх результатів у забезпе-
ченні науково-технічного розвитку всіх сфер громадської життєдіяльності.  

Отже, ефективність, стабілізація та подальший розвиток виробничо-
ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств в значній мірі за-
лежить від здатності управлінських структур, наукових установ і агроформу-
вань впроваджувати інновації, зберігати свій кадровий потенціал, застосову-
вати ефективні важелі мотивації, стимулювання й ефективності реалізації ви-
робничо-ресурсного потенціалу в цілому. Побудова такого механізму інно-
ваційного провайдингу базується на теорії інноваційних перетворень, функ-
ціонуванні та розвитку наукомістких виробничо-економічних систем.  

Інноваційний провайдинг сприяє створенню цілісної моделі науково-
інноваційного процесу економічного розвитку сільськогосподарського виро-
бництва, дозволяє об’єднати окремі складові науково-технічної сфери в єди-
ну систему керування інноваційною діяльністю. Її кінцевою метою  є підви-
щення ефективності результатів господарювання, формування та розвитку 
виробничо-ресурсного потенціалу, зростання конкурентоспроможності про-
дукції й аграрних підприємств у цілому. 

В умовах здійснення економічних реформ, у тому числі аграрної, спря-
мованих на досягнення стабілізації виробництва та переходу до економічного 
зростання, необхідна розробка системи заходів, спрямованих на збереження 
науково-технічного потенціалу з урахуванням його структурної перебудови й 
розширення ринкових механізмів розвитку. Для збереження науково-
технічного потенціалу країни необхідно забезпечувати приріст асигнувань на 
пріоритетні напрями НДДКР, продовжуючи фінансувати напрями, що не на-
лежать до пріоритетних, приблизно на постійному рівні [4, с. 11]. В умовах 
економічної кризи максимально можливий попит на новітні досягнення нау-
ки і техніки має підтримуватися державою, зокрема й за рахунок замовлень 
аграрної галузі.  

Очевидно, що протягом кризового періоду держава повинна сприяти 
фінансуванню не тільки фундаментальної, але і галузевої науки. Практика 
показала, що переведення галузевої науки на самофінансування призвело в 
умовах відсутності попиту на наукомістку продукцію до згортання діяльності 
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та скорочення штату багатьох галузевих науково-дослідних організацій та 
установ. Збереження темпів розвитку науково-технічного потенціалу агро-
сфери пов’язане як з відновленням масштабів економічного зростання, що 
забезпечує попит на наукомістку продукцію, так і з формуванням інновацій-
ного потенціалу аграрних підприємств, що доводять результати науково-
технічної діяльності до практичного використання, а також організацій, що 
обслуговують ринок інноваційних послуг. 

Визначено, що управління інноваційною діяльністю агроформувань поля-
гає в тому, що сукупність операцій і процедур впливу керуючої підсистеми на 
керовану здійснюється в межах організаційно-економічних структур, в яких ор-
ганізаційно-економічний механізм управління є складним і багатоаспектним 
утворенням. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю має охоплюва-
ти й сферу управлінської діяльності, безпосередньо пов’язану з використанням 
конкретних системних елементів і важелів управління: інноваційно-
інвестиційного проектування, індикативного планування; маркетингових і ре-
сурсних стратегій та ін. 

Висновки. Для  удосконалення  управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю з метою раціонального використання та відтворення виробничо-
ресурсного потенціалу аграрних підприємств необхідно чітко сформулювати 
мету управління, оцінити можливості, сильні та слабкі сторони, вибрати ме-
тоди, розробити організаційну і виробничу структури тощо. Питання розроб-
ки прогресивної технології управління інноваційно-інвестиційною діяльніс-
тю  варто розглядати як єдину проблему підвищення рівня цілісності сільсь-
когосподарського виробництва як технологічної системи. Для розв’язання ці-
єї проблеми необхідно враховувати основні прояви та закономірності агробі-
знесу, виробничо-ресурсного відтворення, впровадження інновацій та здійс-
нення інвестицій. 
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Статтю присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці прак-

тичних рекомендацій з формування системи і механізмів антикризового  фінансового 
управління сталим розвитком вітчизняних підприємств аграрної сфери. Автором визначе-
но головні критерії результативності потенціалу антикризового фінансового управління, 
що  формує принципи та методи фінансового захисту на аграрних підприємствах.  Запро-
поновано методи  формування фінансового каркасу формування  умов  розвитку  підпри-
ємств  аграрної сфери. 
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Постановка проблеми. Зарубіжна концепція фінансового антикризо-
вого управління одержала широке розповсюдження як на рівні управління 
національним господарством, так в сфері нівелювання наслідків фінансових 
криз на рівні окремого підприємства або галузі. Систематизація поглядів 
представників теорій фінансового антикризового управління показала, що 
серед фундаментальних елементів такого механізму науковці виділяють 
управління обсягом і структурою капіталу, управління фінансовими і грошо-
вими потоками, використання механізмів хеджування діяльності, диференці-
ації фондового портфелю, фінансове планування та бюджетування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження сут-
ності, складу і принципів взаємодії елементів фінансових відносин в аграрній 
сфері  викладені в сучасних концепціях антикризового фінансового управ-
ління. Видатний вклад у розвиток теорії антикризового управління зробили 
П.Т. Саблук, М.Й. Малік, І.Ю. Гришова, О.О. Красноруцький, 
В.В. Лагодієнко, В.І. Мацибора, Митяй О.В., Ю.А. Полтавський, 
І.О.Крюкова, А.М. Стельмащук,  Т.С.Шабатура, І.Б. Хома та інші вчені.[1-7] 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення пріоритетних 
завдань формування системи фінансового антикризового управління та ме-
ханізмів його фінансового захисту  на підприємствах аграрного виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ретроспективний аналіз 
наукової літератури, присвяченої визначенню сутності категорії «антикризо-
ве управління»[1-5] дозволяє обґрунтувати основні методичні підходи і кон-
цепції, що пояснюють і розкривають її принциповий зміст стосовно фінансово-
го забезпечення  аграрної сфери національної економіки. Зміст антикризового 
фінансового управління підприємств  аграрної сфери визначається як сукуп-
ність заходів організаційного, економічного, управлінського і регулюючого ха-
рактеру, спрямованих на максимальну реалізацію потенціалу антикризового 
управління в умовах впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища в 
коротко- і довгостроковій перспективі з  метою  реалізації фінансового потенці-
алу  підприємства  та  досягнення стратегічних цілей його розвитку. 
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Потенціал антикризового фінансового управління підприємств аграрної 
сферою розглядається з точки зору найважливішої характеристики сучасного 
фінансового менеджменту, що має будуватись на принципах економічної до-
цільності та зберігання фінансових інтересів власників аграрної бізнесу неза-
лежно від впливу негативних наслідків фінансової кризи зовнішнього і внут-
рішнього походження, який забезпечується шляхом реалізації заходів систе-
ми антикризового фінансового управління. Головним критерієм результатив-
ності потенціалу антикризового фінансового управління є досягнення фінан-
сової стійкості, синхронізації фінансових потоків за обсягом та у часі, мінімі-
зація фінансових ризиків та стійке  нарощення ринкової  вартості  бізнесу. 

Генеральною метою антикризового фінансового управління підприємс-
твами аграрної сфери  є стабілізація їх розвитку, підвищення ступеня адапто-
ваності до внутрішніх і зовнішніх загроз, нарощування потенціалу мінімізації 
втрат і нівелювання негативних наслідків кризових явищ в довгостроковій 
перспективі з одночасним вирішенням проблеми продовольчої безпеки шля-
хом реалізації потенціалу антикризового управління галузі. Система анти-
кризового фінансового управління аграрних підприємств має носити компле-
ксний характер і забезпечувати ефективне вирішення багатоаспектних фінан-
сово-економічних проблем. 

Узагальнюючи  визначено стратегічні пріоритети і комплекс заходів і 
напрямів реалізації стратегії антикризового фінансового управління розвитку 
підприємств аграрної сфери  (рис.1).  

Базові критерії, що створюють фінансовий каркас умов для розвитку 
вітчизняної аграрної сфери, формуються у площині інвестиційно-фінансової 
складової інноваційного розвитку і включають:  

1) максимізацію величини фінансових потоків, спрямованих у сферу 
інноваційних галузі;  

2) збалансування обсягів внутрішні і зовнішніх фінансових потоків, 
об’єктом розміщення і трансформації яких виступає інноваційна діяльність; 
3) підвищення рівня інноваційної активності підприємств галузі до 30% (в 
перспективі 2020-2025р. - до 50%);  

4) підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних харчових 
продуктів та збільшення експортного потенціалу як основи максимізації зов-
нішніх фінансових потоків галузі; 

5) нарощування ринкової вартості підприємств як об’єктів купівлі-
продажу на ринку;  

6) зростання експортного потенціалу галузі. [7] 
Проте, в більшості випадків, науковці чітко поділяють антикризове 

управління  та систему фінансового захисту, аргументуючи це  тим, що сис-
тема фінансового захисту інтересів власників аграрного бізнесу повинна бути 
перманентною та зміщувати в себе  постійний моніторинг фінансового стану, 
експрес-діагностику цільових показників тощо, в той час як антикризове 
управління повинне нейтралізувати кризові явища, що спричиняють негатив-
ні фінансові наслідки та загрожують нормальному функціонуванню підпри-
ємства. На наш погляд,  в сучасних умовах трансформації галузі та  вітчизня-
ної аграрної економіки, ці дві стратегії повинні комплексно поєднуватись та 
доповнювати одна одну за функціональними ознаками.  
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Рис. 1. Стратегічні орієнтири і результати реалізації стратегії фінансового 

розвитку  підприємств  аграрної сфери [1-7] 
 

Ключова роль у створення сприятливих передумов і зменшення мож-
ливості виникнення ризиків зовнішнього середовища функціонування під-
приємств аграрної сфери мають належить економічних інструментам анти-
кризового державного регулювання. Стратегічними економічними імперати-
вами регулювання антикризових механізмів  аграрних підприємств з боку де-
ржаних органів всіх рівнів мають стати: 

– субсидування частини витрат підприємств аграрної сфери, які  прово-
дять послідовну політику  технічного переоснащення і технологічне переозбро-
єння галузі в  контексті  переходу  галузі  на  інноваційну  модель  розвитку; 

– повне фінансування державних програм зі стимулювання виробницт-
ва екологічно чистої сільськогосподарської сировини 

– лібералізація імпорту високотехнологічного обладнання і інновацій-
них технологій, які не мають аналогів у вітчизняній промисловості; 

Стратегічні орієнтири розвитку Результати реалізації стратегії 
фінансового забезпечення  

Забезпечення продовольчої безпеки Нарощування обсягів споживання харчових 
продуктів 

Зростання показників ефективності  
фінансових потоків 

Нарощування ринкової вартості бізнесу 

Інноваційне оновлення техніко-
технологічної бази 

Збільшення обсягів пропозиції харчових 
продуктів 

Експортна орієнтація на міжнародні 
ринки 

Провідні позиції на європейському ринку  
та збільшення ринкової частки 

Ефективний механізм регулювання ри-
нку харчових продуктів  

Узгодження інтересів учасників в системі: 
виробництво-заготівля-пререробка-

реалізація 

Науково-кадрове забезпечення 

Удосконалення організації 
 виробництва   

Створення технологічних платформ  
і кластерів 

Підвищення рівня зайнятого кваліфіковано-
го населення та зростання його доходів  

Удосконалення інфраструктури ринку  Забезпечення рівного доступу віх учасників 
до ефективних каналів реалізації 

Підвищення рівня інвестиційного за-
безпечення та фінансової підтримки  

Збільшення інвестиційних потоків та субси-
дії інноваційно активним підприємствам 

Європейські стандарти якості і безпеки 
продукції 

Формування державних інституцій  
з адаптації до вимог якості і безпеки ЄС 

Збільшення обсягів державних  
надходжень до бюджетів 

Підвищення рівня фінансового забезпечення 
програм розвитку АПВ 



 104 

–  збільшення обсягів фінансування науково-дослідних організацій, що 
функціонують в галузі харчової промисловості;  

– фінансування створення системи інноваційних центрів, технопарків, 
науково-технологічних структур;   

– використання механізму державного гарантування ризиків вітчизня-
них і зарубіжних фінансових установ, що здійснюють кредитування іннова-
ційних проектів розвитку вітчизняної аграрної сфери ; 

– гармонізація системи стандартів якості і системи контролю за безпе-
кою сільськогосподарських продуктів у відповідності європейськими та між-
народними вимогами; 

– скорочення ставок оподаткування прибутків підприємства на частину 
витрат, що спрямовується на інноваційне технологічне переоснащення виро-
бництва;    

– стимулювання розвитку продуктів аграрного виробництва ; 
– реалізація політики імпортозаміщення на вітчизняному ринку шляхом 

перегляду квот СОТ, обґрунтування обсягів квотування європейських проду-
ктів аграрного виробництва; 

– розробка нетарифних методів захисту внутрішнього ринку від конку-
ренції з боку іноземних виробників. 

З науково-методологічних та практичних позицій впливу факторів зов-
нішнього середовища на здатність попередити виникнення фінансових  криз 
в галузі та погасити їх негативні явища, механізм антикризового  фінансового 
управління підприємств  аграрної сфери має властивості циклічної самопідт-
римки, адаптації до зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Характер кризових явищ в сучасному  аграрному  виробництві  та ви-
никнення фінансових  ризиків окреслює  контури основних напрямів  форму-
вання фінансового захисту для  підприємств  аграрної сфери:  

Найбільш поширеними кризами, що мають місце в системі аграрного 
виробництва визначають: 

– кризу діяльності, які пов’язані із обмеженням доступу до ресурсів; 
– фінансову кризу, пов’язану із неефективним використанням капіталу 

підприємствами галузі; 
– кризу реалізації готової продукції, яка зумовлюється невідповідністю 

якісних параметрів і асортиментного складу продуктів харчування попиту 
споживачів; 

– кризу організаційної структури управління, яка пов’язана із організа-
ційно-правовим статусом господарювання, відносинами власності і ієрархії 
управління; 

– кризу платоспроможності, зумовлену невідповідністю вхідних і вихі-
дних грошових потоків підприємства (галузі).    

Доповнюючи розробки авторів, вважаємо доцільними в контексті су-
часних реалій розвитку вітчизняної галузі аграрного виробництва додати такі 
види криз, що  потребують  розробки  дієвих механізмів фінансового забез-
печення : 



 105

– криза конкурентного середовища, яка об’єктивно загострюється в ре-
зультаті відкритого доступу на національних ринок продуктів  продукції єв-
ропейських і світових виробників; 

– криза сировинного забезпечення, пов’язана із сезонним характером і 
нестабільною тенденцією виробництва сільськогосподарської продукції, не-
відповідністю її якісних параметрів системі європейських стандартів і норма-
тивів; 

– криза інноваційних можливостей, зумовлена обмеженістю обсягу ін-
вестиційних потоків, спрямованих на інноваційну діяльність, і низьким рів-
нем інноваційної активності підприємств харчової промисловості; 

– кризу стратегічного управління, яка в більшості підприємств галузі 
проявляється у відсутності програм і планів розвитку на довгострокову перспе-
ктиву, а також низькою компетентністю кадрів стратегічного менеджменту; 

– кризу світового економічного простору, яка характеризується власти-
вістю швидкого виходу за межі національних кордонів та призводить до по-
рушення стабільності функціонування всіх економік світового господарства в 
розрізі їх ключових галузей і секторів.  

Висновки. Концептуально механізм антикризового фінансового управ-
ління визначається чіткою структурою і набором складових елементів з чіт-
ким поліцентричним фокусом і розподілом повноважень кожного його інсти-
туціонального рівня. Рівень формування макроекономічних передумов анти-
кризового фінансового управління формує каркас ефективної і швидкої адап-
тації галузі до фінансових криз, що мають зовнішній характер походження. 
Набір складових внутрішньої дії визначає потенційну спроможність  фінан-
сового механізму здійснювати захист і реалізовувати потенціал антикризово-
го управління на рівні окремих підприємств аграрного виробництва.  
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В статті досліджено доцільність удосконалення експертних методів у вирішенні 

економічних конфліктів, за якими опитуванню підлягали б найкомпетентніші особи у до-
сліджуваній проблематиці, виявлено шляхи подальших досліджень, що  дадуть можли-
вість оцінювати ефективність роботи всього молокопродуктового підкомплексу. 

Ключові слова: економічні конфлікти, молокопереробні підприємства, метод 
«Дельфі», матриця переваг, коефіцієнт конкордації. 

 
Постановка проблеми. Для ефективного функціонування  підприємств 

молокопродуктового підкомплексу та удосконалення економічних взаємо-
відносин в процесі вирішення економічних конфліктів у ланцюзі «виробниц-
тво - переробка - споживання» актуальним питанням є виділення найважли-
віших факторів, які забезпечують ефективну роботу кожного учасника лан-
цюга. 

Оскільки молокопереробні підприємства є інтеграторами в даній ланці, 
то на ефективність їх функціонування  та реалізації економічних конфліктів 
впливають фактори з боку виробників і споживачів молочної продукції. Тому 
доцільним є проведення анкетного опитування молокопереробних підпри-
ємств з метою виявлення чинників, які забезпечують ефективність їх функці-
онування. А для отримання достовірної і систематизованої інформації най-
більш доцільно застосовувати один із найпоширеніших методів експертного 
опитування - метод «Дельфі». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метод експертного опиту-
вання «Дельфі» розроблений американськими дослідниками Т. Гордоном і  
О. Хелмером [1]. Взагалі експертні методи прогнозування у своїх досліджен-
нях використовували такі вчені, як Абаєва О.М, Гришова І.Ю., Крюкова І.О., 
Красноруцький О.О., Хома І.Б., Саблук П.Т., Пасхавер Б.Й., Шабатура Т.С., 
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Стоянова- Коваль С.С., Митяй О. В., Гнатьєва Т.М. Охрицкая Е.Н, Шкар-
лет С.М., Язлюк Б.О. [1-9] та ін. Вони вважають, що експертні оцінки у тепе-
рішній час є найбільш розповсюдженим способом отримання і аналізу якіс-
ної інформації. 

Постановка завдання. Підтвердити доцільність удосконалення експе-
ртних методів у вирішенні економічних конфліктів, за якими опитуванню 
підлягали б найкомпетентніші особи у досліджуваній проблематиці. В якості 
експертів залучались би авторитетні члени колективу, зокрема, керівники, 
провідні спеціалісти, сторонні експерти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Метод «Дельфі» передба-
чає оцінку експертом відносної важливості показників, зазвичай, за 100-
бальною шкалою. Експерт надає 100 балів показнику, який, на його думку, є 
найважливішим і 0 балів - показнику, який не впливає на досліджуваний 
процес. В інтервалі 0-100 балів експерт може надати однакову кількість балів 
двом або більше показникам, якщо він вважає їх рівноцінними. 

Нижче наведено результати дослідження, проведені на основі опитува-
льних анкет ПрАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Первомайський консерв-
ний завод», ТОВ «Веселинівський завод сухого молока», ТОВ «Новоодесь-
кий маслосирзавод», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПАТ «Вознесенськмоло-
ко». За результатами опитування експертів на основі розробленої методики, 
реалізованої на ЕОМ, обчислюється система статистичних характеристик, 
яка потрібна, щоб проранжувати фактори щодо ефективності діяльності до-
сліджуваного підприємства та перспективи його розвитку. 

Система факторів, сформована на основі дослідження джерел інформа-
ції, а також консультацій зі спеціалістами, які безпосередньо займаються 
проблемами управління підприємством. І лише після реального аналізу буде 
складений перелік факторів, що включений в опитувальну анкету для оцінки 
їх експертами (табл. 1). 

Таблиця 1 
Система факторів, що визначають ефективність діяльності 

молокопереробного підприємства та перспективи його розвитку 
№ Назва факторів (показників) 
1. Цінова політика підприємства 
2. Обсяг переробки сировини 
3. Жирність молока 
4. Відстань транспортування сировини 
5. Маркетингові заходи збуту 
6. Рівень конкуренції в галузі 
7. Асортимент готової продукції 
8. Сезонність надходження сировини 
9. Рівень кваліфікації спеціалістів 
10. Законодавча база 
11. Рівень розвитку науково-технічного прогресу 
12. Рівень попиту на готову продукцію 

Ранг – це порядковий номер, що визначає місце кожного фактора в за-
гальній сукупності факторів. Ранги, зазвичай, відповідають числам натураль-
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ного ряду: 1;2;3;...та де п – кількість ранжованих факторів. Ранг, рівний оди-
ниці, присвоюється найважливішому фактору, п -фактору, що має мінімаль-
ний вплив на досліджуваний процес. 

Якщо експерт присвоює однакову кількість балів декільком факторам, то 
їм надаються стандартизовані ранги - як частки від ділення суми місць, зайня-
тих факторами з однаковими балами на загальну кількість таких альтернатив. 

Таблиця 2 
Статистична оцінка порівняльної важливості факторів, що визначають 

рівень ефективності роботи молокопереробного підприємства 
Назва статистичних показників 

Показник 
Середнє 
значення в 
балах, 

m і 

Середній 
ранг, 

Sj 

Частота 
максимально
можливих 
оцінок, 
K100 j 

Коефіцієнт
активності
експертів, 

Ka е j 

Середня 
вага 

(нормована 
оцінка), 

Wj 

Розмах оці-
нок в балах,

LJ 

1 65,000 8,750 0,000 1,000 0,072 30,000 
2 92,500 2,750 0,375 1,000 0,105 20,000 
3 77,500 5,969 0,000 1,000 0,087 30,000 
4 57,813 9,656 0,000 1,000 0,070 50,000 
5 86,250 3,906 0,125 1,000 0,102 50,000 
6 68,473 7,844 0,000 1,000 0,075 40,000 
7 55,000 10,313 0,000 1,000 0,059 40,000 
8 48,438 10,906 0,000 1,000 0,052 40,000 
9 82,500 4,813 0,125 1,000 0,094 30,000 
10 77,187 5,906 0,063 1,000 0,085 40,000 
11 78,688 5,500 0,000 1,000 0,089 35,000 
12 96,687 1,688 0,625 1,000 0,110 15,000 

Таблиця 3 
Ранжування факторів по мірі зниження значимості, оціненої за середні-

ми значеннями балів, рангів, ваги 

Показник 

Показник 
згідно 

відносної 
важливості 

Назва фактора 
Серед- 
ній 
ранг 

Серед- 
ній 
бал 

Серед-
ня 
вага 

12 1 Рівень попиту на молочну  
продукцію 1,688 96,688 0,110 

2 2 Обсяг переробки сировини 2,750 92,500 0,105 
5 3 Маркетингові заходи збуту 3,906 86,250 0,102 
9 4 Рівень кваліфікації спеціалістів 4,813 82,500 0,094 

11 5 Рівень розвитку науково-
технічного прогресу 5,500 78,688 0,089 

10 6 Законодавча база 5,906 77,187 0,085 
3 7 Жирність молока 5,969 77,500 0,087 
6 8 Рівень конкуренції в галузі 7,844 68,473 0,075 
1 9 Цінова політика 8,750 65,000 0,072 
4 10 Відстань транспортування сировини 9,656 57,813 0,070 
7 11 Асортимент готової продукції 10,313 55,000 0,059 

8 12 Сезонність надходження молочної
сировини 10,906 48,438 0,052 
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Ретельний аналіз результатів анкетного опитування проводиться лише 
після оцінки ступеня узгодженості думок експертів, який визначається за ко-
ефіцієнтом конкордації: 

 

 
де К кон - коефіцієнт конкордації; 
L - кількість груп зв'язаних  (однакових) рангів; te - кількість зв'язаних 

рангів у поточній групі. 
Результати обробки опитувальних анкет вважаються прийнятними, як-

що К кон > 0,5 у наших дослідженнях після першого туру К кон = 0,375 після 
другого - К кон = 0,463,  після третього К кон  = 0,706. 

Таким чином, після третього туру досягнута досить висока ступінь уз-
годженості думок експертів. 

У першу п'ятірку факторів за рівнем статистичних характеристик 
увійшли: 

1) рівень попиту на молочну продукцію; 
2) обсяги переробки сировини; 
3) маркетингові заходи збуту; 
4) рівень кваліфікації спеціалістів; 
5) рівень розвитку науково-технічного прогресу. 
Такі результати цілком пояснені. Дійсно, у ринкових умовах, розвиток 

виробництва неможливий без попиту на продукцію. Лише наявність спожив-
чого попиту стимулює нарощування виробництва, підвищення якості проду-
кції, зниження витрат на виробництво. 

Враховуючи особливості основної сировини - молока, зростання виро-
бництва залежить від величини поголів'я худоби та її продуктивності. Ці фа-
ктори, зазвичай, мало залежать від переробників продукції. Тому експерти і 
надали високий рейтинг обсягам поставки і переробки сировини (молока). 

Імідж підприємства, попит на продукцію багато у чому обумовлений 
ефективністю маркетингових заходів. 

Нарешті, наявність прогресивної техніки і технології, кадрів, що квалі-
фіковано використовують новітню техніку, по суті забезпечують успішне 
функціонування підприємства та його перспективи. 
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Експерти звернули увагу на законодавчу базу, яка суттєво впливає на 
регуляторну політику державних органів, та жирність молока, від якої зале-
жить вихід готової продукції. Відносно низький рейтинг цінової політики 
може пояснитися тим, що в ринковій економіці рівень ціни встановлюється в 
результаті конкурентної боротьби. Деякі сумніви викликає низький рейтинг 
рівня конкурентної боротьби. Значні аналітичні можливості містить матриця 
переваг, яка формується на основі попередньо побудованої матриці рангів. 

Суть матриці переваг (табл. 4) полягає у тому, щоб оцінити, скільки 
експертів надали перевагу певному фактору (напрямку, параметру) у порів-
нянні з рештою, або іншими словами, матриця переваг визначає число випа-
дків, коли фактор j визначається як більш важливий за фактор K. 

Таблиця 4 
Матриця переваг 

Фактори (згідно табл. 3) Фактори 
(згідно 
табл. 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - 0 1 8 2 5 11 13 0 3 2 0 
2 16 - 13 16 9 16 16 16 13 12 13 12 
3 12 1 - 16 4 11 16 16 3 6 5 0 
4 6 0 0 - 0 3 8 11 11 2 2 0 
5 14 6 12 16 - 12 15 16 10 11 12 2 
6 8 0 4 11 2 - 11 14 2 4 2 0 
7 4 0 0 6 1 1 - 9 0 1 0 0 
8 2 0 0 4 0 2 5 - 0 1 1 0 
9 15 1 10 15 6 13 16 15 - 7 8 2 
10 12 2 7 13 3 11 15 15 5 - 6 1 
11 12 3 10 13 3 11 15 15 8 9 - 0 
12 16 9 16 16 13 16 16 16 12 15 16 - 

 

Матриця переваг будується так. Для визначення елемента 1.2 (клітинка 
на перетині першого рядка та другої колонки) матриці переваг аналізуються 
рядки 1 та 2 матриці рангів і визначається, скільки разів ранги першого фак-
тора вище у порівнянні з рангами другого фактора. У нашому прикладі це 
число дорівнює 0 (нуль), тобто жоден з експертів не надав переваги ціновій 
політиці підприємства у порівнянні з обсягом переробки сировини. 

Першому фактору у порівнянні з третім надав перевагу один експерт, у 
порівнянні з четвертим - 8 експертів і т. д. Фактору під 12-тим номером «Рі-
вень попиту на молочну продукцію» у порівнянні з факторами під номерами 
1; 3; 4; 6; 7; 8; 11 надали перевагу всі 18 експертів. Значні переваги надали 
експерти таким факторам, які у табл. 1 містяться за номерами 2; 5; 9. 

Беззаперечний інтерес має виявлення експертів, які позитивно або на-
впаки, негативно впливали на ступінь узгодженості їх думок. Для цього ви-
значається сукупність коефіцієнтів конфігурації шляхом послідовного ви-
ключення із групи відповіді одного із експертів (табл. 5). 
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Таблиця 5 
Коефіцієнти конкордації, розраховані шляхом послідовного виключення 

із розрахунків відповіді одного із експертів 
Виключається експерт Коефіцієнт конкордації, К кон Суттєвість коефіцієнта  

конкордації, Х2
р 

0 0,706 124,25 
1 0,696 114,770 
2 0,700 115,42 
3 0,700 115,54 
4 0,700 115,57 
5 0,702 115,85 
6 0,698 115,19 
7 0,729 120,21 
8 0,697 114,96 
9 0,696 114,00 

10 0,699 115,40 
11 0,710 117,21 
12 0,727 119,92 
13 0,716 118,06 
14 0,715 117,97 
15 0,711 117,38 
16 0,721 119,02 

 

Якщо в результаті виключення із розрахунків відповідей певного екс-
перта, коефіцієнт конкордації зростає, то це означає, що виключений експерт 
негативно впливав на загальну ступінь узгодженості думок і, навпаки, якщо в 
результаті виключення експерта коефіцієнт конкордації знизився, то такий 
експерт позитивно впливав на загальну ступінь узгодженості думок. 

Висновки. Отож, якщо обробці підлягають анкети всіх експертів, то 
коефіцієнт конкордації Ккон = 0,706. Сприяли підвищенню загального рівня 
узгодженості думок експерти за номерами 1; 6; 8; 9; 10. Негативно впливали 
на рівень узгодженості думок експерти за номерами 7; 12; 13; 14; 15; 16. Ре-
шта експертів мало впливали на рівень узгодженості думок. 

В цілому можна стверджувати, що значних розбіжностей щодо ранжу-
вання факторів у експертів не спостерігалося. 

Отже, можна з впевненістю стверджувати, що метод експертного опи-
тування Дельфі є ефективним інструментом оцінки факторів, які характери-
зують діяльність підприємства. Це дозволяє виокремити коло показників, які 
в подальших дослідженнях дадуть можливість оцінити ефективність роботи 
всього молокопродуктового підкомплексу. 
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Обоснована экономическая эффективность применения вспомогательных репро-

дуктивных технологий, в том числе Харьковских технологий, и геномной оценки племен-
ной ценности элитных быков для улучшения хозяйственно-производственных признаков 
скота молочных пород в сельхозпредприятиях разного типа. 
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Постановка проблемы. Рост себестоимости производства молока, 

сдержанные закупочные цены на него, низкая покупательная способность, 
отсутствие государственной поддержки – все эти факторы привели к ускоре-
нию темпов сокращения поголовья коров и сокращению производства моло-
ка в Украине. По расчетам экспертов производство молока в 2015 году может 
сократиться на 7-8 %, т.е. до 10,4 млн. тонн [1]. 
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Если на протяжении длительного времени сокращение поголовья коров 
компенсировалось за счет повышения их производительности, что позволяло 
сохранить устойчивыми объемы производства молока, то в этом году уже на-
блюдается снижение его производства. В дальнейшем ситуация будет обост-
ряться. Украинская молочная отрасль сейчас переживает крайне сложные 
времена. Рентабельным производство молока, в нынешних условиях, счита-
ется  в том случае, если на корову надаивается не менее 7000 литров молока в 
год (в 2014 году средний удой на корову в Украине составил около 5000 л). И 
если рассчитывать на поддержку государства в нынешней ситуации сложно, 
то все участники производственной цепи должны искать альтернативные пу-
ти улучшения положения в молочной отрасли, чтобы не потерять имеющий-
ся потенциал навсегда.  

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее перспек-
тивным путем массового повышения продуктивности скота является круп-
номасштабная селекция на основе оценки по качеству потомства выдающих-
ся самок и самцов-улучшателей и массового использования получаемого от 
них генетического материала (спермы, эмбрионов, яйцеклеток). Для этих це-
лей были разработаны в 60 – 90-ых годах прошедшего столетия вспомога-
тельные репродуктивные технологии (ВРТ), в том числе Харьковские техно-
логии искусственного осеменения животных и трансплантации зигот, требо-
вавшие, однако, длительного периода оценки животных [2]. 

Распад СССР и трансформация скотоводства от крупнотоварного  к 
мелкотоварному производству молока в личных подворьях населения Украи-
ны не позволили широко использовать разработанные технологии, привели к 
существенному ухудшению генетического потенциала животных и уменьше-
нию поголовья коров, спаду производства молока. Исправить положение, из-
менить ситуацию в молочной отрасли  возможно на основе использования 
инновационного метода геномной оценки животных [3] в сочетании с широ-
ким использованием Харьковских вспомогательных репродуктивных техно-
логий. 

Постановка задания. Цель статьи – изучить экономическую эффек-
тивность возможности применения ВРТ, в том числе Харьковских техноло-
гий, и геномной оценки племенной ценности элитных быков для улучшения 
хозяйственно-производственных признаков скота молочных пород в сель-
хозпредприятиях разного типа. 

Изложение основного материала исследования. Согласно основным 
положениям «Державної цільової програми розвитку українського села на 
період до 2015 року», принятой правительством  в 2007 году [4],  производс-
тво молока в Украине должно было расти примерно на 5% - 7% каждый год и  
к 2015 году достигнуть 20 млн тонн (рис. 1, кривая 2 на графике ). Позже  эти 
цифры были несколько скорректированы и в основных положениях государ-
ственного проекта «Відроджене скотарство»  (2011 год)  производство моло-
ка должно было возрасти с 11,2 млн в 2010 году до 15,4 млн тонн в 2015 году 
(рис. 1, кривая 3 на графике). Причем, основной прирост производства моло-
ка должен был произойти не столько за счет увеличения поголовья коров  
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(с 2,63 до 2,72 млн голов), сколько за счет существенного повышения удоев 
животных - с 4082 до 5662 кг в год. 

В проекте указывалось на необходимость коплексного подхода к реше-
нию накопившихся проблем в животноводстве и предполагалось  государст-
венное регулирование основных четырех направлений реформирования мо-
лочного скотоводства. 

1. Преимущественное развитие крупнотоварного производства 
С этой целью планировалось: 
Улучшить доступность среднесрочных и долгосрочных кредитных ре-

сурсов для строительства  и  реконструкции  животноводческих комплексов 
(ферм) за счет финансовых средств государственного бюджета для частичной 
(до 75%) компенсации ставки за пользование кредитами комерческих банков. 

Усовершенствовать механизмы компенсации процентных ставок по 
кредитам, полученных на строительство и реконструкцию животноводческих 
комплексов, а также осуществлять частичное погашение стоимости строите-
льства и реконструкции молочных ферм в части паритетности и равного до-
ступа всех реципиентов к программе государственной поддержки. 

 
Рис. 1. Производство молока в Украине 

Ряд 1 – Фактическое производство, Ряд 2 – Проект 2007 года, Ряд 3 – Проект 
2011 года 

 

Направлять государственные инвестиции на строительство производс-
твенной инфраструктуры для молочных комплексов (электрические, газовые 
сети, системы водоснабжения и др.), или компенсация такого строительства в 
размере 50% частным компаниям; 

Применение механизмов европейской общей аграрной политики (CAP 
– Common Agricultural Policy) в использовании прямых платежей для хо-
зяйств по производству молока на основе выплат на 1 га площади сельскохо-
зяйственных угодий для улучшения плодородия почвы; 
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Реализация инвестиционных проектов в скотоводстве путем соответст-
вующей государственной политики содействия выведению земель субъектов 
хозяйствования всех форм собственности на условиях долгосрочной аренды 
(до 50 лет) согласно соответствующим бизнес-проектам. 

2. Развитие фермерских и личных крестьянских и домохозяйств преду-
сматривало: 

Введение государственной частичной компенсации понесенных затрат 
на строительство, в том числе, при наличие сооруженных и реконструиро-
ванных животноводческих помещений, на приобретение оборудования для 
доения и охлаждения молока, регистрацию и идентификацию животных лич-
ных подворий и домохозяйств. 

Разработку и реализацию пилотных проектов микрокредитования фер-
мерских, личных крестьянских и домохозяйств. 

Компенсацию процентных ставок кредитования для фермерских, лич-
ных крестьянских и домохозяйств. 

3. Развитие государственных предприятий по производству молока как 
инструмент ресурсного и инновационного обеспечения отрасли скотоводства 
должно было осуществляться за счет: 

Стимулирования разведения КРС в государственных предприятиях с 
участием частного капитала, как это определяется Законом Украины.  

Создания показательных учебных молочнотоварных предприятий с со-
временным   высокотехнологическим производством молока в разных при-
родно-климатических зонах Украины. 

Разработки и реализации пилотных проектов на 2012-2015 годы по соз-
данию имущественных комплексов на 20 и 50 коров, или 500-1000 коров с 
последующей передачей в лизинг субъектам рынка «Ферма в лизинг». 

4. Создание эффективной системы селекции. 
С целью повышения эффективности племенной работы и наращиванию 

генетического потенциала продуктивности молочного скота:  
Привести отечественную систему селекции в животноводстве в соот-

ветствие с международными стандартами; 
Определить в качестве приоритетного направления использования 

бюджетных средств создание и  функционирование единой системы учета в 
животноводстве и формирования централизованной информационной базы 
данных по племенной работе; 

Повысить эффективность использования в селекционном процессе 
лучших генетических ресурсов отечественного происхождения; 

Перейти на геномное типирование животных в соответствии с мировой 
практикой.    

Планировалось, что общий объем затрат на реализацию проектов в мо-
лочном скотоводстве в Украине на период 2011-2015 годы составит 
16,7 млрд. грн. [5] . 

Однако, из-за финансового кризиса и политической ситуации в Украи-
не, намеченные планы не были реализованы, что, соответственно, негативно 
сказалось на молочном производстве.  Ежегодное производство молока в 
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стране все эти годы оставалось на уровне 2010 года и за 2014 год составило  
11,2 млн. тонн (рис. 1, кривая 1, табл. 1), а среднегодовой удой на корову вы-
рос   всего лишь с 4082 до 4508 л (табл. 1), что совершенно не соответствует 
необходимой продуктивности животных и объемам производства молока для 
продовольственной безопасности Украины. 

Таблица 1 
Численность скота и объемы производства молока В Украине 

2014 год Показатели 2010 год 
план факт 

Коров – всего, 
млн. голов 2,63 2,72 2,26 

в т. ч.: с.-х. предприятия 0,59 0,79 0,53 
-хозяйства населения 2,07 1,93 1,73 
Удой молока 
на корову за год, кг 4082 5662 4508 

в т. ч.: с.-х. предприятия 3975 6080 5027 
-хозяйства населения 4110 5500 4363 
Производство молока- 
всего, млн. тонн 11,2 15,4 11,2 

в т. ч.: с.-х. предприятия 2,2 4,8 2,7 
-хозяйства населения 9,0 10,6 8,5 

 

Выход из создавшегося положения возможен на основе разработанных 
положений программы, но для этого необходим государственный подход к 
решению назревших проблем и, в первую очередь, повышение генетического 
потенциала продуктивности животных на основе геномной оценки хозяйст-
венно-производственных признаков и ВРТ, что позволит повысить экономи-
ческую эффективность молочной отрасли и рентабельность производства. 

Согласно разработанным Харьковским технологиям повышение гене-
тического потенциала скота  решалось путем ускорения селекционного про-
цесса за счет мобилизации как отечественного фонда высокопродуктивных 
генотипов (быков-улучшателей и коров-доноров), так и за счет импорта жи-
вотных и генетического материала улучшающих пород [2]. На племенных 
предприятиях производилось накопление спермы быков, поставленных на 
оценку по качеству потомства, начиная фактически с 12-и месячного возрас-
та животных. После низкотемпературной консервации спермодозы храни-
лись  в криобанках и в среднем через 6,5 лет, когда становились известными 
результаты оценки быков по качеству потомства, сперма быков-улучшателей 
породы начинала интенсивно использоваться в селекционном процессе. Од-
нако с развалом Союза, при массовой приватизации имущества колхозов и 
совхозов и распаевании земли, были нарушены во многих случаях взаимо-
связи между крупнотоварными производителями и племпредприятиями. 
Многие племзаводы, племрепродукторы молочного скота были ликвидиро-
ваны, распаеваны, в результате чего утратился огромный генетический мате-
риал (генетический потенциал) накопленный в низкотемпературных банках 
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страны, во многих случаях, утратилась возможность использования спермо-
доз быков-улучшателей в селекционном процессе.   

Известно, что быки-улучшатели, оцененные по традиционной системе 
(например, по протоколу Харьковских технологий работы со спермой и эмб-
рионами) являются улучшателями какого-то одного (максимум двух – надой 
и тип) признака. Все-ж другие хозяйственно-полезные признаки от поколе-
ния к поколения остаются без изменения, а чаще даже ухудшаются (оплодот-
воряющая способность,  здоровое вымя, крепость костей, длительность хо-
зяйственного использования, легкость отела и др.). Разработанная и внедрен-
ная на протяжение последнего десятилетия учеными ведущих генетических 
центров Австралии, США, Канады, Индии, Германии, Франции и Китая ме-
тодика прогнозирования племенной цености сельскохозяйственных живот-
ных  по состоянию генома [6, 7, 8] открыла новую эру генетического усове-
ршенствования пород в направление улучшения целого комплекса призна-
ков, таких как продуктивность, здоровье, уровень воспроизводства, легкость 
отела, длительность хозяйственного использования животных и др. Геномная 
селекция дает возможность осуществить раннюю оценку и отбор потенциа-
льно лучших племенных животных (бычков и телочек) с наперёд заданными  
экономически важными показателями продуктивности, что позволяет обес-
печить ускорение генетического прогресса пород за счет увеличения числа 
улучшающих признаков и сокращения генерационного интервала. 

В рамках программы разработки геномной оценки большое значение 
имеет совершенствование и применение лазерных технологий в воспроизве-
дение животных, как на этапе получения генетического материала, так и хра-
нения клеток, их клонирования, искусственного осеменения, трансплантации 
зигот. Лазерный свет видимого и инфракрасного диапазонов спектра, микро-
волновое излучение используются для реабилитации сперматозоидов, яйце-
клеток, зигот после низкотемпературной консервации, для хетчинга и деле-
ния эмбрионов на клоны, для получения образцов ДНК  и использования это-
го материала в геномном анализе, для повышения продуктивности и лечения 
больных животных. 

Экономическая эффективность применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий может быть высокой, в основном, на крупных и сред-
них животноводческих предприятиях, где возможно проведение широко-
масштабной селекционной и племенной работы. Однако и в условиях мелко-
товарного производства, в личных подворьях, можно заинтересовать  ферме-
ров предложением высокоценного генетического материала, оцененного по 
ДНК-маркерам (спермодозы, эмбрионы), и в сервисных услугах по оказании 
помощи по искусственному осеменению животных или трансплантации зи-
гот, по племенной и селекционной работе. Выполнение таких функций могут 
взять на себя сельхозуправления областных и районных госадминистраций, 
селекционно-генетические центры, научные учреждения животноводческого 
профиля, станции искусственного осеменения животных. Большое значение, 
также имеет подготовка специалистов в ВУЗах соответствующего профиля, 
владеющих современными биотехнологиями. 
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Выводы. Таким образом, разрабатываемые вспомогательные репро-
дуктивные технологии и методы геномной оценки позволяют достаточно бы-
стро повысить генетический потенциал и продуктивность животных, в том 
числе в молочном скотоводстве.  Геномная оценка животных, разработанная 
учеными ведущих мировых генетических центров, позволяет существенно 
сократить генерационный интервал между поколениями, быстрыми темпами 
улучшать хозяйственно-производственные показатели племенных животных, 
наращивать производство высококачественной животноводческой продукции 
с одновременным уменьшением затрат на ее производство и превратить мо-
лочную отрасль в высокодоходное, рентабельное производство. 
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ 
СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ  
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Ігнатенко М.М., к.е.н., докторант 

Уманський національний університет садівництва 
 
Визначено сутність, особливості та складники організаційно-економічного механі-

зму соціальної відповідальності суб’єктів господарювання агросфери. Обґрунтовано не-
обхідність його взаємозв’язків та узгодженості з фінансово-інвестиційним та інститу-
ційними механізмами при використанні в системному управлінні розвитком соціальної 
відповідальності. Визначено вплив державного регулювання на структуру та складники 
механізму. Виявлено переваги організаційно-економічного механізму як основи боротьби з 
ризиками СВ. Розроблено напрями його удосконалення. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах аграрного господарювання 

завдання соціальної відповідальності, окрім короткострокових економічних 
цілей максимізації прибутку, стратегічних цілей підвищення капіталізації та 
корпоратизації сільськогосподарських підприємств, повинні охоплювати й 
інші важливі сфери функціонування в інтересах суспільства та держави. Ма-
ється на увазі участь у соціальних, освітніх програмах, програмах збереження 
навколишнього середовища, розвитку та підтримки культури тощо. Це до-
зволить збільшити неекономічні вигоди даних суб’єктів господарювання аг-
росфери у довгостроковому періоді (зміцнення конкурентних переваг, інвес-
тиційної привабливості, брендового іміджу підприємств, їх ділової репутації 
тощо), які, у свою чергу, впливатимуть на їх економічну ефективність трива-
лий період. 

Сільськогосподарські підприємства та інші стейкхолдери також боять-
ся нецільового використання коштів, зловживань, виведення капіталів з 
суб’єктів господарювання під виглядом доброчинності, її використання для 
прикриття недобросовісної конкуренції. Щоб уникнути цих небезпек, удо-
сконалення фінансово-інвестиційного механізму СВ має бути узгодженим з 
удосконаленням її організаційно-економічного механізму, насамперед, у 
плані організації прозорості фінансових та нефінансових звітів, достовірності 
інформації про бізнесову діяльність та соціальну відповідальність, можливо-
стей консультацій з соціальної відповідальності та доступу до них. 

Найбільш вагомих результатів у цьому плані досягли суб’єкти господа-
рювання агросфери, які реалізують системний підхід до формування органі-
заційно-економічного механізму управління розвитком соціальної відповіда-
льності [7, с. 69]. Необхідність використання інформації про організаційно-
економічний механізм соціальної відповідальності виникає, перш за все, при 
оцінюванні ефективності участі сільськогосподарських підприємств у реалі-
зації проектів та програм соціального інвестування. Основу організаційно-
економічного механізму управління соціальною відповідальністю складають 
елементи, які відповідають за узгодження цілей та завдань із методами, засо-
бами, формами досягнення цілей та управлінськими рішеннями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика функціону-
вання системи корпоративного управління в цілому та соціальної відповіда-
льності підприємств  зокрема посідає важливе місце в дослідженнях наступ-
них зарубіжних вчених: Ю. Благова, А. Берлі, Г. Боуена, М. Ван Марревійк, 
А. Керолла, М. І. Ліборакіної, Г. Мінза, Дж. Муна, Д. Меттена, Л. Престона, 
Г. Фітча, У. Фредеріка, М. Фрідмана, Р. Фрімена та ін. Різноманітні аспекти 
функціонування підприємств, їх корпоративного управління та соціальної 
відповідальності, а також споріднені з ними проблеми висвітлені в працях ві-
тчизняних вчених В.А. Євтушевського, З.І. Галушки, С.Ю. Гончарової, 
О.А. Грішнової, Л.А. Грициної, А.М. Колота, І.Ф. Комарницького, О.М. Кос-
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тюка, Г.В. Назарової, В.С. Пономаренка, І.Л. Сазонця, О.М. Ястремської та 
ін. Проте питання обгрунтування механізмів в системному управлінні розви-
тку соціальної відповідальності суб’єктів господарювання агросфери, особ-
ливо організаційно-економічного, потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та склад-
ників організаційно-економічного механізму соціальної відповідальності 
суб’єктів господарювання агросфери та його використання в системному 
управлінні її розвитком. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При розробці складових 
організаційно-економічного механізму соціальної відповідальності методо-
логічною основою стали фундаментальні положення теорій соціально-
орієнтованої ринкової економіки, корпоративного управління та концепції 
сталого розвитку [1, с. 21]. Соціальна відповідальність суб’єктів господарю-
вання агросфери виступає загалом складним організаційно-економічним 
явищем, яке проявляється, на наш погляд, у першу чергу, через процес соціа-
льного інвестування та вкладення капіталу у розвиток соціального діалогу із 
заінтересованими сторонами – стейкхолдерами. Формування організаційно-
економічного механізму, в тому числі управлінського аспекту будь-якого бі-
знес-процесу, потребує оцінювання результативності.  

У розвинутих країнах світу організаційно-економічні механізми управ-
ління соціальною відповідальністю формуються під впливом державної соціа-
льної політики та в ході реалізації відповідних стратегій. На наш погляд, фор-
ми корпоративної соціальної відповідальності з участю держави можуть про-
являтися за рахунок реалізації наступних функцій та механізмів: по-перше, 
держава виступає в якості основи формування правових норм, відповідних ко-
нтролюючих інститутів та відповідної інфраструктури; по-друге, держава ви-
ступає в якості споживача та покупця відповідних продуктів та послуг. 

Нарешті, держава виступає в якості партнера та інституціонального ін-
вестора, учасника міжнародних відносин та мотиватора запровадження та ре-
алізації міжнародних стандартів; роботодавця та захисника навколишнього 
середовища. У будь-якому випадку, усі форми СВ з участю держави повинні 
виступати чинниками формування та підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях. Моделі та організаційно-економічні механізми управ-
ління СВ в умовах глобалізації також чітко кореспондуються із системами 
корпоративного управління [2, с. 196]. 

Оптимальне поєднання елементів організаційно-економічного механіз-
му управління соціальною відповідальністю дозволяє суб’єктам господарю-
вання агросфери реалізувати стратегію СВ, сприяє ефективним комунікаціям 
із заінтересованими сторонами, а також протидіє впливу негативних чинни-
ків та забезпечує нівелювання ризиків у зазначеній сфері. Запропонована 
структура організаційно-економічного механізму та управління розвитком 
соціальної відповідальності суб’єктів господарювання агросфери відображе-
на на рис. 1. 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм  здійснення та управління роз-
витком соціальної відповідальності суб’єктів господарювання агросфери  

 

Як видно із рис. 1, організаційно-економічний механізм здійснення та 
управління розвитком соціальної відповідальності включає в себе не лише 
предметні, але й функціональні елементи. До складу предметної складової в 
практиці менеджменту прийнято відносити суб’єкти управління, зацікавлені 
особи, рівні відповідальності. До функціональної основи організаційно-
економічного механізму, як правило, відносяться завдання, принципи, цінні-
сні орієнтири та інструменти управління. На формування механізму органі-
зації та управління розвитком СВ впливають внутрішні та зовнішні чинники 
та важелі й регулятори, які носять як фінансово-економічний, так і інститу-
ційний характер та мають прямий або опосередкований вплив, є разовими 
або системними, короткочасними або постійно триваючими, цілеспрямова-
ними або багатофункціональними [3, с. 124].  

Структура організаційно-економічного механізму здійснення та управ-
ління розвитком соціальної відповідальності суб’єктів господарювання агро-
сфери залежить від їх розмірів, масштабів та диверсифікації бізнесу, галузе-
вої спеціалізації, видів економічної діяльності та інституційного забезпечен-
ня. Його склад орієнтується на чітко визначене коло стейкхолдерів або заці-
кавлених осіб, підприємств (організацій), що дає змогу визначити стратегічні 
цілі у сфері СВ, ризики та можливі шляхи комунікацій та соціального діало-
гу. Соціальний діалог спрямовується на обмін інформацією між підприємст-
вом, стейкхолдерами та бенефіціарами [6, с. 8]. 

Обґрунтовано, що удосконалення організаційно-економічного механіз-
му в системі управління СВ означає збільшення напрямів та сфер його при-
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кладання; уніфікацію форм надання; розширення номенклатури соціальних 
заходів, сукупності програм та проектів; розробку моделей для аграрних під-
приємств у відповідності до їх галузевої (підгалузевої) спеціалізації; розмірів 
та масштабів діяльності, наявності фінансових та інших джерел і ресурсів, 
етапів та завдань циклів розвитку; національних, регіональних проблем, які 
потребують пріоритетного вирішення та проблем громад і територій безпо-
середнього розміщення або ведення бізнесу. 

Інституційний механізм потрібен для забезпечення функціонування 
попередніх механізмів та соціальної відповідальності в цілому. Він розумі-
ється як сукупність різних інститутів, важелів та регуляторів для цього, а та-
кож нормативно-законодавчих актів вітчизняного і міжнародного рівня [5, 
с. 52]. Для розвитку соціальної відповідальності сільськогосподарських під-
приємств в Україні його удосконалення насамперед передбачає узгодження з 
вимогами ЄС та ООН, впровадження стандартів СВ, обов’язковості надання 
нефінансових звітів про неї. Саме інститути є базисом або основою здійснен-
ня будь-яких видів діяльності, у т.ч. соціальної. 

Більше того, класичні теорії інституціоналізму розглядають економіку 
як частину соціальних або суспільних систем, у взаємозв’язку з морально-
етичними та психологічними відносинами. Дійсно, в Україні створено або 
створюються всі необхідні складові інституційного механізму формування та 
здійснення соціальної відповідальності – інститути та інституції державного і 
недержавного характеру, але вони поширюються досить повільно. Причина 
цього, на нашу думку, криється у причинах недостатньої загальної культури 
споживання та доброчинності як важливого їх інституту. 

Так, українці у переважній більшості зорієнтовані на будівництво ве-
ликого власного житла з монументальних матеріалів, дорогі великі автомобі-
лі (перше місце в Європі поряд з Німеччиною та Росією за кількістю на 1000 
осіб), ошатні меблі та дорогі одяг і взуття, коштовні прикраси [4, с. 32]. Та-
кож у традиціях українського народу є безмежна гостинність, пожиттєва до-
помога дорослим дітям, які мають своїх дітей, а це вимагає все більших і бі-
льших коштів, спонукає багато працювати і мало відпочивати. Накопичуєть-
ся не тільки фізична, але й психологічна втома, байдужість не тільки до про-
блем оточуючих людей, але й суспільства в цілому, до власних потреб і здо-
ров’я, лише б відповідати стандартам матеріального багатства або традицій-
ної поведінки. 

Як наслідок, країна займає тільки 149 місце серед 217 держав світу у 
рейтингу доброчинності. Маючи провідні місця по забезпеченості територі-
єю, виробництву промислової і продовольчої та сільськогосподарської про-
дукції, країна займає тільки 6 балів за 10-бальною оцінкою якості життя че-
рез високі показники корупції та лояльність до неї, переслідування опозиції 
та свободи слова, комп’ютерне піратство, погані умови ведення бізнесу та 
оподаткування, екстенсивне виробництво, ресурсокористування та забруд-
нення території, безробіття й трудову еміграцію, дитячий алкоголізм, палін-
ня, поширення СНІДу, соціальну байдужість, низьку тривалість життя, висо-
ку смертність та вимирання нації. Протягом останніх років показники та ін-
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дикатори країни практично у всіх значних світових рейтингах мали тенден-
цію до погіршення.  

Отже, Україна займає 155-е місце за рівнем економічної свободи та 76-е 
– за рівнем конкурентоспроможності серед 144-х економічно процвітаючих 
країн, 78-е із 80-ти країн, у яких вважається щасливим народитися. При цьому 
населення виділяється належним рівнем освіти (11-е місце за грамотністю), 
особливо вищої, займаючи 25-е місце у світі за її рівнем та ефективністю. То-
му інституційний механізм забезпечення соціальної відповідальності повинен 
будуватися у контексті оптимізації загального інституційного підґрунтя украї-
нського суспільства, національної економіки, утвердження нових стандартів 
життєдіяльності. При цьому планування та прогнозування соціальної відпові-
дальності суб’єктів господарювання агросфери, безумовно, є важливою функ-
цією організаційно-економічного, інституційного та інших механізмів в сис-
темі управління її здійсненням, але на етапі управління  формуванням на пер-
ший план виходять завдання моніторингу, обліку, оцінки та діагностики, рек-
лами поширення, мотивації та стимулювання здійснення й розвитку. 

Висновки. Удосконалення організаційно-економічного механізму у 
системі управління СВ означає збільшення її напрямів та сфер прикладання, 
уніфікація форм, розширення номенклатури соціальних заходів, сукупності 
програм та проектів, розробку моделей для сільськогосподарських підпри-
ємств у відповідності до їх галузевої (підгалузевої) спеціалізації, розмірів та 
масштабів діяльності, наявності фінансових та інших джерел і ресурсів, ета-
пів та завдань циклів розвитку, національних, регіональних проблем, які по-
требують пріоритетного вирішення та проблем сільських громад і сільських 
територій безпосереднього розміщення або ведення бізнесу. 

Інституційний механізм потрібен для забезпечення функціонування 
механізмів (фінансово-інвестиційного, мотиваційного, організаційно-
економічного) соціальної відповідальності в цілому. Він розуміється як суку-
пність різних інститутів та регуляторів для цього, а також нормативно-
законодавчих актів вітчизняного і міжнародного рівня. Для розвитку соціа-
льної відповідальності суб’єктів господарювання агросфери в Україні його 
удосконалення, насамперед, передбачає узгодження з вимогами ЄС та ООН, 
впровадження стандартів СВ, обов’язковості надання нефінансових звітів 
про неї. 
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У статті запропоновано  реалізацію основних напрямів розвитку підприємств го-

тельного господарства через виконання завдання, яке пов’язане з  досягненням відповід-
ного рівня  якості готельних послуг, що сприятиме забезпеченню конкурентоспроможно-
сті і прибутковості готельного підприємства. Пропонується  створення на підприємст-
вах готельного господарства системи менеджменту якості (СМЯ), що передбачає ефе-
ктивне управління підприємством на основі маркетингу; впровадження стандартів тех-
нічної якості обслуговування; створення відповідної корпоративної культури; впрова-
дження стандартів функціональної якості обслуговування; вхідний контроль якості на 
продукцію та послуги постачальників; вихідний контроль якості  наданих послуг, їх збут 
посередниками. 

Ключові слова: якість готельних послуг, стандарти якості обслуговування, орга-
нізаційно-економічний механізм управління розвитком, менеджмент якості. 

 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки проблема якості 

надання готельних послуг є дуже актуальною, оскільки готелі, що не приді-
ляють уваги забезпеченню якості, приречені на банкрутство. 

Лише за умови надання готелем якісних послуг, що користуватимуться 
попитом у споживачів, буде доцільним вкладання інвестицій в модернізацію 
підприємства. Передові країни світу показують, що вирішення проблем якос-
ті послуг повинно стати пріоритетом для готелю  і потребує навчання і про-
фесійної підготовки персоналу готелю. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження 
проблем управління якістю послуг займалися як вітчизняні, так і закордонні 
вчені: Роглєв Х.Й., Мальська М.П., Пандяк І.Г., Балашова Е.А. та інші [10, 9, 
1]. Науковці приділяли достатньо уваги питанням політики підприємств у га-
лузі якості, показників оцінювання та технології якісного обслуговування 
споживачів на підприємствах готельного господарства тощо. Разом з тим не-
достатньо дослідженою залишається  проблема управління якістю готельних 
послуг як складової цільової підсистеми організаційно-економічного механі-
зму управління розвитком підприємств готельного господарства, що і обґру-
нтовує актуальність нашого дослідження.  

Постановка завдання. На підставі результатів дослідження управлін-
ня якістю готельних послуг як складової цільової підсистеми організаційно-
економічного механізму управління розвитком підприємств готельного гос-
подарства розробити основні напрями розвитку підприємств готельного гос-
подарства Полтавського регіону, а також пропозиції щодо удосконалення  ці-
льової підсистеми  даного механізму, зокрема, у питаннях стосовно управ-
ління якістю у сфері надання готельних послуг; обґрунтувати модель сприй-
няття якості готельних послуг споживачами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження реального 
стану організаційно-економічного механізму управління розвитком підпри-
ємств готельного господарства показало, що серед важливих  питань, які сто-
ять  перед  керівництвом цих підприємств, першочерговим має бути   віднов-
лення рівня їх завантаження та  прибутковості.  Досягти цього можна завдяки  
вирішенню низки завдань, а саме:  через формування відповідної стратегії 
розвитку;  підвищення рівня ефективності  і формування нових конкурентних 
переваг, зокрема, у сфері надання готельних послуг та управління їх якістю; 
через  підвищення рівня професійної майстерності персоналу тощо. Виходя-
чи з вищевказаного, нами розроблено основні напрями розвитку підприємств 
готельного господарства на прикладі Полтавського регіону та завдання з їх 
реалізації (рис. 1). 

Засобом для успішної реалізації  цих та інших завдань, як було доведе-
но нами у попередніх роботах, має бути організаційно-економічний механізм 
управління розвитком підприємств готельного господарства, який, безумов-
но, потребує удосконалення.  

Нами розроблено пропозиції щодо удосконалення  цільової підсистеми  
даного механізму, зокрема, у питаннях щодо управління якістю у сфері на-
дання готельних послуг. Для цього  було сформульовано низку першочерго-
вих завдань з питань удосконалення управління якістю готельних послуг, ви-
рішення яких у подальшому дозволить керівництву розробити конкретні за-
ходи з удосконалення організаційно-економічного механізму і, відповідно,  
сформувати якісно-орієнтовану модель управління розвитком підприємства  
готельного господарства, а саме: 

− встановлення особливостей якості готельних послуг та формування 
моделі надання послуг у  готелі;   
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− формування моделі сприйняття споживачами якості послуг у готелі; 
визначення особливостей управління якістю готельних послуг та виділення 
основних елементів системи менеджменту якості;  

− формування моделі управління якістю надання готельних послуг. 
 

 
 

Рис. 1.Напрями розвитку ПГГ Полтавського регіону [розроблено автором] 
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Отже, проведене нами методом спостереження дослідження  процесу  
надання  готельних послуг  на прикладі  готелів  м. Полтави, зокрема, готелів 
“Алмаз” і “Турист”, надало можливість виділити низку їх характерних особ-
ливостей: 

− по-перше, споживач, як правило, присутній в процесі надання послуг, 
тобто має більш тісний контакт або взаємодію з їх виробником, ніж у сфері 
матеріального виробництва;  

− по-друге,  сфера послуг потребує більш високого ступеню індивідуа-
лізації праці відповідно до вимог споживача; 

− по-третє, при наданні послуг витрати праці можна порівняти тільки з 
кваліфікованою ручною працею у матеріальному виробництві. 

Виділення вищезазначених особливостей дало нам підстави говорити 
про їх специфічний вплив на якість готельних послуг, що, у кінцевому рахун-
ку, робить процес управління ними  більш складним як з точки зору забезпе-
чення його ефективності, так і якості самих послуг. Дійсно, чим вищим є сту-
пінь взаємодії зі споживачем,  ступінь індивідуалізації послуг  і працемісткість 
самого  процесу їх надання та управління їх якістю, тим важче забезпечити ви-
соку економічну ефективність і якість даного процесу. Проте, як доводить до-
свід функціонування низки закордонних та українських  підприємств готель-
ного господарства [2,7,8],  існують методи, які дозволяють успішно реалізува-
ти це завдання. По-перше, ці методи спрямовані на зростання не тільки проду-
ктивності, але й конкурентоспроможності готельних послуг через впрова-
дження в організацію обслуговування системи якості. По-друге, деякі підпри-
ємства готельного бізнесу досягли успіху на ринку за рахунок посилення учас-
ті споживача у виробництві послуг, а саме: організація самообслуговування, 
шведський стіл у ресторані тощо. Крім того, варто відзначити, що пропозиція 
споживачу самому виконати певну частину наданої послуги фактично змінює 
природу цієї послуги. По-третє, багато років вважалося, що основна сфера за-
стосування нової техніки і технології − це матеріальне виробництво. Нині у 
сфері надання послуг цей процес також розвивається стрімко і динамічно, ви-
шукуються можливості заміни ручної праці технікою там, де це функціональ-
но і вигідно. Прикладом цього може служити планомірне заміщення праці пе-
рсоналу технічними пристроями з продажу прохолодних напоїв, кави та чаю, 
журналів, газет та телефонних карток, різного роду зчитувальні пристрої в си-
стемах безпеки та готівкових розрахунках [2, 7, 8]. 

Як відомо, вимоги до якості готельних послуг формуються двома шля-
хами: офіційно, через систему державної стандартизації і неофіційно, через 
очікування і потреби споживачів. Що стосується офіційних вимог, то вони 
встановлені ДСТУ ISO 9004-2-96 пункт 5.2.3 й у подальшому ISO 
9001:2009[3]. Згідно із зазначеним пунктом стандарту, умови обслуговування 
повинні відповідати таким  вимогам: відповідність призначенню; точність і 
своєчасність виконання; етичність обслуговуючого персоналу; комфортність; 
естетичність; ергономічність.  Вимоги споживачів готельних послуг повинні 
відповідати їх очікуванням, які сформовані іміджем готелів, громадською 
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думкою навколо них, зусиллями адміністрації щодо  управління якістю нада-
них послуг, їх просування на ринку і цінами. Відповідно до цього модель 
сприйняття споживачами якості обслуговування в готелі, на нашу думку, бу-
де мати такий вигляд (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель сприйняття якості готельних послуг споживачами 

[розроблено автором] 
 

Отже, як показано на рис. 2, якість готельних послуг, у першу чергу,  
потрібно розглядати у двох аспектах − як технічну  і  функціональну. Техніч-
на якість – це стан неживих предметів, що оточують клієнта в готелі. Напри-
клад, клієнт отримує задоволення від якості номера в готелі, приємного осві-
тлення, інтер'єру, страви в ресторані і т. ін. Функціональна якість − це процес 
взаємодії з обслуговуючим персоналом готелю при наданні послуги. Напри-
клад, споживач отримує задоволення від якісного обслуговування: вітання 
від швейцара біля дверей, швидка реєстрація і заселення на службі прийому, 
супровід в номер, доставка багажу і т. ін. Проте  необхідно пам’ятати, що 
функціональна якість може заповнити деякі недоліки технічної якості. Однак, 
якщо функціональна якість погана, то навіть прекрасна кімната в готелі не 
зможе змінити відчуття розчарування і досади, яке виникне у відвідувача в 
разі її порушення. 

Крім того існує суспільна й етична якість − така відповідальність готе-
лю при наданні послуги, коли її специфічні властивості виключають можли-
вість заподіяння шкоди і не створюють загрози життю і здоров'ю споживача. 
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Наприклад, багато власників готелів давно вже звернули увагу на вигідну 
сторону створення екологічно чистого середовища існування для своїх гос-
тей. Зокрема, вони прагнуть використовувати натуральні матеріали замість 
синтетичних при оформленні інтер’єрів, тканини для постільної білизни з 
природного шовку і бавовни, скорочують застосування сильнодіючих і шкід-
ливих засобів для прибирання приміщень і т. ін. Ці дії можуть відразу не ви-
кликати почуття задоволення споживачів, але вони важливі, оскільки у дов-
готерміновій перспективі спрямовані на турботу про людину і можуть запо-
бігти виникненню небажаних ситуацій. 

Таким чином, формуючи модель управління якістю готельних послуг, 
ми виходили з того, що потрібно розглядати всі вищезазначені види якості  в 
їх взаємодії і єдності, а критерієм оцінки якості буде зіставлення очікуваного 
та наданого обслуговування. Якщо рівень наданого обслуговування  відпові-
датиме або перевищуватиме рівень очікуваного обслуговування, можна гово-
рити про задоволення  споживачами якістю готельних послуг. Крім того, як 
показує практика, першочерговим чинником, з якого треба починати форму-
вання такої моделі і  вирішення проблеми якості на підприємстві, є людський 
чинник, а в ньому − зацікавленість працівників у підвищенні якості своєї пра-
ці, адже основою підтримки сталості якості в готелі є розуміння, правильне 
використання і насичення якісним обслуговуванням точок дотику з клієнтами, 
котре означає, що послуга надається незалежно від того, яка кількість клієнтів 
проживає в готелі на даний момент. Це потребує, у свою чергу, формування на 
підприємстві відповідної системи професійного розвитку персоналу. 

Отже, розпочинаючи процес формування моделі управління якістю го-
тельних послуг, за основу було взято так звану “Петлю якості“ [4], удоскона-
лену і адаптовану нами до підприємств готельного господарства (рис. 3). 
Сутність даної  “Петлі якості” полягає у тому, що матеріальна база готелю та 
персонал, і, у першу чергу, його інтереси та кваліфікація виступають головною 
умовою виробництва і  “базою якості” готельних послуг, адже, якщо готель має 
гарну  матеріальну базу і кваліфікований персонал, якщо на підприємстві ство-
рена атмосфера  дійсної зацікавленості працівників у результатах своєї праці − 
це і буде сприяти випуску продукції високої якості (база якості). Позитивний 
вплив такої бази зображено у вигляді вектора якості. І якщо на підприємстві бу-
де чітко організовано управління якістю, тоді під впливом вектора якості петля 
якості перетворюється у висхідну спіраль, і якість продукції підвищується до 
необхідного рівня після кожного циклу управління. 

У тому ж випадку, коли на підприємстві немає необхідної матеріальної 
бази або працівники не зацікавлені у високій якості своєї праці, відсутня і  та 
основа, яка потрібна для створення високоякісної продукції. При цьому век-
тор якості буде дорівнювати нулю, і висхідна спіраль перетвориться в плоску 
петлю, тобто робота з управління якістю буде проходити безрезультатно, без 
підвищення якості продукції. Крім того варто зазначити,  що подібний підхід 
може застосовуватися не тільки у сфері якості, адже він відображає загальну 
залежність ефективного управління підприємством від зазначених трьох ос-
новних чинників: матеріальної бази, персоналу та організації робіт. 
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Рис. 3. Петля якості готельних послуг [удосконалено автором на основі [4] 

 

При цьому процес управління підприємством можна так само предста-
вити у вигляді петлі, що складається з управлінських функцій. Тоді за наяв-
ності необхідної матеріальної бази й активного кваліфікованого персоналу 
процес (петля) управління підприємством перетворюється у висхідну спіраль 
з підвищенням ефективності виробництва після кожного циклу управління. 
Центральною частиною системи якості має стати служба якості, яка повинна 
організовувати роботу з управління якістю на підприємстві (створювати сис-
тему якості), контролювати  якість вироблених послуг, проводити  внутрішні 
перевірки системи якості, координувати, контролювати та здійснювати мето-
дичне керівництво роботою інших структурних підрозділів, що виконують 
функції у системі якості тощо. 

Виробничі підрозділи готельного підприємства, відділ постачання, від-
діл управління персоналом, служба маркетингу та інші підрозділи формують 
якість і виконують інші функції, які мають значний вплив на якість. Ці під-
розділи в сукупності зі службою якості складають ту організаційну структу-
ру, яку прийнято називати системою якості. Ця система покликана вже не 
тільки управляти якістю, а й забезпечувати якість послуг. Оскільки, крім ви-
конання управлінських функцій, вона повинна створювати необхідну матері-
альну базу і вирішувати проблему зацікавленості та кваліфікації персоналу, 
тобто формувати ті  основні чинники, які  необхідні для забезпечення якості.  

Дана система і, особливо, її ядро − служба якості − якраз і  буде тим 
самим суб’єктом управління якістю, який впливатиме  на виробничий процес 
з метою забезпечення якості готельних послуг. 

Цей процес повинен охоплювати всі етапи виробництва і надання по-
слуги, і може бути представлений у вигляді запропонованої нами моделі 
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управління якістю готельних послуг, яка  зображена на рис. 4. Формуючи да-
ну модель  ми спирались на ту тезу, що управління якістю продукції полягає 
у впливі на виробничий процес через реалізацію управлінських функцій з ме-
тою забезпечення якості. Саме тому логічно було припустити, що управління 
якістю послуги також повинно впливати на процес надання послуги через ре-
алізацію управлінських функцій з метою задоволення споживача забезпечен-
ням якості послуги. 

Відповідно до викладеного такими ”взаємозалежними видами діяльно-
сті, що впливають на якість”, є функції управління якістю. Тому петля якості, 
представлена на рис. 3 і адаптована до процесу надання готельної послуги, 
зображена у вигляді послідовно пов’язаних між собою функцій, що охоплю-
ють всі етапи життєвого циклу послуг. 

 

 
Рис. 4. Модель управління якістю готельних послуг [розроблено автором] 
 

При цьому традиційні управлінські функції наповнюються новим зміс-
том. Cклад функцій управління якістю для готелю можна представити таким 
чином: прийняття рішень керівництвом підприємства у сфері  політики якос-
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ті; дослідження у сфері якості послуг, потреб туристського ринку; плануван-
ня якості і розробка необхідних заходів; впровадження галузевого стандарту 
якості; навчання персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами; мотивація 
персоналу і нормування праці;контроль якості; реалізація заходів; взаємодія 
із зовнішнім середовищем (вирішення питань якості з постачальниками, 
споживачами, державними органами). 

Разом з тим система забезпечення якості повинна включати тільки ті 
елементи діяльності готельного підприємства, які мають найбільший вплив 
на якість послуг. Зокрема, в цю систему, крім функцій управління якістю 
(перевірка якості надання послуг, заходи коригуючого впливу та ін.), повинні 
включатися елементи управління процесом надання послуг, розробка нового 
продукту, постачання та інші елементи, які суттєво впливають на якість об-
слуговування. Враховуючи вищевикладене, визначення системи якості об-
слуговування для готелю доцільно було б викласти таким чином: система за-
безпечення якості готельних послуг (система якості) − це сукупність струк-
тур, що належать до різних сфер діяльності готельного підприємства та здій-
снюють найбільший вплив на якість послуг через відповідні методи з вико-
ристанням необхідних ресурсів підприємства. Крім того, важливо мати на 
увазі, що управління якістю готельної послуги представляє собою вплив на 
процес надання послуги через  реалізацію головного маркетингового завдан-
ня − задоволення очікувань споживача. 

Як відомо, управління якістю передбачає наявність відповідних управ-
лінських підсистем у загальній системі управління будь-яким підприємством, 
у тому числі і готельним, основним призначенням яких є контроль організа-
ції і надання послуг [5,6] .  

Першою такою підсистемою має стати підсистема підбору персоналу 
та його професійного розвитку відповідно до кваліфікаційних вимог. Адже 
компетенція персоналу має величезне значення для управління якістю по-
слуг, а адміністрація готелю повинна постійно дбати про те, щоб  персонал 
мав необхідну кваліфікацію та знання для надання послуг високої якості. 
Крім того, співробітники повинні володіти відповідними особистісними яко-
стями, які дозволятимуть  їм  забезпечувати високу якість надання готельних 
послуг. Саме тому при пошуку та наймі персоналу вважаємо за доцільне ви-
користовувати запропоновану нами систему вимог до кандидатів на посади 
підприємств готельного господарства (рис. 5), особливо тих, що безпосеред-
ньо контактують зі споживачами готельних послуг. 

Співробітники повинні мати достатньо високий рівень комунікації, 
щоб донести до споживача суть концепції наданої послуги. Ввічливість пер-
соналу є важливим чинником успіху в наданні якісної послуги. Від того, на-
скільки співробітники ввічливі, тактовні й уважні до споживачів залежатиме 
якість послуг. У працівників слід виховувати реакцію у наданні послуг. Не-
обхідно контролювати, чи виявляють співробітники бажання, інтерес і здат-
ність швидко надавати запитувані споживачами послуги. Співробітників, що 
безпосередньо контактують з гостями, треба наділити повноваженнями, на-
віть такими, які виходять за межі їх посадових обов’язків, але дозволяють 
швидко і ефективно вирішувати проблеми та запобігати відтоку  споживачів.  
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Рис. 5. Система вимог до кандидатів на посади в ПГГ 

[систематизовано автором] 
 

Друга підсистема  − підтримки та задоволеності персоналу. Досвідчені 
керівники готельних підприємств вважають, що ставлення споживачів до го-
телю багато в чому залежить і від настрою персоналу. Вони проводять внут-
рішній маркетинг і розробляють системи підтримки та винагороди працівни-
ків за високу якість обслуговування. Менеджери регулярно повинні перевіря-
ти ступінь задоволеності співробітників роботою. Цей ступінь підвищується, 
якщо готель надає їм допомогу у вирішенні життєвих проблем. 

Третя підсистема − контроль над якістю і стандартизація процесу на-
дання послуг у готелі. Адміністрація готелю повинна розробляти перелік 
процедур надання послуг, схематично відображати  процес їх виробництва та 
виявлення вузьких місць. Слід, однак, мати на увазі, що зайва стандартизація 
збіднює послугу, що надається.  

Проте варто зазначити, що підприємства готельного господарства не 
можуть ефективно функціонувати без стандартизації робіт з обслуговування 
споживачів. Особливістю цього процесу є індивідуальний підхід і структуру-
вання стандартів. 

Висновки. Підводячи підсумки, слід зазначити, що одним із завдань за 
допомогою якого можна  реалізувати основні напрями розвитку підприємств 
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готельного господарства, є завдання, пов’язане з  досягненням відповідного 
рівня якості готельних послуг, що, у свою чергу, сприятиме забезпеченню 
конкурентоспроможності й прибутковості готельного підприємства. А досяг-
ти цього можна завдяки створенню системи менеджменту якості (СМЯ), що 
передбачає: ефективне управління підприємством на основі маркетингу, адже 
це забезпечує необхідні умови для виробництва і реалізації продукції та по-
слуг; створення відповідної корпоративної культури; впровадження стандар-
тів технічної якості обслуговування; застосування стандартів функціонально-
го якості обслуговування; вхідний контроль якості  продукції та послуг по-
стачальників; вихідний контроль якості на надані послуги в готелі та їх збут 
посередниками. 
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 
У статті розкриті проблеми кредитних спілок, які виникли внаслідок недосконало-

го державного регулювання кредитно-кооперативного сектора національної економіки, 
та запропоновані шляхи їх вирішення. Основним результатом роботи є розробка підхо-
дів до оптимізації заходів державного регулювання кредитно-кооперативного сектора 
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національної економіки. Отримані результати можуть бути застосовані при розробці 
законодавчих реформ у сфері регулювання діяльності фінансових інститутів в Україні, а 
також при запровадженні саморегулівної організації сектора кредитних спілок. 

Ключові слова: кредитна кооперація, кредитна спілка, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, псевдокредитна спілка, 
саморегулівна організація кредитних спілок. 

 
Постановка проблеми. Ефективність кредитно-кооперативного сек-

тора будь-якої країни в значній мірі залежить від державного регулювання. 
В Україні кредитні спілки стикаються з рядом проблем і перешкод, 
пов’язаних переважно із постійно змінним законодавчим полем та інсти-
туційною нездатністю самих спілок до саморугелювання. Зважаючи на це, 
якісно нові підходи до державного регулювання кредитно-кооперативного 
сектора національної економіки повинні бути розроблені та запропоновані 
до впровадження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні принципи, підходи 
та методи державного управління і регулювання кредитних спілок в націона-
льній економіці розглянуті у працях: В. Горнчаренка, О. Луцишин, 
А. Оленчика, М. Туган-Барановького, О. Чаянова  та інших. 

Постановка завдання. Мета статті − виявлення актуальних проблем 
розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки, які ви-
никли внаслідок недосконалого державного регулювання та розробка підхо-
дів щодо їх ефективного вирішення в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вдосконалення розвитку 
кооперативного сектора національної економіки здійснюється з-поміж іншо-
го шляхом внесення відповідних змін до чинного законодавства, що регулює 
окремі аспекти кооперативної діяльності. Загалом під регулюванням розумі-
ють об’єктивний процес, який через окреслення меж здійснюється за допо-
могою спеціальних методів та відповідних їм інструментів, що перебувають 
у розпорядженні державних органів влади та застосовуються з метою досяг-
нення бажаного економічного і соціального ефекту [3, с. 19-16]. Під законо-
давчим регулюванням кооперативного сектору слід розуміти вжиття відпові-
дних заходів щодо регламентації конкретного виду діяльності кооперативних 
форм господарювання, прийняття нормативних актів, та контроль за їх вико-
нанням. До таких аспектів належать: Господарський кодекс України, Цивіль-
ний кодекс України, Закон України «Про кооперацію», Закон України «Про 
сільськогосподарську кооперацію», Закон України «Про кредитні спілки» 
тощо. До найбільш актуальних проблеми розвитку кредитно-кооперативного 
сектору національної економіки, пов’язані з недосконалістю державного ре-
гулювання і таких, які потребують негайного вирішення, зокрема, віднесені 
такі (табл. 1). 

Актуальність цих питань є очевидною, адже без їх вирішення кредитні 
спілки, з одного боку, не можуть повноцінно розвиватись. Таким чином, 
становлення та розвиток кредитно-кооперативного сектору вітчизняної еко-
номіки істотно гальмується. 
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Таблиця 1 
Правові та організаційні проблеми державного регулювання  

кредитних спілок України 
Правові проблеми Організаційні проблеми 

– колізії, які виникли після прийняття 
змін до Податкового Кодексу України щодо 
податкового статусу кредитних спілок (як 
неприбуткової організації; також неврегу-
льованість питання оподаткування депозит-
них внесків) та неоднозначність юридичного 
статусу кредитної спілки (громадська орга-
нізація, що надає кредити під відсотки); 

– відсутність консолідації кредитних 
спілок. 

– неефективна протидія виникненню псе-
вдокредитних спілок; 

– створення кооперативного банку та 
центрального кооперативного банку. 

– відсутність фонду гарантування вкладів 
членів кредитної спілки, що негативно по-
значається на іміджі кредитно-
кооперативних установ в Україні; 

 

– запровадження вимог щодо 
обов’язковості використання касового апа-
рату; 

 

– відсутність дозволу на проведення ау-
диту власними силами.  

Джерело: складено автором самостійно. 
 

Ефективне законодавство, яке регулює діяльність фінансово-кредитної 
системи в Україні, – основа її стабільного функціонування, а відтак форму-
вання відповідного законодавства – це об’єктивна та актуальна проблема. У 
сучасних умовах важливість законодавчого і нормативно-правового забезпе-
чення визначається тим, що держава через застосування правових, бюджет-
них, монетарних та інших механізмів регулює якісні й кількісні сторони 
процесу розвитку фінансово-кредитної системи. Здійснюючи регулювання і 
нагляд у сфері фінансово-кредитних відносин, держава повинна не лише ви-
значати правила реалізації цих відносин, а й прогнозувати їхній вплив на со-
ціально-економічний розвиток України. 

Враховуючи останнє, необхідно приймати законодавчі і нормативні 
акти, які сприятимуть розвитку фінансово-кредитної системи, підвищувати-
муть її надійність і самостійність, захищатимуть фінансово-кредитні устано-
ви від надмірного втручання у їх поточну діяльність адміністративних і кон-
тролюючих органів, а також розв’язуватимуть завдання фінансово-кредитної 
взаємодії між різними економічними суб’єктами, що зумовлює актуальність 
цих наукової та практичної проблем. 

Для вирішення визначених вище проблем, необхідна реалізація низки 
заходів. Однією з найбільших проблем, що виникли після прийняття останніх 
змін до Податкового Кодексу України є позбавлення кредитних спілок статусу 
неприбуткових організацій, що є безпідставним і повністю суперечить міжна-
родній практиці. Крім цього, це створило нову колізію, коли в Законі України 
«Про кредитні спілки» вони є неприбутковими організаціями, однак, в Подат-
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ковому кодексі не віднесені до неприбуткових організацій. З іншого, доціль-
ність запровадження оподаткування діяльності кредитних спілок обґрунтована 
особливостями їх функціонування у нині існуючому правовому полі України і 
повністю відповідає сучасним умовам господарювання. 

Ідея створення кредитних спілок та надання їм статусу неприбуткових 
організацій з метою звільнення від оподаткування враховувала, насамперед, 
їх соціальне значення. Проте, з огляду на законодавчу приналежність креди-
тних спілок до фінансових установ, виключним видом діяльності яких є на-
дання фінансових послуг, на практиці закріплення статусу неприбуткових 
організацій за кредитними спілками в Україні фактично сприяло зловживан-
ням з боку окремих псевдо спілок [2, с. 10-14]. Фактичне функціонування 
псевдоспілок є наслідком недоліків державного регулювання і нагляду за ді-
яльністю кредитно-кооперативного сектору національної економіки. Тому 
позбавлення всіх кредитних спілок неприбуткового статусу не є обґрунтова-
ним. Отже, на нашу думку, необхідно вдосконалити державне регулювання, 
щоб не допустити діяльність спілок, яка не відповідає міжнародним коопе-
ративним принципам. 

У свою чергу, Податковим кодексом України неприбутковим устано-
вам надано право отримання податкових пільг шляхом включення до Реєст-
ру неприбуткових установ та організацій. При цьому право кредитної спілки 
на користування пільгами щодо оподаткування прибутку виникає саме після 
внесення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі 
пункту 12 статті 157 Податкового кодексу України [5]. Також Податковим 
кодексом України (пункт 4 статті 157) [8] встановлено види доходів кредит-
них спілок, які звільняються від оподаткування.  

Можна погодитись із думкою В. Крилова та М. Ніконова про те, що 
потреби у розвитку кредитних спілок, начебто з метою охоплення населення 
України фінансовими послугами, насправді не було [6, с. 38]. Свідченням 
того, що в Україні розвиток кредитних спілок зумовлений насамперед не со-
ціальною спрямованістю, а прагненням до отримання доходів (винекнення 
псевдоспілок), які б не підлягали оподаткуванню, є на практиці нехтуванням 
основними принципами кредитної кооперації. 

У червні 2015 р. в парламенті зареєстровано Проект Закону про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування неприбуткових 
організацій), який мав скасувати дискримінаційні податкові умови по відно-
шенню до багатьох неприбуткових організацій. Зокрема, щодо об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків (ОСББ), творчих спілок, кредитних спі-
лок, асоціацій, які здійснюють представницькі функції та ін. Авторами зако-
нопроекту було запропоновано відновити попередній перелік організацій, які 
не є платниками податку на прибуток. З-поміж інших, такі зміни були запро-
поновані також і з метою повернення до європейської практики оподаткування 
неприбуткових організацій [7]. На основі цього законопроекту був прийнятий 
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування неприбуткових організацій» [11], однак неприбутковий статус 
кредитних спілок на його основі відновлено не було. 
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Особливо гостро стоїть питання щодо очищення сектору кредитної ко-
операції від псевдокоредитних спілок. Під час кризи, через недоліки україн-
ського законодавства, недостатнє розуміння соціально-економічної природи 
кредитних спілок з боку населення, прорахунки у політиці регулювання та 
нагляду з боку держави, виникали установи, які, використовуючи неприбут-
ковий статус кредитної спілки, привласнювали кошти людей без надання їм 
фінансової допомоги. Таких псевдокредитних спілок, за оцінками експертів, 
нараховувалося близько 10% від загальної кількості діючих установ в Украї-
ні. Проти керівників таких установ та їх співучасників було порушено бли-
зько 100 кримінальних справ, однак повернути кошти вкладників за цими 
справами не вдалося. 

На нашу думку, Нацкомфінпослуг як регулятивний орган повинен нала-
годити контакт з тими кредитними спілками, які здійснюють свою діяльність 
добросовісно, і створити таке інституційне середовище, яке б сприяло їх пода-
льшому розвитку. А до керівників тих кредитних спілок, які порушують закон 
і ведуть протиправну діяльність, Нацкомфінпослуг має застосовувати більш 
активні і жорсткі санкції аж до відсторонення від управління спілкою, введен-
ня тимчасової адміністрації чи ініціювання порушення кримінальної справи. 
Крім того, з метою усунення можливості виникнення у майбутньому псевдо-
кредитних спілок, які б дискредитували кредитно-кооперативний сектор наці-
ональної економіки в очах суспільства та державних органів, доцільно було б 
створити базу даних керівників-порушників та заборонити надалі займати по-
сади в кредитних спілках протягом певного терміну. 

Іншою великою проблемою, що потребує вирішення, є потреба у запо-
чаткуванні Фонду гарантування вкладів членів кредитної спілки. Необхідність 
її вирішення не викликає сумнівів і є обґрунтованою багатьма науковцями, а в 
період істотного погіршення стану національної економіки на тлі соціополіти-
чної нестабільності – вона набуває особливої актуальності. Як слушно зазна-
чають О. Дрозд та С. Шепетько [4, с. 299-303], пріоритетним напрямом розви-
тку системи кредитної кооперації в Україні є захист інтересів громадян Украї-
ни – членів (вкладників) кредитних спілок з метою забезпечення фінансової 
стабільності системи кредитної кооперації в Україні та підвищення рівня захи-
сту найбільш уразливих верств населення від втрати ними своїх заощаджень, 
розміщених на депозитах у кредитних спілках. Тому доцільно створити відпо-
відні законодавчі умови з метою: 1) оперативного виведення неплатоспромо-
жних кредитних спілок з ринку фінансових послуг; 2) відшкодування їх чле-
нам коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок. 
Надзвичайно важливо саме на правовому рівні визначити механізм ліквідації 
неплатоспроможних кредитних спілок, які залучають внески (вклади) членів 
кредитних спілок на депозитні рахунки. 

Не можна не погодитись з думкою Дрозд О., що Фонд гарантування 
вкладів членів кредитних спілок повинен бути підзвітний Кабінету міністрів 
України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. Основним завданням Фонду гарантування вкладів 
членів кредитних спілок повинно бути забезпечення функціонування систе-
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ми гарантування вкладів членів кредитних спілок і виведення неплатоспро-
можних спілок із ринку [4, с. 299-303]. У якості тимчасового (перехідного) 
заходу можна розглянути можливість приєднання кредитних спілок до бан-
ківського Фонду гарантування вкладів. 

Ще однією проблемою кредитних спілок, що потребує вирішення, є 
запровадження вимог щодо обов’язковості використання касового апарату в 
діяльності кредитних спілок згідно прийнятого 28.12.2014 р. Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законо-
давчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII [10].  

Йдеться про те, що обов’язкове введення касових апаратів, яке у роз-
винутому і цивілізованому ринковому господарстві приносить ряд істотних 
переваг (зокрема, у боротьбі з тіньовою економікою і корупцією), а також 
сприяє забезпеченню захисту прав споживача, в нинішніх умовах в Україні 
для кредитних спілок має протилежний ефект. Йдеться про складність адек-
ватного відображення у фінансових документах коштів, що проходять через 
касу кредитної спілки до доходів. Наприклад, член кредитної спілки вно-
сить депозит (це не є кошти кредитної спілки, бо вони мають бути повернуті 
через певний період часу) однак, їх проведення через касовий апарат відно-
сить їх до доходу. А по закінченні терміну депозитні кошти потрібно буде 
повернути, тому незрозуміло яким чином цю операцію провести через касо-
вий апарат. Як наслідок, обороти по касі кредитної спілки не будуть співпа-
дати з оборотами по касовому апараті. 

Вирішення потребує також і проблема необхідності підтвердження 
незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загальними 
зборами кредитної спілки, її річної звітності. Послуги аудиторських компа-
ній, як правило, є дуже дорогими, що потенційно негативно впливає на фі-
нансовий стан кредитних спілок. Тому доцільно запровадити європейську 
практику самоконтролю кредитної кооперації через створення мережі про-
фільних асоціацій. Крім того, злочинна діяльність псевдоспілок свідчить, 
що наявність висновків незалежного аудитора не захищає спілку від про-
блем, а її – членів від втрати заощаджень.  

Нині українське законодавство не передбачає обов’язкового входжен-
ня кредитних спілок до тієї чи іншої асоціації або саморегулівної організа-
ції, а також вимог до самоконтролю та внутрішнього аудиту. 

Перші спроби самоконтролю, внутрішнього аудиту і підвищення стабі-
льності функціонування кредитних спілок були здійснені шляхом утворення 
об’єднання «Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (далі – 
ПЗВ), до якого нині входять 37 кредитних спілок.  Предметом діяльності 
«Програми захисту вкладів» є вжиття заходів з фінансової, організаційної, 
правової та методологічної підтримки кредитних спілок-учасників ПЗВ з ме-
тою забезпечення належного рівня їхньої фінансової стабільності, прозорості, 
ринкової ефективності та соціальної відповідальності [9]. 

Створення саморегулівних організацій кредитних спілок цілком від-
повідає передовому досвіду зарубіжних країн. Це питання повністю зале-
жить від держави, як головного суб’єкта процесу регулювання діяльності 
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кредитних спілок в Україні. Таким чином, створення саморегулівної органі-
зації (СРО) сектора кредитних спілок на основі рівного представництва в її 
органах управління представників державного регулятора (Нацкомфінпос-
луг) та ринку (НАКСУ і ВАКС), яким з боку регулятора будуть передані по-
вноваження  щодо перевірок та контролю за діяльністю своїх членів, що  
дозволить запровадити поширений у міжнародній практиці непрямий на-
гляд, зробивши його більш ефективним при менших бюджетних витратах.  

Крім цього, утворення центральної кооперативної фінансової устано-
ви, з метою підтримки ліквідності кредитних спілок, сприятиме значному 
підвищенню стабільності функціонування системи кредитної кооперації. 
Досить часто, організації вищого рівня створюються у формі банку, який діє 
як «центральний банк» для своїх кооперативів-членів. Він акумулює над-
лишкову ліквідність, перерозподіляє її, розміщує надлишкові кошти на різ-
них фінансових ринках. 

У Франції, наприклад, таких інституцій три – «Credit Agricole», 
«Credit Mutuel» та «BCPE», в Італії – Національна асоціація та «Federcasse», 
в Болгарії, Великобританії, Данії, Фінляндії, Угорщині, Литві, Люксембурзі, 
Польщі, Португалії, Словенії, Японії та на Кіпрі – це одна центральна коо-
перативно-кредитна інституція, яка функціонує переважно у формі центра-
льного кооперативного банку чи національної асоціації кооперативних бан-
ків та спілок.  

В Україні доцільно використати при створенні кооперативних банків до-
свід Литви, де за підтримки держави створено Центральну кредитну спілку 
(ЦКС), до якої входять 61 із діючих 67 кредитних спілок і яка фактично є коо-
перативним банком для кредитних спілок. ЦКС здійснює кредитування креди-
тних спілок-учасників для підтримки їх ліквідності та поповнення кредитного 
портфелю. Всі кредитні спілки-учасники ЦКС зобов’язані вести поточні раху-
нки в ЦКС, а відкриття рахунків в інших банках можливе лише за дозволу 
ЦКС. Учасники ЦКС використовують єдине програмне забезпечення; в рам-
ках ЦКС функціонує власна платіжна система. ЦКС розміщує кошти в держа-
вних цінних паперах, на депозитах в Центральному банку Литви. 

В Україні відповідно до Стратегії реформування державного регулю-
вання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки  передба-
чене запровадження механізмів підтримки ліквідності на ринку кредитних 
спілок шляхом взаємного кредитування через об’єднані кредитні спілки та 
кооперативні банки (утворені кредитними спілками), однак, конкретні шля-
хи реалізації механізмів не прописані. У зв’язку з цим, слушними є пропо-
зиції В. Гончаренка, який зазначає, що для створення реальних умов для по-
будови системи кооперативних банків необхідно: 1) запровадити внесення 
державою початкового пайового капіталу центрального та місцевих коопе-
ративних банків з правом викупу паїв у держави протягом наступних 10 ро-
ків; 2) надати окремі приміщення державного Ощадного банку для органі-
зації роботи кооперативних банків; 3) чітко визначити і закріпити у законо-
давстві статус неприбутковості кооперативних банків з відповідним режи-
мом оподаткування, регулювання та нагляду; 4) створити необхідні умови 
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для інтегрування окремих кредитних спілок (за бажанням) в кооперативну 
банківську систему [1, с. 327-333]. 

На нашу думку, доцільно чітко визначити механізми реалізації цієї 
норми, оскільки в чинній редакції Закону «Про банки і банківську діяль-
ність» можливість створення кооперативних банків, вже передбачена. 

Разом з тим, як свідчить аналіз наукової літератури, основною про-
блемою у формуванні дієвого механізму державного регулювання ринку фі-
нансових послуг є відсутність такого співробітництва та нечіткий розподіл 
повноважень між регуляторами ринків фінансових послуг. Зазначені про-
блеми зумовлені, перш за все, недосконалою законодавчою базою, яка не 
визначає чіткого розмежування сфер впливу кожного з регуляторів та пе-
редбачає дублювання регулятивних повноважень. На нашу думку, відсут-
ність ефективної співпраці та координації в сфері регулювання ринку фі-
нансових послуг зумовлена специфікою правого статусу державних регуля-
торів. Національний банк України є особливим органом державного управ-
ління, який не включений до структури жодної з гілок державної влади. На-
ціональна комісія з регулювання ринків фінансових послуг є органом дер-
жавної влади і, відповідно, залежить від урядової політики, оскільки пере-
буває у підпорядкуванні різних органів державної влади. Ця інституційна 
структура державного регулювання ринку фінансових послуг чинить нега-
тивний вплив на розвиток підконтрольних ринків, а в деяких випадках обу-
мовлює відмінність між розумінням форм, методів та інструментів держав-
ного регулювання. 

Аналіз проблем, з якими стикаються кредитні спілки, реалізуючи 
свою місію на ринку фінансових послуг, зумовив потребу у визначенні 
шляхів подолання тотальної неузгодженості, яка є сучасною умовою діяль-
ності кредитних спілок. Важливу роль у взаємодії учасників ринку фінансо-
вих послуг відіграє державне регулювання.  

Основні підходи до оптимізації заходів державного регулювання кре-
дитно-кооперативного сектора національної економіки, визначені нами так: 
а) обґрунтування помилковості виключення кредитних спілок з переліку 
неприбуткових організацій Податкового кодексу України, б) аргументація 
неприпустимості встановлення для кредитних спілок нормативних вимог на 
рівні з комерційними банками (після планової передачі нагляду за цим сек-
тором НБУ), в) доведення необхідності створення сприятливого законодав-
чого середовища для відродження в Україні кооперативних банків, 
г) визначення заходів з очищення кредитно-кооперативного сектору націо-
нальної економіки від псевдокредитних спілок. Це дозволило виявити най-
більш важливі напрями реформування державної регуляторної політики в 
кредитно-кооперативному секторі національної економіки 

Сучасна система регулювання ринку фінансових послуг має базувати-
ся на принципах, що передбачають: захист прав та інтересів учасників з бо-
ку держави, прозорість та доступність інформаційної бази, необхідної для 
прийняття рішень, підтримку добросовісної конкуренції, існування держав-
ного органу регулювання з чітко визначеними функціями і повноваження-
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ми, підтримку інновацій у даній галузі. Ефективність державного регулю-
вання ринку фінансових послуг України може бути досягнута лише за умо-
ви дотримання зазначених принципів. 

Висновки. Таким чином, запропоновані концептуальні підходи щодо 
вдосконалення кредитно-кооперативного сектора національної економіки 
дозволять за короткий час кардинально змінити ситуацію у розвитку креди-
тних спілок України. 
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У статті розглянуті особливості, мета та завдання корпоративного управління 

агроформуваннями в Україні. Виявлені його проблеми та тенденції розвитку. Обґрунто-
вані системні переваги корпоративного управління та виявлені чинники їх набуття. Ви-
значені основні напрями розвитку та вдосконалення корпоративного управління на основі 
моделювання центрів (підрозділів) відповідальності та їх функцій. Розроблені перспекти-
ви функціонування агрокорпорацій, пов’язані з управлінськими рішеннями та їх ефектив-
ністю. 

Ключові слова: агроформування, приватні акціонерні товариства, агрохолдинги, 
корпоративне управління, чинники, ризики, проблеми, система, розвиток, удосконалення. 

 
Постановка проблеми. Основними цілями системи корпоративного 

управління є забезпечення поступального розвитку акціонерних товариств, 
підвищення їх ринкової капіталізації та узгодження інтересів акціонерів і за-
інтересованих осіб (стейкхолдерів). Протягом останніх років в Україні було 
досягнуто певних позитивних структурних зрушень у розвитку акціонерних 
відносин. Однак більшість акціонерних товариств мають недостатньо ефек-
тивну систему корпоративного управління, забезпечуючи мінімальний рівень 
транспарентності та захисту прав акціонерів. Вирішення проблеми станов-
лення ефективної системи корпоративного управління  загострюється через 
низьку ліквідність фондового ринку, який є інсайдерським за своєю сутністю. 
Також спостерігається поглиблення корпоративних конфліктів і поширення 
рейдерства, незахищеність прав власності акціонерів (у т. ч. через доміну-
вання номінальних утримувачів цінних паперів) та інших стейкхолдерів, від-
сутність дієвих форм звітності, корпоративного контролю, публічності.  

Структурні зміни акціонерного капіталу та перетворення відкритих і 
закритих акціонерних товариств у публічні та приватні акціонерні товариства  
в процесі трансформації системи корпоративного управління, яка виникла ще 
внаслідок першої хвилі первинної приватизації загальнодержавної власності, 
сприяли залученню фінансових ресурсів шляхом емісії акцій та похідних 
цінних паперів на внутрішньому та зовнішньому ринках капіталу. Тому ефе-
ктивність корпоративного управління є основою досягнення фінансово-
економічної стійкості та сталого розвитку агроформувань. 

Вона залежить, насамперед, від нормативно-правового та інституційно-
го середовища, дієвого корпоративного контролю, управлінських рішень 
внутрішніх управлінських структур та інфраструктури корпоративного 
управління. Це потребує поглибленого наукового дослідження всіх складо-
вих трансформації системи корпоративного управління та розробки відпові-
дного організаційно-економічного механізму корпоративного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку кор-
поративного управління присвячено багато наукових праць вітчизняних фа-
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хівців, зокрема: В. Андрійчука, В. Базилевича, І. Бондар, З. Варналія, 
В. Вергуна, Л. Воротіної, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Грішнової, 
В. Євтушевсього, А. Задої, Д. Задихайло, Ю. Лупенка, В. Мандибури, 
П. Макаренка, М. Маліка, Л. Мармуль, О. Мозгового, О. Кузьміна, 
В. Осецького, А. Старостіної, Д. Черваньова, В.Шелудько та інших. У назва-
них публікаціях значна увага приділена сутності агрокорпорацій та агрохол-
дингів, визначенню чинників та ризиків їх функціонування, формуванню ор-
ганізаційно-економічного механізму їх розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності, особливо-
стей, ризиків та проблем корпоративного управління, обґрунтування його 
чинників, системних складників, моделей та напрямів розвитку й удоскона-
лення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На ефективність функціо-
нування аграрних підприємств впливає значна кількість чинників, одними із 
яких є організаційно-правові форми господарювання. Для ринкової економі-
ки характерною є різноманітність форм власності, що також спричиняє наяв-
ність різних суб’єктів господарювання. Тому значну складність представляє 
обґрунтування їх вибору залежно від галузі функціонування. Особливо про-
блематичним уявляється вирішення  цього питання в агропромисловому ви-
робництві, оскільки воно характеризується складними інтеграційними міжга-
лузевими та коопераційними зв’язками, спеціалізацією,  концентрацією, під-
вищеною ризиковістю господарювання тощо.  

В Україні і у світі в цілому досить поширеним є механізм створення 
корпоративних структур насамперед через реєстрацію акціонерних това-
риств. У національній економіці, так як і в господарстві інших країн, така 
форма власності характерна для значної кількості суб’єктів господарювання і 
є досить ефективною та конкурентоспроможною. Це вимагає постійного удо-
сконалення їх організації та управління. 

Сучасне корпоративне управління – це складна економіко-правова сис-
тема, що об’єднує норми законодавства, внутрішні нормативні документи та 
багаторівневу структуру управління, практику господарювання в державно-
му та недержавному секторі [1, с. 116]. Це дає можливість корпораціям реалі-
зовувати свої потенційні можливості доступу до фондів фінансового ринку, 
ефективно здійснювати господарську діяльність, нагромаджувати курсову 
вартість корпорації через підвищення вартості акцій і захищати  інтереси ак-
ціонерів і суспільства загалом. Саме охоплення такого широкого спектру 
сфер діяльності корпорацій та високий рівень впливу їх економічної діяльно-
сті на конкурентоспроможність, потенціал ресурсів, аграрні ринки зумовлює 
актуальність дослідження проблем корпоративного управління.  

Додатковим фактором важливості досліджень у сфері корпоративного 
управління є тривалий історичний період функціонування корпоративного 
управління, внаслідок чого у світовій економіці сформувались провідні еко-
номічні об’єкти (корпорації), вплив яких на світову економіку можна порів-
нювати із рівнем впливу окремих держав чи міжнародних фінансових органі-
зацій. Хоча і в економічній, і у правовій зарубіжній та вітчизняній літературі 
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існує певна невизначеність з поняттям “корпорація”, однак у правових базах 
розвинутих країн корпоративна форма організації діяльності має спільні риси 
і загальноприйнятим є твердження щодо ототожнення термінів “акціонерне 
товариство” та „корпорація”. 

Структурно акціонерне товариство за рівнями управління можна поді-
лити на верхній і нижній. Верхній рівень включає в себе акціонерів – безпо-
середньо власників корпорації та їх представників – раду директорів. Нижній 
рівень – це лінійні керівники (менеджери) і трудовий колектив. Як відомо, 
більшість акціонерних товариств в Україні виникли в процесі приватизації, 
тому важко їх ототожнювати з класичними корпораціями. Але з розвитком 
фондового ринку та ринкової інфраструктури акціонерні товариства дедалі  
більше набувають необхідних ринкових рис та все частіше виконують при-
таманні їм економічні функції – акумуляції та конкурентного перерозподілу 
капіталів [2, с. 158]. Виникнення великої кількості власників, як юридичних, 
фізичних осіб, значна частка держави у власності корпорацій зумовила необ-
хідну мотивацію та зацікавленість в ефективному функціонуванні корпора-
тивних суб’єктів господарювання. 

Система корпоративного управління – це організаційна модель, покли-
кана з одного боку, регулювати взаємовідносини між менеджерами компанії 
та її власниками, а з іншого – узгоджувати цілі різних зацікавлених сторін, 
забезпечуючи таким чином ефективне функціонування агроформування. Ко-
рпоративне управління передбачає також розподіл прав та обов’язків між 
учасниками корпоративних відносин. За рахунок цього формується структу-
ра завдань щодо діяльності корпорації, способи реалізації поставлених за-
вдань і відстежуються результати діяльності. 

Проте, практика функціонування вітчизняних корпоративних аграрних 
та агропромислових формувань свідчить про недостатній рівень організації  
управління ними. Це  призводить до зниження економічної ефективності, 
конкурентоспроможності, фінансово-економічної стійкості підприємств, їх 
інвестиційної привабливості та ринкової частки. Основні недоліки корпора-
тивного управління пов’язані з наступними чинниками: 

 − недосконалість нормативів та законодавства, що регулює діяльність 
корпорацій;  

− наявність проблем впровадження інновацій та незахищеність прав ін-
весторів;  

− низький рівень  активності корпорацій на вітчизняному фондовому 
ринку внаслідок того, що контрольні пакети акцій належать великим власни-
кам, які не зацікавлені в додаткових емісіях;  

− непрозорість корпоративної фінансової звітності та політики; 
– низький рівень соціальної відповідальності корпоративних формувань. 
На нашу думку, найважливішим серед перелічених чинників є інститу-

ційні засади функціонування та розвитку агрокорпорацій, оскільки вони ство-
рюють правові передумови для врегулювання інтересів різних категорій учас-
ників: держави, великих і дрібних акціонерів, членів трудового колективу та 
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менеджменту, населення загалом. Закон України “Про акціонерні товариства” 
детально прописує порядок створення акціонерного товариства, проведення йо-
го ліквідації, або злиття, приєднання, поділу, перетворення, а також виділення 
акціонерного товариства. У Законі розкриті основні вимоги до збільшення та 
зменшення статутного капіталу, анулювання акцій, порядок виплат дивідендів 
[3]. Отже, держава може виступати ініціатором поліпшення якості корпоратив-
ного управління переважно через зміни в законодавчому регулюванні. 

Структурна модель корпоративного управління (в основі такої моделі 
покладений розподіл управлінських функцій між акціонерами та менеджерами 
корпорації) перебуває в стадії формування та становлення. Фактично на цей 
час формально існують розрізнені компоненти всіх традиційних моделей: від-
носно неконцентрована власність як в аутсайдерських системах; присутність 
постійної тенденції до концентрації власності та контролю, впровадження 
елементів перехресного володіння та формування складних корпоративних 
структур різного типу, що властиво інсайдерським системам [4, с. 317].  

Таке об’єднання елементів існуючих систем корпоративного управлін-
ня можна вважати однією з основних особливостей формування його моделі. 
В основу розвитку системи управління державних підприємств за час прива-
тизації було покладено неіснуючі фінансово-економічні механізми. Залиша-
ються невідпрацьованими основні механізми управління державними част-
ками в статутних фондах цих корпорацій. Окреслені проблеми корпоратив-
ного управління в Україні потребують невідкладного розв'язання. 

 Отже, введення в дію нових законодавчих актів, які б ефективно регу-
лювали  питання захисту прав інвесторів у акціонерних товариствах, перед-
бачали заходи із протидії рейдерським захопленням,  є необхідним заходом 
удосконалення корпоративного управління [5, с. 782]. Доцільно також приді-
ляти більше уваги розробці практичних рекомендацій щодо поліпшення фун-
кціонування корпорацій в Україні, які сприятимуть підвищенню економічної 
ефективності функціонування вітчизняних акціонерних товариств і форму-
ванню позитивного інвестиційного іміджу корпоративних агроформувань се-
ред іноземних інвесторів.  

Також для підвищення якості взаємовідносин між акціонерами і мене-
джерами акціонерного товариства юридичний відділ у структурі управління 
корпорацією повинен виконувати такі функції: сприяти координації роботи 
усіх підрозділів акціонерного товариства, обміну інформацією між управлін-
ськими підрозділами й акціонерами; готувати проекти корпоративних доку-
ментів; вирішувати інші юридичні та організаційні питання, пов’язані з кор-
поративним управлінням в акціонерних товариствах (змісту функціональних 
обов’язків, розподілу повноважень, порядку документообігу тощо).  

Аналіз особливостей формування та розвитку моделей корпоративного 
управління агроформувань в Україні свідчить про необхідність впровадження 
у практику господарювання наступних загальноекономічних заходів щодо їх 
удосконалення: формування сильного та стійкого приватного сектора; спри-
яння забезпеченню прав акціонерів, здатних брати активну участь у розвитку 
корпоративних аграрних формувань; удосконалювати нормативно-правові ме-
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ханізми та засоби захисту прав дрібних власників акцій; підвищувати роль на-
глядових рад у процесах стратегічного планування, прогнозування, регулю-
вання розвитку господарюючих суб’єктів; забезпечення участі працівників в 
управлінні, у власності та в розподілі прибутків; підвищення загальної, право-
вої і корпоративної культури всіх суб'єктів корпоративного управління, їх ді-
лової репутації та іміджу, соціальної відповідальності [6, с. 242].  

Основними чинниками, що обумовлюють необхідність впровадження у 
практику діяльності великих вітчизняних агроформувань ефективного кор-
поративного управління, на нашу думку, є:  

- вихід на європейський та світовий аграрні ринки й необхідність поси-
лення власних конкурентних переваг; 

− приєднання до угод міжнародного економічного співтовариства й 
важливість відтворення власної ідентичності та конкурентного потенціалу;  

 − покращання інвестиційного клімату та надання гарантій інвесторам, 
збільшення інноваційно-інвестиційної діяльності;  

− ефективне використання корпоративних прав з метою підвищення 
ефективності енерго- та ресурсокористування, виробництва та його модерні-
зації, обсягів експортно-імпортних операцій;  

− забезпечення належної стабільності роботи товариств в стратегічно 
важливих для держави секторах аграрної  економіки;  

− вирішення проблеми зайнятості населення, оптимізації структури ри-
нку праці, розвитку сільських територій;  

− захист прав акціонерів та формування соціальної відповідальності за-
галом;  

- підвищення якості та екологічної безпеки сільськогосподарської й 
продовольчої продукції, розвиток органічного виробництва. 

Ми вважаємо також, що корпоративні структури повинні бути толеран-
тними до інших форм господарювання агросфери [7, с. 56]. Вони мають спів-
працювати з малими та середніми підприємствами у процесі забезпечення 
формування середнього класу на селі, підвищення добробуту, якості та рівня 
життя населення, соціального й екологічного розвитку сільських територій. 
Сучасні тенденції розвитку  корпоративного управління охоплюють затвер-
дження національних принципів корпоративного управління та їх адаптацію 
до міжнародних вимог. 

В умовах вітчизняних реалій це означає збільшення обсягу інформації 
про корпоративне управління у річних звітах корпорацій;  створення у складі 
керівних органів корпорацій підрозділу з аналізу та аудиту ефективності систе-
ми моніторингу та управління ризиками. Має бути деталізована інформація про 
склади керівних органів корпорацій, участь членів спостережної ради у засідан-
нях [8, с. 12]. Дивідендна політика повинна відображати  дотримання агрофор-
муванням ключового права акціонерів – права на  доходи від участі у ньому. 

Висновки. Рівень ефективності корпоративного управління є визнача-
льним чинником ефективності ресурсокористування, впровадження іннова-
цій, обсягів господарської діяльності, фінансово-економічної стійкості й ін-
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вестиційного забезпечення, екологізації й соціальної спрямованості,  конку-
рентоспроможності аграрних формувань. Як свідчить досвід та практика дія-
льності, удосконалення корпоративного управління сприяє більш активному 
залученню фінансово-інвестиційних ресурсів і, відповідно, – зростанню дові-
ри до корпоративних суб'єктів на національному та міжнародному рівні.  

Внаслідок ефективної реалізації корпоративного управління корпорації 
мають більші можливості досягнути вищого рівня конкурентоспроможності 
на аграрних ринках. Це відбувається за рахунок отримання конкурентних пе-
реваг шляхом розробок та реалізації як корпоративної стратегії конкуренто-
спроможності в цілому, так і окремих її функціональних стратегій. Насампе-
ред, йдеться про техніко-технологічні, виробничі (операційні або бізнес-
процесів), ресурсокористування, фінансово-інвестиційні, інноваційні, марке-
тингові стратегії; стратегії екологізації, зростання людського капіталу, тру-
дових ресурсів та продуктивності праці, розвитку сільських територій. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто концептуальні підходи до організаційно-економічного забез-

печення стратегії сталого розвитку аграрного виробництва та суб’єктів господарюван-
ня у цій галузі в контексті сучасних проблем. На основі дослідження запропоновано шляхи 
удосконалення механізму організаційно-економічного забезпечення стратегії сталого роз-
витку аграрних підприємств в напрямі забезпечення збалансованості економічних, еколо-
гічних та соціальних завдань їх функціонування. 
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ємства, організаційно-економічний механізм. 

 
Постановка проблеми. Сталий розвиток аграрного виробництва – 

проблема неординарна і суперечлива в умовах глобалізаційних процесів в 
економіці. Про такий розвиток можна говорити лише тоді, коли економічне 
зростання, матеріальне виробництво та споживання, інші види суспільної ді-
яльності відбуваються в межах, визначених здатністю агроекологічних сис-
тем до відновлення. Концептуальними засадами сталого розвитку передусім 
передбачається екологізація аграрної економіки, гуманізація, запровадження 
певної системи принципових підходів до питань суспільної діяльності. Все це 
зумовлює розробки комплексного підходу до формування концепції сталого 
розвитку аграрного виробництва та механізмів його організаційно-
економічного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми організаційно-
економічного забезпечення розвитку аграрного виробництва розкриті в пра-
цях таких відомих вчених: В. Амбросова [1], В. Андрійчука [2], 
З. Герасимчука [3], П. Макаренка [4], М. Маліка [5], П. Саблука [7], 
М. Хвесика [9], О. Шпикуляка [10] та інших. Проте в умовах подальших 
трансформацій в аграрному секторі економіки, зокрема в напрямі формуван-
ня стратегії його сталого розвитку, концептуальні підходи до формування та-
кої стратегії потребують поглибленого аналізу, зокрема щодо необхідності 
збалансування економічних, екологічних та соціальних проблем. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз концептуальних 
підходів до організаційно-економічного забезпечення стратегії сталого роз-
витку аграрного виробництва та суб’єктів господарювання у цій галузі в кон-
тексті сучасних проблем. На основі дослідження необхідно запропонувати 
шляхи удосконалення механізму організаційно-економічного забезпечення 
стратегії сталого розвитку аграрних підприємств в напрямі забезпечення зба-
лансованості економічних, екологічних та соціальних завдань їх функціону-
вання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Модель сталого, стійкого 
розвитку, як і будь-яка соціальна модель, є системою інтегрованих компоне-
нтів, їх суттєвих відносин і зв’язків, що відображають основний зміст проце-
сів збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку. Згідно 
з визначенням сутності поняття сталий розвиток суспільства, воно спрямова-
не на задоволення потреб сучасного покоління без шкоди майбутнім генера-
ціям людей. Вихідними умовами сталого розвитку можна визнати забезпе-
чення: 

- економічного розвитку, що підтримується на основі радикально-
модифікованої ринкової системи; 

- природно-екологічної стійкості на базі теорії біотичної регуляції на-
вколишнього середовища; 

- тісної міжнародної співпраці та кооперації для досягнення цілей стій-
кого розвитку; 



 150 

- стійкого соціального розвитку на основі принципу справедливості; 
- екологізації суспільної свідомості, що ґрунтується на використанні 

системи освіти та засобів масової інформації [6]. 
Як відомо, концепція (лат. conceptio – розуміння) – система поглядів, те 

або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум. Концепція 
істотно відрізняється від теорії не тільки своєю незавершеністю, але й недо-
статньою верифікованістю. Очевидно, її можна вважати сурогатною формою 
теорії. Головне призначення концепції полягає в інтеграції певного масиву 
знання, у прагненні використовувати його для пояснення, пошуку 
закономірностей. Проходячи через горнило перевірки фактами, концепція 
уточнюється як за змістом, так і з погляду її пізнавальних меж. При цьому 
вона може й не витримати випробування практикою і бути знехтуваною. 
Особливо часто це відбувається на тих етапах розвитку науки, коли потреба у 
поясненні об’єктів зумовлює виникнення безлічі концептуальних підходів, 
які інтегрують знання і дають більш-менш коректні пояснення [8]. 

Концепція сталого розвитку, у вигляді визначення суті та основних 
принципів, сформувалась в основному в кінці 80-х років і в 1992 р. на Кон-
ференції ООН з навколишнього середовища і розвитку визнана світовою спі-
льнотою домінантною для розвитку на ХХІ століття. Для характеристики 
«сталого розвитку» (sustainable development) використано і найбільш часто 
застосовується визначення, сформульоване у 1987 р. Світовою комісією ООН 
з навколишнього середовища і розвитку (комісією Брундтланд, за прізвищем 
її голови), як − розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління, 
але не загрожує здатності майбутніх поколінь задовольняти свої власні по-
треби. 

Однак було покладено лише початок дебатам щодо сталого розвитку – 
як щодо сутності концепції, так і суто технічних аспектів. Так, в Україні ве-
деться багато дискусій з приводу поєднання, здавалося б, не поєднуваних те-
рмінів «сталий» і «розвиток». Згідно з енциклопедичним визначенням, роз-
виток – це незворотна, цілеспрямована, закономірна зміна системи. І хоча 
вже сам термін «розвиток» передбачає певну упорядкованість, у поєднанні з 
терміном «сталий» посилюється визначена цілеспрямованість, векторність 
змін системи, йдеться про конкретну модель розвитку. Будучи відносно но-
вим, це словосполучення набуває широкого застосування. 

На нашу думку, поняття «сталий розвиток» акцентує увагу не стільки 
на стабільності чи стійкості розвитку, як на згармонізованості розвитку за 
його основними складовими – соціальною, економічною, екологічною. Ста-
лий розвиток означає збалансоване, зрівноважене (що не передає рівності по-
казників) зростання як економічних, так і соціальних та екологічних параме-
трів постійними пропорційними (у раціональному співвідношенні до пропо-
рційних) темпами, забезпечуючи загальний прогрес суспільства у всіх його 
сферах. Це важливо вияснити, тому що зміщення акцентів зі зростання на 
розвиток призвело до сприйняття сталого розвитку лише як «підтримуючо-
го» розвитку, з фіксацією досягнутого рівня, навіть стабілізацією процесів. У 
Резолюції «План виконання рішень Світової зустрічі на найвищому рівні що-
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до сталого розвитку» у Йоганнесбурзі в 2002 р. підкреслено необхідність ін-
теграції трьох компонентів сталого розвитку – економічного зростання, соці-
ального  прогресу і охорони навколишнього середовища як взаємодоповню-
ючих і взаємопідкріплюючих елементів. Сталий розвиток забезпечує зрос-
тання або, принаймні, підтримання благополуччя людства протягом тривало-
го часу. 

Сьогодні можна ідентифікувати понад 50 визначень сталого розвитку. 
Сучасні визначення більш чітко виділяють три основні компоненти сталого 
розвитку: економічний, екологічний і соціальний, вказуючи на необхідність 
їх збалансованої, гармонійної реалізації, і лише за такої умови розвиток може 
підтримуватися протягом тривалого часу. Відтак в загальному плані сталий 
розвиток трактується як стабільний соціально-економічний розвиток, який не 
руйнує своєї природної основи і забезпечує неперервний прогрес суспільства. 
Таким чином, узагальненими основними засадами сталого розвитку є такі: 

- справедливість щодо поколінь – основна ідея, яка витікає з визначен-
ня сталого розвитку комісії Брундтланд і означає моральне зобов’язання ни-
нішнього покоління забезпечити щонайменше таку ж якість життя для май-
бутніх поколінь. Звідси витікає необхідність забезпечення справедливості 
між соціальними групами людей, які живуть нині, а також між країнами. До 
речі, щорічна доповідь про світовий розвиток, яка підводить підсумки та ви-
значає основні засади подальшого розвитку, за 2006 р. має назву «Справед-
ливість і розвиток»; 

- збалансованість розвитку, з урахуванням економічних, соціальних і 
екологічних аспектів; 

- довготривалість суспільного розвитку; 
- процес потрійної суспільної інтеграції (Triple-Т Social Integration 

Process): цілей, територій та часу. 
Розкривають і доповнюють зміст поняття сталого розвитку наступні 

його трактування у сучасних дослідженнях: 
- благодатна спіраль прогресу, за якого людський розвиток і економіч-

не зростання взаємно сприяли б одне одному; 
- гармонізація розвитку людства і навколишнього середовища; 
- управління ризиками впливу людської діяльності на складні соціо- та 

екосистеми, що зв’язано зі значною невизначеністю наслідків, а отже необ-
хідність збереження варіантів вибору; 

- цілеспрямована самоорганізація суспільства; 
- управління капіталом в інтересах збереження і примноження людсь-

ких можливостей (з нещодавніх досліджень Світового банку). При цьому по-
няття «капітал» включає не лише фізичний, але й природний і людський ка-
пітал. Для сталого розвитку сума цих трьох видів капіталу щонайменше не 
повинна зменшуватися. Це, так звана, умова «слабкої сталості»; «сильна ста-
лість» (розробник концепції англійський економіст Давід Перс) теж характе-
ризується не зменшенням величини загального капіталу, але при умові, що 
певна частина природного капіталу – критичний природний капітал, який є 
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першоосновою існування людини, повинен бути збережений з року в рік, від 
покоління до покоління. 

Проблемність визначення поняття «сталого розвитку», не кажучи вже 
про показники його вимірювання та особливо механізми забезпечення, зумо-
влена складністю об’єкта дослідження як інтегрованої системи, яка об’єднує 
три досить самодостатні системи (підсистеми) – економічну, соціальну і еко-
логічну, зі своїм різноманіттям завдань у контексті сталого розвитку. Всі три 
підсистеми самі по собі є нестабільними – це по-перше. По-друге, навіть до-
сягнення максимуму виконання цілей певної підсистеми не гарантує сталості, 
а забезпечення сталості окремо економічної, соціальної і екологічної підсис-
тем не означає, як показує досвід, досягнення сталості суспільного розвитку. 
По-третє, слід визнати, що існує конкурентність між розвитком підсистем, і 
це об’єктивна обставина, оскільки всі вони функціонують і розвиваються за 
рахунок загальних ресурсів. 

У контексті сталого суспільного розвитку об’єднуючим для всіх трьох 
сфер – економічної, соціальної, екологічної є те, що у центрі цього розвитку 
знаходиться людина, як зазначено у міжнародних документах. Природа ж 
людини представляє собою триєдину системну цілісність: біо – соціо – трудо. 
Отже, зміст суспільного розвитку полягає в розширенні свободи вибору лю-
дьми найбільш бажаного для них способу життя. Тому йдеться про щось зна-
чно більше, ніж просте зростання економіки. А саме – про зростання людсь-
ких можливостей. Люди повинні насамперед мати можливість прожити довге 
і здорове життя, отримати необхідні їм знання і уміння, а також розпоряджа-
тися доходом, достатнім для забезпечення гідного рівня їх життя. Це – осно-
вні засади концепції людського розвитку. При цьому мають значення показ-
ники якості людського життя, характеристиками якої є не лише матеріальний 
достаток, але й соціальні блага, зокрема можливість вибору стилю життя, ро-
бочого місця, доступності освіти, медичних послуг тощо та рівень злочинно-
сті, а також екологічні параметри – чистота повітря, питної води, сприятливі 
ландшафти тощо. Економічне зростання є одним з найважливіших засобів 
розширення доступної людям свободи вибору, як відзначено у Доповіді про 
людський розвиток. Разом з тим, повніше задоволення потреб людей у якіс-
ному харчуванні, а також освіті, зміцненні здоров’я набуває інвестиційного 
характеру, оскільки сприяє підвищенню продуктивності праці, а економічне 
зростання виявляється наслідком соціального розвитку, а не його передумо-
вою. 

Безумовно, збільшуючи багатство країни загалом, економічне зростан-
ня розширює потенційні можливості для боротьби з бідністю і розв’язання 
інших соціальних і екологічних проблем. На початку сприйняття концепції 
сталого розвитку зміщували акцент з економічного зростання на економічний 
розвиток, обґрунтовуючи це тим, що якщо економічне зростання передбачає 
збільшення рівня реального валового національного продукту або споживан-
ня на душу населення, то економічний розвиток визначає процес спрямова-
ний на досягнення також певних соціальних цілей, серед яких підвищення 
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рівня і доступності освіти, охорони здоров’я та загалом покращання якості 
життя людей, що зрештою призводить до прогресу. 

Отже, важливою є якість економічного зростання. Безумовно, зростан-
ня може створювати нові проблеми і стреси для навколишнього середовища, 
оскільки збільшується потреба в природних ресурсах і одночасно відбуваєть-
ся накопичення шкідливих побічних продуктів економічної діяльності. У 
контексті сталого розвитку необхідне стратегічне зрушення від традиційно 
запізнілої реакції на неблагополучні соціально-екологічні явища – «не на-
шкодь» до підходу – «зроби добро», а також перехід на інноваційний шлях 
розвитку, який має за основу якісно інші чинники економічного зростання 
(якість, технології, систему управління), а відтак здатен забезпечити новітню 
якість економічного зростання. 

Проблема формування механізмів економічного забезпечення сталого 
розвитку підприємств аграрної сфери національної економіки в контексті ра-
ціонального використання та відтворення природних ресурсів аграрної сфери 
займає важливе місце в сучасній економічній науці, при цьому складові ме-
ханізму дають можливість ґрунтовніше зрозуміти сутність його функціону-
вання. 

Період системних суспільних перетворень в аграрному секторі україн-
ської економіки має закласти підґрунтя для збалансованого комплексного 
розвитку окремих підприємств, галузей національного господарства та краї-
ни в цілому. Одне з головних місць у цьому процесі займає проблема форму-
вання стратегії сталого розвитку підприємств аграрної сфери вітчизняної 
економіки та механізмів забезпечення її реалізації. Головним інструментарі-
єм реалізації такої стратегії є забезпечувальні механізми соціально-
економічного зростання й екологічного розвитку. 

Сучасні негативні тенденції і проблеми в розвитку аграрних підпри-
ємств, які загострились саме у трансформаційний період, зокрема поглиб-
лення економічних, соціальних, демографічних, екологічних диспропорцій, 
потребують комплексного дослідження і вирішення для забезпечення збалан-
сованого розвитку на основі довгострокового зростання при узгодженні зага-
льнодержавних та підприємницьких інтересів. 

За сучасних умов пріоритетними стають якісні характеристики вироб-
ництва, в першу чергу, – рівень взаємозалежності економічної динаміки, со-
ціального та екологічного поступу, яка відображає політику сталого розвитку 
підприємства. Системне формування засад довгострокового економічного 
зростання аграрних підприємств та нової якості життя в Україні вимагає по-
глибленої теоретичної розробки сучасних концептуальних підходів та меха-
нізмів, які дадуть змогу практично реалізувати стратегію їх сталого розвитку, 
що є провідною для загальнонаціональної економічної стратегії. 

Висновки. Таким чином, для того, щоб економічний розвиток був ста-
лим, важливо реалізувати одночасно також цілі соціальної та екологічної си-
стем. Останні створюють певні рамки, умови й передумови для пошуку най-
більш доцільних і раціональних економічних рішень з метою досягнення су-
спільного прогресу. При цьому, соціальні і екологічні параметри підвищують 
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добробут людей як опосередковано, завдяки своєму вкладу у виробництво і 
матеріальний добробут, так і безпосередньо – через саме своє існування, за-
безпечуючи соціальний і екологічний комфорт проживання. Ігнорування ці-
лей однієї з систем може поставити під загрозу не лише економічне зростан-
ня, а й весь подальший розвиток суспільства. 
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З метою уніфікації методичних підходів до формування облікової політики аграр-
них підприємств вивчені методичні підходи щодо розробки розпорядчого документа з об-
лікової політики відносно обліку основних засобів та проведений аналіз їх застосування в 
практиці облікової роботи. Досліджений порядок формування облікової політики щодо 
основних засобів аграрних підприємств. Обґрунтовані та запропоновані елементи обліко-
вої політики щодо обліку основних засобів аграрних підприємств з урахуванням галузевих 
особливостей, систем оподаткування, набутої практики обліку. 
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Постановка проблеми. За час проведення реформ в економіці України 
та удосконалень систем управління підприємствами значно зросла роль бух-
галтерського обліку та його складових: фінансового, управлінського, подат-
кового, статистичного обліку. Важливим в цьому процесі стало формування 
облікової політики з урахуванням нормативно-законодавчих і методичних 
вимог та реалій господарської діяльності підприємств. 

Згідно принципу послідовності постійне застосування обраних методів 
обліку, закріплених в обліковій політиці, є головною вимогою ведення обліку 
та складання фінансової звітності. В Законі України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика визначається як су-
купність принципів, методів і процедур, що використовуються для складання 
і подання фінансової звітності [1]. 

Облікова політика як елемент організації обліку знайшла своє втілення 
у визначенні методологічної складової системи бухгалтерського обліку під-
приємства. З моменту прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність підприємства» прийняті нормативні акти та методичні 
рекомендації з питань формування облікової політики щодо обліку господар-
ських операцій, відображення у звітності їх результатів та наявних майнових 
об’єктів. Сформулювалися основні вимоги до розпорядчого документа щодо 
облікової політики підприємства та визначений перелік його елементів.  

Але процес не є завершеним, і перелік елементів облікової політики 
підприємств не є вичерпним. Зміни в законодавстві та практика облікової ро-
боти спричинюють потребу у поглибленні досліджень з цих питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні засоби як необоро-
тні активи, що тривалий час використовуються підприємством, є матеріаль-
ною основною виробничого потенціалу, основним показником вартості біз-
несу. В процесі свого існування вони збільшують або зменшують свою вар-
тість внаслідок інфляційних процесів, зношуються фізично і морально, по-
требують ремонту, реконструкції, модернізації, втрачають або відновлюють 
свою корисність. Крім того, вони є самостійним об’єктом отримання доходів 
від їх реалізації чи ліквідації, участі в капіталі інших підприємств, передачі в 
оренду. 

Питання формування облікової політики щодо основних засобів вивча-
лися провідними вченими-економістами. Дослідження З.-М.В. Задорожного, 
П.Я.Хомина, В.М. Гаврилюка свідчать про зростання актуальності цього пи-
тання в обліковій науковій літературі та визначають продовження поглибле-
ного вивчення.  

В. М. Гаврилюк виділяє чотири основних елементи облікової політики 
щодо основних засобів, які обов’язково повинні бути наявними в розпоряд-
чому документі щодо облікової політики підприємства: встановлення термі-
ну корисного використання об’єкту, вибір методу нарахування амортизації, 
переоцінка основних засобів, визначення вартісних ознак предметів, що вхо-
дять до складу малоцінних швидкозношуваних предметів.[2] 
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М. В. Фарфурак та А. П. Швець доповнюють цей перелік такими еле-
ментами: що є об’єктом основних засобів на підприємстві; порядок визна-
чення ліквідаційної вартості основних засобів.[3] 

О. Г. Бірюк детально аналізуючи нормативну базу методології обліку 
основних засобів, вважає що недостатньо ґрунтувати вибір елементів обліко-
вої політики щодо основних засобів лише на нормах ПСБО 7 «Основні засо-
би» і рекомендує доповнити розпорядчий документ положеннями щодо облі-
ку витрат на ремонт основних засобів, а також положеннями щодо обмежен-
ня розподілу додаткового капіталу в результаті дооцінки основних засобів 
між власниками (учасниками) при їх виході із товариства.[4] 

Постановка завдання. Подальше удосконалення систем бухгалтерсь-
кого обліку та оподаткування спричинює вимоги до конкретизації методич-
них засад формування облікової політики щодо обліку основних засобів під-
приємства.  

Значна кількість господарських операцій зумовлює потребу в ефектив-
ній обліковій політиці щодо основних засобів. За час реформування обліку в 
Україні в цій царині відбувалося багато змін: розроблялися і змінювалися на-
ціональні стандарти обліку; вводилися нові положення в частині податкового 
обліку; розроблялися нові методологічні засади обліку. Такі нововведення 
потребують узагальнення та досліджень доцільності застосування тих мето-
дів, щодо яких запропоновано кілька варіантів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування облікової по-
літики повинно здійснюватися підприємством самостійно. При цьому реко-
мендовано враховувати вимоги національних положень (стандартів) обліку, 
власну облікову практику та потреби підприємства в ефективному управлінні 
власними активами. 

На сьогодні постає питання уніфікації порядку формування облікової 
політики підприємства. Цю думку підтримував В.Б. Моссаковський, який 
стверджував, що «належне формування даних фінансової звітності може до-
сягатися лише при застосуванні єдиної облікової політики в цілому по націо-
нальному господарству України».[5] В. І. Іщенко вважає, що з метою ефекти-
вного управління аграрною галуззю та підвищення якості та спів ставності 
фінансової звітності доцільним є дослідження перспективи формування облі-
кової політики на єдиних методологічних засадах по галузі.[6] 

Узагальнення основних методичних підходів формування облікової 
політики аграрних підприємств щодо основних засобів проведене з метою 
розробки єдиного порядку. 

Основні методичні прийоми, які повинні бути зафіксовані в розпоряд-
чому документі аграрного підприємства, зазначені в Методичних рекоменда-
ціях щодо облікової політики підприємства. Серед них до облікової політики 
щодо основних засобів відносяться: 

- методи амортизації основних засобів; 
- вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необо-

ротних активів; 
- підходи до переоцінки необоротних активів; 
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- підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних 
активів до нерозподіленого прибутку; 

- кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про госпо-
дарські операції, події та статті фінансової звітності; 

- дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як 
утримуваних для продажу; 

- підходи до віднесення витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта ос-
новних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду. [7] 

Кожен з цих елементів потребує окремих коментарів та досліджень з 
метою надання користувачам повної та неупередженої інформації щодо ос-
новних засобів. Як бачимо, офіційний документ щодо методичних рекомен-
дацій з облікової політики дещо відрізняється від пропозицій вчених, які теж  
потребують узагальнення та окремих досліджень.  

При формуванні облікової політики аграрного підприємства щодо ос-
новних засобів необхідно враховувати вимоги Податкового кодексу України. 
Аграрні підприємства, якщо вони є платниками єдиного податку 4-ї групи, а 
також підприємства, у яких об’єм доходу менше 20 млн. грн. і мають змогу 
самостійно приймати рішення не коригувати бухгалтерський фінансовий ре-
зультат з метою оподаткування податком на прибуток на податкові різниці, 
не застосовують окремий податковий облік основних засобів і облікову полі-
тику будують на засадах вимог ПСБО 7 «Основні засоби». Якщо аграрне під-
приємство приймає рішення використовувати податкові різниці й коригувати 
на них фінансовий результат, отриманий в бухгалтерському обліку, то воно 
повинно орієнтуватися в обліковій політиці на вимоги ст.138 ПКУ. Крім то-
го, необхідно враховувати, що не всі об’єкти основних засобів у бухгалтерсь-
кому обліку визнаються таким для цілей податкового обліку. 

Вивчаючи методику формування облікової політики аграрного підпри-
ємства щодо основних засобів ми дійшли наступних результатів. 

1. Положення щодо визнання майнового об’єкта об’єктом основних за-
собів. Окремі науковці наголошують про необхідність включення такого 
елемента до розпорядчого документа з облікової політики підприємства, об-
ґрунтовуючи це тим, що немає чіткого визначення цього положення в норма-
тивних актах. На нашу думку, вводити таке положення до розпорядчого до-
кумента підприємства немає потреби. Визначення об’єкта основних засобів у 
ПСБО 7 «Основні засоби» досить чітке і не дає двояких трактувань:  

Об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуван-
нями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призна-
чений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс 
конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що 
мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та 
єдиний фундамент, унаслідок  чого кожен предмет може виконувати свої фу-
нкції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; 
інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого 
активу, що контролюється підприємством / установою. 
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Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різ-
ний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з  цих частин 
може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних за-
собів [8]. 

Це імперативна норма. Обирати тут немає чого, треба лише враховува-
ти вимоги і визнавати об’єкт. 

2. Щоб визнати об’єкт саме об’єктом основних засобів чи малоцінних 
необоротних матеріальних активів необхідно встановити вартісну межу. Для 
цього необхідно визначитись з вартісними ознаками предметів, що входять 
до складу малоцінних необоротних активів. При цьому підприємство має 
право орієнтуватись на норму, встановлену ПКУ. На сьогодні ПКУ дозволяє 
зараховувати до складу основних засобів матеріальні активи, вартість яких 
перевищує 6000 гривень та очікуваний строк корисного використання (екс-
плуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або 
операційний цикл, якщо він довший за рік) [9]. 

Підприємство має право самостійно встановлювати вартісні характери-
стики активів, які зараховуються до основних засобів. В більшості випадків, 
підприємства орієнтуються на визначений ПКУ критерій і встановлюють у 
обліковій політиці вартісну межу на його рівні.  

В складі необоротних активів присутні також малоцінні необоротні ма-
теріальні активи, які за фізичними характеристиками можна віднести до ос-
новних засобів, але через незначний термін їх служби, хоча він і більше од-
ного року, амортизація таких активів можлива за методами амортизації 50 %  
або 100 % первісної вартості в момент передачі в експлуатацію. Саме з цією 
метою для виділення в обліку малоцінних необоротних матеріальних активів 
підприємствам доцільно в обліковій політиці встановлювати також вартісні 
характеристики і для них. 

3. В разі виділення в обліку малоцінних необоротних матеріальних ак-
тивів як окремої групи підприємство в розпорядчому документі потрібно ви-
значитись з методом амортизації таких активів і обрати його: 50 % або 100 % 
первісної вартості. Вибір того чи іншого методу впливає на організацію облі-
ку таких активів, їх експлуатації, зберігання, повернення з експлуатації до 
повного зношення і подальшого використання, витрат підприємства. Тому 
такий елемент облікової політики підприємства важливий і повинен мати мі-
сце в розпорядчому документі. 

4. Методи амортизації основних засобів визначені ПСБО 7 «Основні 
засоби». Пунктом 26 ПСБО 7 визначені як можливі такі методи амортизації: 
прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивний та виробничий. Для підприємств, які є 
платниками податку на прибуток і враховують податкові різниці, викорис-
тання виробничого методу заборонене. Крім того, вони повинні враховувати 
рекомендації ПКУ щодо застосування окремих методів для певних груп ос-
новних засобів. Для підприємств, що не враховують податкові різниці, та аг-
рарних підприємств – платників єдиного податку 4 –ї групи такі обмеження 
не застосовуються.  
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Для аграрних підприємств доцільно вказувати в розпорядчому докуме-
нті обрані методи амортизації основних засобів, які вони самостійно обира-
ють, виходячи з економічної доцільності використання основних засобів та 
визначених строків корисного використання. 

Для оптимізації розпорядчого документа з облікової політики аграрно-
го підприємства пропонуємо наступні елементи. 

5. Підходи щодо визначення строку корисного використання. Зазвичай 
строк корисного використання визначається в часовому виразі. Підприємство 
при цьому користується інформацією про технічні та технологічні параметри 
об’єкта основних засобів, технологією його використання, технічною придат-
ністю, правовими чи іншими обмеженнями строку використання об’єкта. Крім 
того, існують обмеження мінімального строку корисного використання, ви-
значені ПКУ, які теж рекомендовано враховувати. Але, якщо підприємство 
має на меті обрати виробничий метод амортизації, то вище названі обмеження 
втрачають значення. Строк корисного використання часом не обмежується. 

6. Підходи щодо визначення ліквідаційної вартості. Визначення лікві-
даційної вартості формує не лише облікову, а господарську політику підпри-
ємства щодо об’єкта основних засобів. Адже методика визначення ліквіда-
ційної вартості залежить під виробничої програми використання даного 
об’єкта та її інтенсивності. Підприємство може планувати експлуатацію 
об’єкта основних засобів до повного фізичного зносу, і враховувати при цьо-
му обсяг витрат на ремонт, модернізацію; або планувати експлуатацію на пе-
вний період, доки основний засіб ще має свій основний технічний ресурс, і 
реалізувати його по закінченню цього періоду.  

7. Підходи до переоцінки основних засобів. Мета проведення переоцін-
ки – зазначення у фінансовій звітності об’єктивної інформації щодо балансо-
вої вартості основних засобів на рівні їх справедливої вартості. Проводити чи 
не проводити переоцінку – є самостійне рішення підприємства. Більшість 
підприємств не вважає за потрібне проведення таких процедур і обмежує свої 
можливості щодо залучення інвестицій у діяльність підприємства.  

Якщо підприємство приймає рішення щодо переоцінки, то в обліковій 
політиці необхідно передбачити наступні елементи: 

- рішення щодо обліку основних засобів за переоціненою вартістю; 
- критерій суттєвості різниці між залишковою та справедливою вартіс-

тю об’єкта, який на думку підприємства буде визначати потребу у проведенні 
переоцінки. Нормативні документи орієнтують думку підприємства з цього 
приводу на 10 %. Підприємство має право встановити цей поріг на власний 
розсуд і зазначити його в розпорядчому документі. Для аграрних підпри-
ємств - платників єдиного податку податкових наслідків в разі проведення 
переоцінки не передбачається.; 

- підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних ак-
тивів до нерозподіленого прибутку. Такими періодами можуть бути звітний 
квартал або звітний рік. 

8. Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як 
утримуваних для продажу. Такий елемент облікової політики можливий в ра-
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зі організації обліку основних засобів в результаті припинення певного роду 
діяльності і ліквідації комплексу основних засобів шляхом продажу. 

Для решти підприємств на сьогодні відсутня вимога обов’язкового об-
ліку основних засобів, що призначені для продажу, в складі груп вибуття. Їх 
продаж можна обліковувати як реалізацію необоротних активів з викорис-
танням рахунків 10, 13, 97. Тому такий елемент до розпорядчого документу 
всім підприємствам вносити не обов’язково. За потреби підприємство може 
внести зміни до облікової політики. 

9. Підходи до віднесення витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта ос-
новних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду. В п.14.та 
п.15 ПСБО 7 «Основні засоби» зазначено, що первісна вартість основних за-
собів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модер-
нізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що при-
зводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних 
від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів  зменшується 
у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані 
(проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та 
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його 
використання, включаються до складу витрат. 

Дані визначення досить ємкі. Положення щодо 10% ліміту витрат на 
ремонт з 2015 року відмінене. Тому особливих посилань на класифікацію ви-
трат на ремонт розпорядчий документ щодо облікової політики, на нашу ду-
мку, не потребує. 

Висновки. Євроінтеграційні процеси в економіці України та потреба в 
іноземних інвестиціях, вихід на міжнародні ринки готової продукції як това-
ровиробників, а не лише сировинних джерел, ставлять перед підприємствами 
України потребу розробки такої облікової політики, яка б запроваджувала 
методику обліку, що задовольняла б інтереси всіх користувачів облікової ін-
формації.  

Фінансова звітність підприємств повинна містити об’єктивну та неупе-
реджену інформацію про основні засоби підприємства як базову основу ма-
теріального виробництва. Облікова політика повинна бути об’єктивною, міс-
тити елементи, що визначають методику та організацію обліку і не бути за-
харащеною положеннями, що мають однозначне трактування і не передба-
чають вибору. 

Запропонований порядок буде сприяти уніфікації методичних підходів 
до формування облікової політики аграрних підприємств щодо основних за-
собів та узагальнення набутого досвіду.  
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В статті досліджено сучасний стан та проблеми диверсифікації діяльності віт-

чизняних аграрних формувань. Обґрунтовано комплекс заходів аграрної політики, спрямо-
ваних на підвищення соціально-економічної ефективності диверсифікації аграрних стру-
ктур. Проведений аналіз диверсифікаційної привабливості аграрних формувань в кон-
тексті стратегічних орієнтирів господарювання. Визначено пріоритетні напрями дивер-
сифікації в розрізі основних суб’єктів аграрно-ринкових відносин. 

Ключові слова: диверсифікація, аграрні формування, соціально-економічний роз-
виток,  агропродовольча політика. 

 
Постановка проблеми. Формування сучасного конкурентного середо-

вища в агропродовольчій сфері виробництва визначається наявністю тенден-
цій, пов’язаних із посиленням ризиків і загроз діяльності агропромислових 
структур, загостренням конкурентної боротьби, що зумовлюється активізаці-
єю інтеграційних процесів, сучасним трендом підвищення рівня концентрації 
капіталу, як методу нарощування техніко-технологічного потенціалу з метою 
вирішення проблем забезпечення сталого розвитку сільських територій. За 
таких умов стратегічним пріоритетом функціонування агропромислових фо-
рмувань постає диверсифікація виробничої діяльності як один з найбільш 
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ефективних методів досягнення конкурентних переваг на ринку та стратегіч-
них цілей підприємства. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження  проблем стратегічно-
го управління підприємств аграрного виробництва висвітлені в наукових 
працях відомих вітчизняних  вчених Саблука П.Т., Андрійчуа В.Г., Малі-
ка М.Й., Пасхавера Б.Й., Гришовой І.Ю., Митяй О.В., Красноруцького О.О., 
Лагодієнка В.В., Язлюка Б.О., Хоми І.Б., Шабатури Т.С. [1-10] Проте, в су-
часних умовах постає проблема розробки  конкретних етапів  стратегії верти-
кальної диверсифікації переробних підприємств аграрного виробництва з 
урахуванням  трансформаційних змін галузі. 

Постановка завдання. Мета дослідження – визначити  основні  етапи 
стратегії диверсифікації переробних підприємств аграрного виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною умовою дина-
мічного і ефективного розвитку аграрного сектора економіки України – за-
безпечення пропорційності та збалансованості його складових: сільського і 
рибного господарства, харчової промисловості і перероблення сільськогос-
подарських продуктів, зміцнення зв’язків між ними. При відсутності адеква-
тної ринкової інфраструктури вітчизняні переробні підприємства в більшості 
випадків використовують своє монопольне становище для заниження закупі-
вельних та завищення реалізаційна цін. В результаті сільськогосподарські 
підприємства часто вимушені розвивати неінтегровану вертикальну дивер-
сифікацію: будувати дрібні цехи з переробки зерна, м’яса, овочів, плодів, 
олійних культур тощо. Будівництво невеликих переробних потужностей ви-
магає від сільських товаровиробників значних капіталовкладень, а відсут-
ність можливостей комплексної переробки часто призводить до невиправда-
ним втрат сировини. Переробні ж підприємства втрачають сировинні зони і 
не завантажують власні виробничі потужності, коефіцієнт використання яких 
коливається від 20 до 35%. Це викликає подорожчання переробки сировини, 
зниження конкурентоспроможності вироблених продовольчих товарів і, як 
наслідок, призводить до засилля імпортної продукції на ринках. 

Проте, на сучасному етапі впровадження вертикальної неінтегрованої 
диверсифікації – це додаткове джерело надходження грошових ресурсів, спо-
сіб зменшення сезонності сільськогосподарського виробництва, ефективний 
спосіб задоволення потреб місцевих споживачів у продовольстві тощо. Про-
ведене дослідження сучасного стану розвитку вертикальної неінтегрованої 
диверсифікації аграрних товаровиробників доводить необхідність створення 
різноманітних підприємств галузей несільськогосподарського призначення. 

Вибір конкретного напряму вертикальної диверсифікації пов'язаний із 
фінансовим станом кожного сільськогосподарського підприємства, його мо-
тиваційною метою щодо освоєння нових видів діяльності відповідно до по-
питу споживачів і потреб ринків збуту продукції (робіт, послуг). На практиці 
часто неможливо чітко визначити вид чи форму диверсифікації, оскільки у 
чистому вигляді вони реалізуються дуже рідко, як правило, їх поєднують, 
маючи на меті досягнення синергетичного ефекту. 
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Слід зазначити, що всі види вертикальної диверсифікації пов’язані з 
витратами коштів і зміною трудових відносин та технологічним переосна-
щенням. Проте, диверсифікована виробничо-фінансова програма розвитку 
аграрного підприємства дає змогу зменшити ступінь ризику при реалізації 
сільськогосподарської продукції у випадку неплатежів, інфляції та інших не-
сприятливих чинників. Як справедливо зазначає Гришова І.Ю., вертикальна 
диверсифікація аграрних підприємств виключає можливість існування вели-
кої кількості інших операторів ринку між певним виробником і кінцевим 
споживачем сільськогосподарської продукції та продовольства. [3] Мова йде 
про посередництво переробних підприємств, як покупців сільськогосподар-
ської сировини і продавців продукції переробки, посередників між виробни-
ками сировини та переробними підприємствами, а також посередників між 
переробними підприємствами й оптовими покупцями готової продукції [5]. 
На кожній з наведених ланок виступатиме диверсифіковане сільськогоспо-
дарське підприємство як самостійний оператор ринку. Красноруцький О.О. 
вважає, що диверсифікація ґрунтується на передислокації ресурсів у нові ви-
ди сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності та на ство-
ренні нових можливостей для кращого використання робочої сили, збіль-
шення прибутків домашніх господарств, а також підвищення рівня життя фе-
рмерів і всього сільського населення [6].  

Стратегічною метою виробничої диверсифікації вітчизняних аграрних 
підприємств в умовах швидкого розвитку глобалізаційних процесів є, насам-
перед, підвищення ефективності господарської діяльності, зниження ризиків 
на ринках збуту продукції та забезпечення стійкого конкурентоспроможного 
виробництва. Основними кроками її здійснення є: 

― ліквідація традиційних неефективних ланок у діючому виробництві; 
― вибір нових напрямів діяльності через створення нових робочих 

місць, переоснащення виробничих потужностей і забезпечення висококвалі-
фікованими працівниками; 

― зміна організаційної структури підприємств та адаптація до нових, нетра-
диційних принципів функціонування виробництва в ринковому середовищі [3].  

Вочевидь диверсифікацію можна вважати своєрідним видом стратегії 
розвитку підприємства, стратегії, спрямованої на розширення сфер діяльності 
на ринку нових продуктів, виготовлення яких не зв’язане з основним вироб-
ництвом. Процес проведення диверсифікації виробництва включає декілька 
етапів. На першому (підготовчому) етапі за допомогою методів економічного 
аналізу формується система показників для проведення оцінки і прогнозуван-
ня кон’юнктури продовольчого ринку та конкурентного середовища (табл. 1). 

Метою першого етапу обґрунтування вибору стратегії вертикальної ди-
версифікації сільськогосподарського підприємства є отримання інформації 
про кон’юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та продуктів пере-
робки, ринку послуг, ринкової інфраструктури та місце господарюючого 
суб’єкта на ньому. Цей етап неодмінно пов’язаний з маркетинговим підхо-
дом, так як саме такий підхід допомагає у вирішенні проблем управління ви-
робничо-збутовою діяльністю. 
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Таблиця 1 
Алгоритм здійснення вертикальної диверсифікації 

сільськогосподарських підприємств 
№ п/п Етап  Характеристики етапу Методи здійснення 

1. Підготовчий 
Визначення доцільності  
здійснення окремих видів  

вертикальної диверсифікації 

Методи прогнозування, еко-
номічний аналіз, експертне 
оцінювання, PEST- та SWOT-
аналіз, виділення та аналіз 

СЗГ 

2. Аналітичний 
Проведення діагностики  
господарсько-фінансової  

діяльності 

Прийоми економіко-
статистичного методу, фінан-

совий аналіз, експрес-
діагностика, визначення ймо-
вірності банкрутства, кількіс-
ні та якісні методи оцінки ри-

зиків  

3.  

Обґрунтування до-
цільності вертика-
льної диверсифіка-

ції 

Вибір виду та формування 
програми реалізації стратегії 

диверсифікації 

Аналізу і синтезу, балансо-
вий, факторний аналіз, мето-
ди економіко-математичного 

моделювання  

4. Здійснення процесу 
диверсифікації 

Безпосередня реалізація обра-
ної стратегії диверсифікації – 
організація виробництва на 
диверсифікаційних засадах 

Методи і концепції організа-
ції виробництва 

5. 

Аналізу та контро-
лю за проведенням 
процесу диверсифі-

кації 

Постійний аналіз та контроль 
за зовнішнім та внутрішнім 

станом підприємства 

Розрахунково-
конструктивний метод, бала-
нсовий, факторний аналіз, ко-
нтролінг (документальний, 
інформаційний, розрахунко-

во-аналітичний) 
Джерело: власні дослідження. 

 

Наступним етапом є діагностика господарсько-фінансової діяльності 
сільськогосподарського виробництва, оцінка виробничо-ресурсного потенці-
алу товаровиробника та виявлення стадії розвитку підприємства. Проведення 
вертикальної диверсифікації сільськогосподарського підприємства як засобу 
управління його фінансовою діяльністю, може мати дві цілі: ліквідація або 
зменшення негативних результатів функціонування господарства (збитковос-
ті основних товарних галузей) та приріст потенційних можливостей товаро-
виробника.  

Слід зазначити, що перша ціль пов’язана з вирішенням питань тактич-
ного характеру, тобто забезпечення умов для виживання в кризовій ситуації. 
Друга – стратегічного, тобто побудова умов для динамічного розвитку та 
економічного зростання. Вертикальну диверсифікацію як спосіб виходу з 
кризового становища, обирають фінансово нестійкі сільськогосподарські 
підприємства на стадії економічного спаду, з метою отримання додаткових 
коштів від інших видів та сфер діяльності. 

Підтвердженням взаємозв’язку вертикальної диверсифікації та заходів 
щодо зниження ступеня ризику є той факт, що при оцінюванні кредитоспро-



 165

можності потенційних позичальників банк звертає увагу на різноманітність 
сфер діяльності підприємства. Водночас підприємства, що вважаються фі-
нансово стійкими, на стадії уповільнення економічного зростання розширю-
ють зону своїх господарських інтересів у плані поглиблення основного виду 
діяльності для подовження стадії життя товару та відтермінування спаду на 
його попит. Саме досягнення другої цілі обрання вертикальної диверсифіка-
ції, шляхом введення завершеного циклу виробництва від вирощування до 
реалізації сільськогосподарської продукції, включаючи переробку, зберіган-
ня, пакування, транспортування, дозволить забезпечити населення харчовими 
продуктами в необхідному асортименті і за доступними цінами та стабілізу-
вати продовольчий ринок України. 

На завершальному етапі визначається ефективність впровадження вер-
тикальної диверсифікації. За допомогою аналізу структури та джерел надхо-
дження фінансових ресурсів від диверсифікації проводиться оцінка отриманих 
результатів та корегування напрямів господарської діяльності. Варто зазначи-
ти, що при прийнятті рішення стосовно застосування стратегії диверсифікації, 
слід враховувати не тільки соціально-економічну складову, а й екологічні ас-
пекти. Саме вертикальна диверсифікація виробництва, особливо коли йдеться 
про раціональні та науково обґрунтовані сівозміни, ліквідацію шкідливого ви-
робництва, перехід до органічного землеробства, сприяє вирішенню проблем, 
пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища. 

Висновки. Отже, найбільш важливими для сільськогосподарських під-
приємств перевагами стратегії вертикальної диверсифікації є: повне і рівно-
мірне використання ресурсів та потужностей підприємства; стабілізація біз-
несу; подолання монополізації ринків, витіснення імпорту; задоволення елі-
тарного та індивідуального попиту і тісний зв’язок з кінцевим споживачем; 
можливість швидкого реагування на зміну попиту; сприяння розвитку коопе-
рації та інтеграції виробництв; зменшення залежності від переробних підпри-
ємств; отримання синергетичного та соціального ефектів, що в кінцевому ра-
хунку підвищує рівень ефективності господарювання сільськогосподарських 
підприємств. 
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господарства ім. Петра Василенка 

 
Проведено оцінку економічного розвитку рибного господарства України, визначено 

причини, що стримують подальший розвиток рибного господарства. Проаналізовано те-
нденції щодо змін в споживанні різних видів водних біоресурсів. В статтідосліджено 
складові відновлення функціонування внутрішніх водойм України, намічено шляхи прова-
дження інвестування, виділені основні проблеми та перспективи їх вирішення у сучасних 
умовах. 

Ключові слова:рибне господарство, водні біологічні ресурси, державна підтримка, 
інвестиції, аквакультура. 

 
Постановка проблеми. Визначальну роль для життя людини відіграє 

Світовий океан, його моря, озера, річки. Водне середовище має величезні пе-
рспективи для нарощування як продуктів харчування (при новітніх способах 
ведення господарства, розвитку аква- і марикультури), так і формування ко-
мфортних умов життя людства. Обсяги біологічної продуктивності багатьох 
акваторій роблять можливим нарощувати за порівняно короткий період часу 
обсяги вилучення рибних ресурсів для потреб людини, поліпшувати структу-
ру харчування, що сприятиме продовженню життя (наприклад, в Японії сере-
дній рівень життя населення – 75 років, в Україні – 59). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема економічного 
розвитку рибного господарства України розглядалася в працях таких вітчиз-
няних науковців: І.Ю. Гришова, О.Е.Довбиш, В.К. Кисельов, О.М. Клименко, 
В.А. Корчмит, В.Ф. Корельский, О. О Красноруцький, Л.С. Ладонько, Б.О. 
Язлюк, Р.М. Скупськийта ін. Проте, не дивлячись на те, що проблеми розви-
тку рибного господарства є предметом багатьох наукових досліджень, багато 
питань залишаються невирішеними. 
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Зокрема, проблеми адаптації рибництва та рибопереробної галузі до 
сьогоднішніх умов господарювання,через різке зростання цін на імпортну 
рибу для споживачів та як промислову сировину. 

Постановка завдання. Метою наукового дослідження є надання аналі-
тичної оцінки сучасному стану та напрямам розвитку рибного господарства у 
внутрішніх водоймах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рибогосподарська діяль-
ність є однією з пріоритетних для України. Головна мета функціонування і 
розвитку рибогосподарського комплексу полягає у виконанні найважливішої 
стратегічної задачі – участь у забезпеченні продовольчої безпеки України 
шляхом надійного задоволення платоспроможного попиту населення і під-
приємств і організацій інших галузей економіки країни на рибні товари і 
пріоритетного використання вітчизняного виробництва. Шляхи вирішення 
проблем в галузі забезпечення України рибними товарами – численні й взає-
мопов'язані [7]. 

Україна має в своєму розпорядженні виняткові природні передумови 
для масштабного розвитку всіх видів рибогосподарської діяльності. До її ко-
рдонів прилягають високопродуктивні райони Чорного і Азовського морів, а 
також внутрішні водойми. Україна володіє винятковими за розмірами пріс-
новодними рибопромисловими акваторіями озер, річок і водосховищ. 

Рибопромисловий (рибогосподарський) комплекс рівнозначний рибно-
му господарству, проте в останні роки до нього стали відносити новітні сис-
теми моніторингу щодо розстановки видобувних судів в різних акваторіях 
Світового океану, тільки виниклі організації маркетингу, продовольчого кон-
тролю, прикордонної рибоохорони, різноманітні посередницькі структури. 

Розвиток рибогосподарської діяльності зумовлюється значимістю ри-
богосподарського комплексу, яку обумовлюють [9]: 

1) участь у забезпеченні продовольчої безпеки країни; 
2) геополітичний характер, широкі міжнародні зв'язки та експортні мо-

жливості; 
3) містоутворююча роль рибогосподарських підприємств, особливо в 

прибережних регіонах Азово-Чорномор'я; 
4) взаємозумовленість рибної промисловості і господарств з іншими 

галузями економіки країни. 
Цілком природно, що Україна входить до числа значущих рибальських 

країн за рівнем видобутку водних біоресурсів. За останні 20 років вилов (ви-
добуток) України скоротився на 45%, в тому числі у виключній економічній 
зоні (ВЕЗ) зарубіжних країн – на 54%, а в районах відкритого океану – на 
86% [8]. 

Нині рибництво переживає проблематичні часи, які склалися через фі-
нансові труднощі в державі, а саме: порушення господарських зв’язків, погі-
ршення екологічного стану внутрішніх водойм, недостатній обсяг робіт по 
відтворенню рибних запасів. Це значно впливає на зменшення обсягів виро-
щування і вилову товарної риби у внутрішніх водоймах. Крім того, з широко-
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го кола першочергових завдань, що стримують подальший розвиток рибного 
господарства, на нашу думку, можна виокремити наступні: 

- стан відтворення та охорони водних біоресурсів; 
- відновлення функціонування наявних внутрішніх водойм країни для 

їх ефективного використання за призначенням; 
- державне регулювання та підтримка галузі. 
Також негативний вплив за стан рибогосподарського комплексу спри-

чинила анексія Криму, адже через це Україна зазнала втрат рибного вилову. 
Зокрема, після анексії Криму, Україна втратила близько 2/3 всього вилову 
риби. Для підтримання належних обсягів вилову риби у внутрішніх водоймах 
України, пропонується збільшити її вирощування на материковій частині 
України. Суттєве підвищення обсягів вирощування ставкової риби можна за-
безпечити за рахунок надання для рибогосподарських цілей в оренду водних 
об’єктів місцевого та загальнодержавного значення. Водночас, це може збі-
льшити навантаження на внутрішні водоймища країни та погіршити екологі-
чний стан річок. 

Близько 90% риби, що споживають українці, імпортується з-за кордо-
ну. За даними Держкомстату, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року, 
вилов риби у 2014 р. зріс на 3,3%, а обсяг добування інших водних живих ре-
сурсів становив 77347 т, що на 16,7% більше, ніж минулого року. 

Динаміка обсягів вилову ВБР за останні 5 років, що дає змогу оцінити 
зміни, які відбулися в Україні з метою пошуку резервів,  наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Обсяги вилову водних біоресурсів за видами риб за роками* (тонн) 

Вид риб 2010 2011 2012 2013 2014 
хамса 2582 2616 4254 4286 443 
кілька 3137 3065 2289 1208 2074 
ставріда 4789 16 148 255 100 
сардини 7486 5414 4585 4068 6079 
тюлька 10040 12831 7209 9471 7816 
скумбрія 14148 12622 10705 9490 14183 
товстолобик 11450 11984 11833 14524 12451 
короп 9549 8511 10120 11202 9689 
бичок азовський 7443 5869 7968 10883 12160 
пеленгас 3314 3339 1202 1135 642 
лящ 2705 2485 2772 2563 2762 
пісчанка 518 702 491 710 17 
тарань 687 870 1539 1403 2287 
камбала 87 86 98 78 101 
судак 367 441 395 396 693 
оселедці 474 419 217 365 102 
карась прісноводний 0 0 0 0 4697 
плоскирка 0 0 0 0 778 
сигові 0 0 0 0 155 
амур 0 0 0 0 443 
атерина 0 0 0 0 456 
окунь 0 0 0 0 225 
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Вид риб 2010 2011 2012 2013 2014 
морський карась 273 270 59 57 614 
лососеві 171 267 256 480 560 
сазан 139 219 495 559 0 
щука 197 196 256 238 321 
сом 207 190 247 280 263 
тріскові 0 0 1 0 0 
морський окунь 37 23 16 9 0 
акули 10 10 2 6 5 
осетрові 21 30 51 33 66 
бестер 0 0 0 0 4 
веслоніс 0 0 0 0 2 
стерлядь 0 0 0 0 17 
лин 16 28 20 12 10 
інші 11507 7774 8820 8641 766 

ВСЬОГО РИБА 91354 80277 76048 82352 80958 
Інші ВЖР      
ракоподібні 40 45 60 120 9303 
раки 7 2 4 7 6 
криль 0 0 0 0 9196 
молюски 59 32 774 805 634 
інші види 711 474 174 207 357 

ВСЬОГО Інші ВЖР 812 571 1009 1133 10294 
РАЗОМ 92165 80848 77057 83485 91252 

* без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь 
 

За даними таблиці 1 найбільш високий рівень у структурі вилову за ви-
дами риб у 2010 р. складали: скумбрія (15,35%), товстолобик (12,42%), тюль-
ка (10,9%). За період 2010-2014 рр. структура вилову змінюється: скумбрія – 
15,54%, товстолобик – 13,64%, бичок азовський – 13,3%. Відносно періоду 
2010-2013 рр. вплив на структуру вилову визначальний вплив мав вилов риби 
у внутрішніх водоймах: карась прісноводний, плоскирка, сигові, амур, атери-
на, окунь. Вилов інших водних живих ресурсів також має зниження в дина-
міці. Тобто у 2011 р. спостерігається зниження обсягів до 571 т. З 2012 р. по-
ступово збільшується вилов водних живих ресурсів, наближуючись до рівня 
2010 р. У 2014 р. обсяг інших ВЖР (ракоподібних, молюсків та ін.) відносно 
2011 р. зріс у 18 разів, тобто на 9723 т. Темпи вилову ВЖР зростають відпо-
відно попиту споживачів і мають значні резерви. Слід відзначити ріст спожи-
вання ракоподібних (з 40 до 9303 т.) та молюсків (з 59 до 634 т).  

Незважаючи на настільки значне зменшення обсягів видобутку на поча-
тку ХХІ ст., в період з 2010 по 2012 роки спостерігається зниження обсягу ви-
лову риби та добування інших водних живих ресурсів на 16,4%, тобто на 15,1 
тис. т. (табл. 2).Період 2013-2014 рр. характеризується позитивною динамі-
кою, в результаті чого вилов риби і нерибних об'єктів в 2014 р. зріс на 9,3% і 
досяг 91,3 тис. т.При цьому частка уловів України в Азовському морі склала 
близько 20,6%, в Чорному морі - 3,7% від обсягу вилову риби в 2014 р. 
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Таблиця 2 
Обсяги вилову риби та добування інших водних біоресурсів 
у 2014 році порівняно з обсягами вилову 2013 року *(тонн) 

Місця вилову 2013 2014 % 
Підприємства Азово-Чорноморського  
басейну - всього 25051 22181 88,5 

в тому числі: Чорне море 3259 3388 104,0 
Азовське море 21792 18793 86,2 
Внутрішні водойми 44876 39612 88,3 
Всього у водоймах України 69927 61793 88,4 
Виключна (морська) економічна зона ін-
ших держав (океан) 13558 29459 217,3 

Із загального обсягу виловлено риби без 
інших водних живих біоресурсів 82358 80958 98,3 

Інші водні біоресурси 1127 10294 913,4 
РАЗОМ 83485 91252 109,3 

* без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь 
 

Ринок рибної промисловості України не забезпечується за рахунок вла-
сних ресурсів. Тому Україна постійно імпортує продукцію у партнерів-
нерезидентів [8]. 

Специфічні особливості галузі рибної промисловості вимагають здійс-
нення невідкладної державної підтримки щодо створення сприятливих умов 
у сфері кредитування та залучення інвестицій. Результати аналізу економіч-
ної ситуації України у галузі рибної промисловості, що склалася в рибному 
господарстві внутрішніх водоймищ, а також тенденції можливих змін свід-
чать, що в разі відсутності державної підтримки галузі не будуть подолані 
негативні закономірності в її розвитку [5]. 

Для забезпечення розвитку рибопромислової галузі держава повинна 
провести реструктуризацію податкової та митної політики, фінансування якої 
повинно проводитись за рахунок коштів державного бюджету. Також слід 
проводити фінансування організацій, що займаються вивченням, охороною 
та відтворенням рибних запасів, а також науково-дослідних організацій, які 
виконують тематичні роботи, що мають загальнодержавне значення [4,13].  

З досвіду зарубіжних держав, у 2014 році Європейська Комісія затвер-
дила ключовий інвестиційний пакет для галузі рибальства Латвії та сектору 
аквакультури на суму майже 184 млн. євро, включаючи 139 млн. євро інвес-
тицій ЄС [10]. 

Таким чином для ефективного функціонування рибопромислового 
комплексу слід провадити інвестування за наступними пунктами: 

- підтримка розвитку галузі рибальства, яка б ґрунтувалася на принци-
пах сталості навколишнього середовища, ефективності використання ресур-
сів, інновацій, конкурентоспроможності та науковості; 

- сприяння розвитку галузі аквакультури, яка б ґрунтувалася на прин-
ципах сталості навколишнього середовища, ефективності використання ре-
сурсів, інновацій, конкурентоспроможності та науковості; 

- допомога розвитку сфери реалізації та переробки продукції. 
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В українському рибальстві проблема дефіциту водних біологічних ре-
сурсів (ВБР) у основних промислових районах вітчизняної ІЕЗ в даний час не 
настільки гостра – є резерви для збільшення видобутку. Однак питання про 
надлишкові видобувні потужності флоту є досить актуальним стосовно ви-
добутку основних найбільш затребуваних промислових видів ВБР, таких як 
скумбрія, сардина, ракоподібні й ін. Проблема ж викидів і в українському 
рибальстві не менше гостра, ніж у світовому [11]. 

З урахуванням передбачуваного збільшення обсягів вітчизняного видо-
бутку (вилову) ВБР важливе місце в розвитку рибальства країни має займати 
розширення промислу в ІЕЗ зарубіжних країн і в конвенційних і відкритих 
районах Світового океану. Однак, вітчизняний промисел в цих районах без-
перервно скорочується[1, 3].  

Негативні наслідки зниження обсягу видобутку риби і нерибних об'єк-
тів світовою спільнотою вирішуються за рахунок прискореного розвитку ак-
вакультури. В українському ж рибальстві аквакультура розвивається непри-
пустимо повільно, її продукція в останні десятиліття залишається практично 
на одному рівні – близько 91-92 тис. т на рік, що не відповідає статусу вели-
кої рибальської держави і вимагає термінових заходів щодо прискореного 
розвитку цього сектора рибальства. 

Видовий склад аквакультури в Україні представлений, в основному, 
рибою і безхребетними: на їх частку припадає 99,1% загального обсягу аква-
культури. Розведення водоростей та інших водних рослин ще не стало пред-
метом бізнесу для українських рибопромисловців. 

Слід зазначити, що в українській аквакультурі превалюють, в основно-
му, прісноводні види риб.Останнім часом вивчаються можливості розведення 
морських і прісноводних риб (кефаль, камбала, осетрові, лососеві, коропові, 
рослиноїдні і ін.), молюсків і водоростей. Але при цьому неминуче виника-
ють деякі міжнародно-правові питання, пов'язані з управлінням біоресурсами 
тих акваторій, де інтереси України стикаються з інтересами інших прибере-
жних держав (Чорне, Азовське моря) [6]. 

Висновки. Для розвитку аквакультури в Україні необхідна структура, 
яка забезпечує практичну взаємодію між господарюючими суб'єктами, вико-
навчими органами державної влади, науковими організаціями. В рамках єди-
ного центру слід забезпечити вирішення таких завдань: 

- науковий, проектний та юридичний супровід реалізації проектів в об-
ласті аквакультури; 

- формування міжрегіональних зв'язків між підприємствами аквакуль-
тури і пошук інвесторів, які проявляють інтерес в цій галузі; 

- нормативно-правова база, яка регламентує роботу рибоводних під-
приємств і державних програм в області аквакультури; 

- маркетингові дослідження, аналіз ринку рибопродукції, дослідження 
економічної ефективності господарської діяльності підприємств аквакультури; 

- консультативна та методична допомога підприємцям, бізнес-
структурам, установам і організаціям у розвитку рибництва та створенні то-
варних господарств; 
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- забезпечення екологічної безпеки рибоводів: моніторинг санітарно-
епідеміологічного благополуччя, боротьба з можливими епізоотіями, конт-
роль за вмістом важких металів, дослідження якості води та ін. 
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Розробка науково обґрунтованих шляхів вдосконалення бухгалтерського обліку та 

аудиту виробничих запасів на підприємстві. В статті запропонована концепція  оцінки  ви-
робничих  запасів та стандарт внутрішнього аудиту виробничих запасів на ВАТ «Запоріж-
сталь». Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів  дозво-
лять працівникам на ВАТ «Запоріжсталь» якісно виконувати свої функції, впливати на ро-
боту апарату управління, виявляти помилки в організації обігу документації з обліку вироб-
ничих запасів. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, виробничі запаси, аудит, документообіг, си-
стема управління.  

 
Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку ринкових відносин в 

Україні значно ускладнює діяльність підприємств, що спричиняє не лише 
зростання ролі управління виробничими запасами, а й якісні зміни у системі 
формування інформації про них. Оскільки фінансовий результат підприємств 
формується за рахунок використання та реалізації виробничих запасів та ін-
ших операцій з ними, перед керівництвом підприємства постає актуальне пи-
тання вибору оптимальної моделі нагромадження, групування, систематиза-
ції й узагальнення інформації про виробничі запаси, процес їх реалізації, об-
ліку та аудиту. За цих умов підприємствам необхідно сформувати таку облі-
кову політику, яка забезпечить відповідність тактичних цілей стратегічній 
меті розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теоретико-методичних засад обліку та аудиту виробничих запасів підприємс-
тва зробили вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, О.М. Галенко,  
Т.В. Гладких, С.Ф. Голов, С.І. Головацька, М. І. Должанський, 
В.П. Завгородній, С.Я. Зубілевич, Т.Г. Камінська, Я.Д. Крупка, П.О. Куцик, 
О.П. Кундря-Висоцька, М.В. Корягін та інші. Проблемам методики обліку 
виробничих запасів приділяли увагу зарубіжні вчені: М. Джиллінгем, 
М.Ліндерс, А.Н. Стерлігова, Дж. Р. Сток, Д. Уотерс, Дж. Шрайбфедер та ін. 
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вче-
них, слід відзначити, що питання бухгалтерського обліку та аудиту виробни-
чих запасів на підприємстві потребують подальшого наукового дослідження. 
Аналізуючи науковий внесок вчених, слід зазначити, що науково-методична 
база бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів підприємств не в 
повній мірі задовольняє потреби управління. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у розробці науково 
обґрунтованих шляхів вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту ви-
робничих запасів на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення господар-
ської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки 
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використовуються виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною час-
тиною активів підприємства. 

Належним чином організований облік виробничих запасів, тобто якісна 
поінформованість про їх наявність та рух, має суттєве значення в управлінні 
виробничою діяльністю кожного підприємства та в контролі за зберіганням 
матеріальних цінностей. 

У теоретичному розумінні виробничі запаси є предметами праці, які 
одноразово використовуються у виробничому процесі, свою вартість повніс-
тю переносять на готову продукцію. В бухгалтерському обліку більшість 
предметів праці вважаються виробничими запасами. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформа-
ції про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються  Поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» ( П(с)БО 9). 

Відповідно до П(с)БО 9 запаси це активи, які: 
— утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господар-

ської діяльності; 
—  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва;  
— утримуються для споживання під час виробництва продукції, вико-

нання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [1]. 
Аналіз нормативних та літературних джерел свідчить про неоднознач-

ність підходів вітчизняних і зарубіжних вчених до трактування терміна «ви-
робничі запаси», визначення їх складових елементів, функціонального при-
значення та принципів віднесення запасів до складу виробничих. У науковій 
літературі з обліку та оцінки наводяться багато різних понять, пов’язаних із 
виробничими запасами, проте слід зауважити, що кожне з них має власне 
тлумачення. 

На думку Ф. Ф. Бутинця, виробничі запаси – це активи, які використо-
вуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продук-
ції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством 
[2]. Проф. Ф.Ф. Бутинець застосовує поняття «товарно-виробничі запаси». 
Він вважає, що цей термін найбільшою мірою відображає характерні власти-
вості речових елементів виробництва, основне призначення яких – обробка в 
процесі виробництва, формування основи виробів, при цьому враховується 
можливість перебування їх у складі резервів у вигляді виробничих запасів на 
складі або готових виробів (товарів), що перебувають на складах [2]. 

Професор Н.М. Ткаченко також не виділяє виробничі запаси як окрему 
категорію, а застосовує більш узагальнене поняття «матеріали», до яких від-
носить сировину й основні матеріали, паливо, тару й тарні матеріали, будіве-
льні матеріали, запасні частини для проведення ремонтів, тварини на виро-
щуванні та відгодівлі, матеріали сільськогосподарського призначення, мало-
цінні та швидкозношувані предмети [3]. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 такого поняття, як 
«виробничі запаси» не містить, хоча у складі запасів виділяють сировину, 
матеріали і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні 
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цінності, які призначені для виготовлення продукції, виконання робіт, надан-
ня послуг, обслуговування виробництва і адміністративних потреб. 

Від оцінки виробничих запасів залежить правильність визначення фі-
нансових результатів підприємства, його фінансових стан, конкурентоспро-
можність на ринку та в цілому ефективність діяльності підприємства. 

Відповідно до вимог П(с)БО 9 «Запаси» оцінка виробничих запасів 
здійснюється у трьох випадках: при надходженні, при списанні й на дату 
складання звітності (на дату балансу) [1]. 

Ведення бухгалтерського обліку на ВАТ «Запоріжсталь» лежить на бух-
галтерській службі підприємства на чолі з головним бухгалтером відповідно до 
чинного законодавства, основних принципів і методів ведення бухгалтерського 
обліку та облікової політики підприємства. 

Облік виробничих запасів здійснюється за правилами, встановленими в 
Обліковій політиці. Відповідно до Облікової політики Компанії для оцінки 
вартості списання виробничих запасів можуть використовувати метод серед-
ньозваженої вартості. Метод оцінки за середньозваженою собівартістю запа-
сів передбачає, що вибуття виробничих запасів може оцінюватися такими 
способами: 

- оцінка за щомісячною середньозваженою собівартістю проводиться 
щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких за-
пасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запа-
сів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у зві-
тному місяці запасів; 

- оцінка за періодичною середньозваженою собівартістю запасів про-
водиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку 
таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції з 
їх вибуття. Визначення, оцiнки та облiку запасів на підприємстві здійснюєть-
ся згідно вимог П(С)БО 9 «Запаси». 

 На ВАТ «Запоріжсталь» для узагальнення інформації про наявність і 
рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів, будівельних мате-
ріалів, тари, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин призначено ра-
хунок 2000 «Виробничі запаси». В таблиці 1 наведено фрагмент робочого 
плану до рахунку 20 «Виробничі запаси» на ВАТ «Запоріжсталь». 

Таблиця 1 
Робочий план до рахунку 20 «Виробничі запаси» ВАТ «Запоріжсталь» 

№ субрахунку Назва субрахунку 
20100 Сировина і матеріали: 
201101 Основна сировина (залізорудна) 
201191 Основна сировина - резерв 
201201 Основна сировина (концентрат) 
201301 Основна сировина (вапняк) 
201401 Основна сировина (металобрухт) 
201411 Основна сировина (металобрухт) безоплатно отримане 
201501 Основна сировина (ферроматеріали) 
201511 Основна сировина (ферроматеріали) безоплатно отримане 
201601 Основна сировина (магнезитовий порошок) 
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№ субрахунку Назва субрахунку 
201701 Основна сировина (добавки) 
201801 Основні матеріали 
201811 Основні матеріали безоплатно отримані 
201821 Основні матеріали в підрозділах комбінату 
201891 Основні матеріали - резерв 
201901 Допоміжні матеріали 
201911 Допоміжні матеріали безоплатно отримані 
201661 ТМЦ «у виробництві» 

 

На підставі робочого плану рахунків на ВАТ «Запоріжсталь» для кож-
ного цеху формується система аналітичних рахунків. 

В основу розробки робочого плану рахунків покладено систему показ-
ників внутрішньої та зовнішньої звітності, формування якої він призначений 
забезпечити. Рівень деталізації облікової інформації практично не обмежу-
ється. Кількість рахунків, з одного боку, визначається фактичною наявністю 
об’єктів господарювання, а, з іншого, не повинна містити рахунків, що не ви-
користовуються. 

Оцінка тісно пов’язана з усіма складовими методу бухгалтерського об-
ліку, а також є передумовою здійснення бухгалтерського обліку виробничих 
запасів на ВАТ «Запоріжсталь» (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Етапи оцінки виробничих запасів на ВАТ «Запоріжсталь» 
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З метою побудови системи обліково-інформаційного забезпечення фо-
рмування оцінки виробничих запасів на ВАТ «Запоріжсталь» необхідним є 
перегляд умов реалізації принципів нарахування, відповідності доходів і ви-
трат та обачності, які забезпечують достовірне відображення об’єктів обліку, 
які є факторами генерування та руйнування оцінки виробничих запасів. 

Згідно з визначеною обліковою політикою, керівництво ВАТ «Запоріж-
сталь» самостійно розробляє систему та форми управлінського, у т.ч. пер-
винного обліку, а також затверджує правила документообігу і технологію об-
робки облікової інформації. Рішення керівництва по затвердженню спеціалі-
зованих (внутрішньовідомчих) форм управлінського обліку на ВАТ «Запорі-
жсталь» оформляється відповідним наказом по підприємству. 

Удосконалення облікових передумов реалізації вказаних принципів до-
зволить привести чинну систему бухгалтерського обліку у відповідність до 
потреб процесу оцінки виробничих запасів підприємства на основі викорис-
тання облікової інформації. 

Для забезпечення достовірності обліку виробничих запасів необхідно 
розробити та запропонувати на ВАТ «Запоріжсталь» модель організації вну-
трішнього аудиту виробничих запасів. Стандарт проведення внутрішнього 
аудиту виробничих запасів на ВАТ «Запоріжсталь» представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Стандарт внутрішнього аудиту виробничих запасів на 

ВАТ «Запоріжсталь» (розроблено автором) 
Мета аудиту — підтвердити законність господарських операцій щодо виробничих запасів 
та правильність відображення їх в обліку 
1. Планування та визначення внутрішнього аудиторського підходу до виробничих запасів

2. Внутрішня аудиторська програма тестів з перевірки виробничих запасів 

2.1 Перевірка наявності документації по всіх господарських операціях з виробничими 
запасами згідно циклу обробки облікової інформації 

2.2 Перевірка наявності та відповідності підписів на первинних документах з обліку 
виробничих запасів 

2.3 Перевірка наявності всіх необхідних реквізитів в первинних документах з обліку 
виробничих запасів 

2.4 Перевірка повноти закріплення виробничих запасів за матеріально-
відповідальними особами 

2.5 Наявність договорів про повну матеріальну відповідальність 
2.6 Наявність наказу на призначення інвентаризаційної комісії підприємства 

2.7 Перевірка: чи проводиться інвентаризація виробничих запасів у визначених зако-
нодавством випадках 

2.8 Вибіркова інвентаризація виробничих запасів 
2.9 Перевірка наявності виробничих запасів, які не використовуються на підприємстві 

3. Завдання внутрішньої аудиторської перевірки виробничих запасів 

3.1 Встановити правильність віднесення активів підприємства до запасів згідно з 
П(С)БО 9 «Запаси» 

3.2 Встановити забезпечення зберігання виробничих запасів і дотримання встановле-
них нормативів їх використання 

3.3 Встановити дотримання основного принципу ведення бухгалтерського обліку й 
складання фінансової звітності 
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3.4 Встановити правильність визначення первісної (історичної) або чистої вартості ре-
алізації виробничих запасів 

3.5 Встановити повноту та правильність відображення в бухгалтерському обліку над-
ходження виробничих запасів за їх напрямами 

3.6 Встановити доцільність вибору підприємством методу списання виробничих запа-
сів на витрати підприємства 

3.7 Встановити правильність визначення вартості виробничих запасів, що вибули, за 
вибраним підприємством методом оцінки 

3.8 Встановити правильність і повноту відображення в обліку господарських операцій 
з вибуття виробничих запасів 

4. Джерела інформації для внутрішньої аудиторської перевірки виробничих запасів 
4.1 Наказ про облікову політику 
4.2 Первинні документи з обліку виробничих запасів 

4.3 Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій 
з обліку виробничих запасів 

4.4 Акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що 
узагальнює результати перевірки виробничих запасів 

4.5 Звітність (Баланс (ф. № 1), примітки до фінансової звітності (ф. № 5)) 
5. Послідовність проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів 

5.1 встановлення забезпечення підприємства нормативними документами щодо при-
йому, обліку, зберігання й відпуску виробничих запасів 

5.2 підготовча робота для проведення перевірки запасів (розробка програми внутрі-
шньої аудиторської перевірки виробничих запасів) 

5.3 ознайомлення з формою ведення обліку, з документообігом і процедурами обліку 
виробничих запасів 

5.4 перевірка повноти виправлення помилок, що були виявлені попередньою перевір-
кою 

5.5 встановлення правильності віднесення активів до виробничих запасів 
5.6 забезпечення зберігання виробничих запасів 

5.7 встановлення дотримання встановленого П(С)БО 9 порядку визначення первісної 
(історичної) або чистої вартості виробничих запасів 

5.8 перевірка правильності та повноти відображення в бухгалтерському обліку надхо-
дження та вибуття виробничих запасів 

5.9 правильність розподілу малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) за гру-
пами 

5.10 встановлення відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку 

5.11 повнота й достовірність відображення даних про наявність і рух виробничих запа-
сів у звітності 

6. Завершальний етап внутрішнього аудиту виробничих запасів 
 

В інформаційному аспекті внутрішній аудит на ВАТ «Запоріжсталь» 
слід визначати як інформаційну діяльність: об'єктом аудиту є інформація про 
стан ресурсів і характер процесів, засобом аудиту є методики контрольних 
дій (інформаційний ресурс) і, нарешті, результатом аудиту також є інформа-
ція (залежно від етапу аудиту - проміжна чи підсумкова). 

Висновки. Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що шляхи вдоско-
налення бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів дозволять 
працівникам на ВАТ «Запоріжсталь» якісно виконувати свої функції, вплива-
ти на роботу апарату управління, виявляти помилки в організації обігу доку-
ментації з обліку виробничих запасів. 
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Запропонована концепція оцінки виробничих запасів на ВАТ «Запоріжс-
таль» базується на побудові комплексної системи достовірного і своєчасного 
обліково-інформаційного забезпечення системи управління процесами визна-
чення їх вартості.  

Стандарт внутрішнього аудиту виробничих запасів на ВАТ «Запоріжс-
таль» забезпечить достовірність бухгалтерського обліку виробничих запасів. 
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УДК 637.1:339.137.2 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
Нагула Р.О., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 
 

В статті розглянуто різновиди інструментів оцінки рівня міжнародної конкурен-
тоспроможності вітчизняного підприємства молокопереробної галузі. Проведено аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства, оцінку його конкурентоспромо-
жності відносно іноземних конкурентів і запропоновано стратегії покращення його кон-
курентоспроможності на міжнародних ринках. Визначено головні проблеми виходу віт-
чизняних молокопереробних підприємств на зовнішні ринки, здійснено аналіз сучасного 
стану виробництва молока у світі. 

Ключові слова:  перспективи, проблеми, зовнішні ринки, конкурентноспромож-
ність продукції, ринок молока, молочна галузь, молочна продукція, конкурентоспромож-
ність підприємства, конкурентні переваги,  конкурентна поведінка, конкурентоспромо-
жність вітчизняних підприємств. 

 
Постановка проблеми. Глобальний розвиток економіки вимагає від 

ринку України нових стратегій та механізмів забезпечення конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств, в тому числі й молокопереробних, як на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринках, які допомагають впроваджувати 
свої винаходи та продукцію у світове господарство.   

Прагнення держави вийти на новий рівень економіки та забезпечення 
високих рівнів експорту, приводить до спрямування господарювання на єв-
ропейські ринки та виходу української молочної продукції на зовнішні ринки 
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збуту, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції молочної 
галузі, проведення політики протекціонізму та захисту вітчизняного спожи-
вача від надміру дорогої та неякісної імпортної молочної продукції. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Вагомий внесок у питанні 
управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств зроблено у 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених як: І. Ансофф, Я. Базилюк, А. Воро-
нкова, М. Гельвановський, В. Гриньова, В.Дикань, О. Кузьмін, М. Портер,  
С. Светуньков, Р. Уотермен, А.В. Базилюк, Л.В. Батченко, І.П. Булєєва,  
І.І. Дахно, Ю.В. Макогон [1]. Незважаючи на велику кількість розглянутих 
робіт, щодо конкуренції, багато питань потребують подальшого дослідження, 
зокрема міжнародна конкурентоспроможність підприємств. 

Особливої актуальності набуває необхідність розроблення підходів до 
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності молокопереробних 
підприємств, дослідження факторів, що його формують, визначення стратегій 
подальшого розвитку з урахуванням перспектив виходу на зовнішні ринки.  

Постанова завдання. Мета статті полягає в аналізі ситуації на вітчиз-
няному ринку молока та виявленні проблем, що виникають при виході під-
приємств на зовнішні ринки молочної продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність 
розглядається як соціально-економічна категорія, вміння досягати законним 
шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. 

Вона характеризується властивістю об'єкта задовольняти певну конкре-
тну потребу на даному ринку.  

Конкурентоспроможність підприємства - вміння виготовляти і реалізу-
вати дешеву якісну продукцію в достатній кількості. 

У кожного підприємства є переломний момент, коли потрібно виходи-
ти не тільки на вітчизняний ринок, а й на зовнішній. Для українських підпри-
ємств це актуальне питання, але мала кількість фінансів, невідповідність яко-
сті продукції міжнародним стандартам, відсутність інновацій у багатьох під-
приємств, перешкоджають виходу на закордонні ринки. Натомість в Україні 
існують підприємства, продукція та послуги яких є конкурентноздатними не 
тільки на вітчизняному ринку, а їх потенціал перевищує внутрішні потреби 
країни, тому для збільшення обсягу продажу продукції, цим підприємствам 
необхідно шукати нові ринки збуту. 

Підприємство, що виходить на зовнішні ринки і має на меті активно ре-
алізовувати свою продукцію за кордон, також планує отримувати великі при-
бутки, але це можливо лише за умови експортних операцій. Поняття зовніш-
нього ринку більш ширше ніж національного, і тому має велику перспективу 
розвитку та пропонує підприємствам більші прибутки ніж в середині однієї 
країни. Але для виходу на міжнародні ринки і зацікавлення іноземних спожи-
вачів своєю продукцією потрібно спровокувати попит саме на продукцію да-
ного підприємства, дотримуючись всіх вимог, що висуваються на міжнарод-
ному ринку до даної продукції, беручи до уваги обмеження у міжнародній то-
ргівлі - як у країні, на ринок якої воно збирається вийти, так і в своїй власній. 
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Вихід на зовнішній ринок завжди є вступом до конкурентної боротьби. 
В умовах коли світові ринки перенасичені різними видами товарів кожен то-
вар змушений боротися за перевагу споживача, яка віддається найбільш кон-
курентоспроможному товарові, який за свою ціну задовольняє більше потреб 
і на більш високому рівні, ніж товари конкурентів. 

Міжнародна конкурентоспроможність проявляється у досягненні фір-
мою конкурентних переваг у міжнародному суперництві. Конкурентні перева-
ги показують, у яких областях підприємство досягло більш високих результа-
тів, чим конкуренти, що дозволяє правильно виробити стратегію позиціону-
вання товарів і послуг на ринку, вибравши цільові ринкові сегменти і сконцен-
трувати там фінансові ресурси підприємства. Вони також поділяються на: 

 внутрішні — характеризують внутрішній аспект діяльності підпри-
ємства (рівень затрат, продуктивність праці, менеджмент), щоб зробити його 
кращим ніж у конкурентів; 

 зовнішні — базуються на спроможності підприємства створити 
більш значимі цінності для споживачів його продукції. 

Зовнішні конкурентні переваги орієнтують підприємство на розвиток 
та використання тих чи інших внутрішніх переваг, забезпечуючи йому стійкі 
конкурентні позиції, орієнтуючись на цілеспрямоване задоволення потреб 
конкретної групи споживачів. А базуються вони на якості товару, що ство-
рюють цінність для покупця за рахунок скорочення витрат та підвищення 
ефективності. Це збільшує потенціал фірми і примушує ринок приймати ціну 
продажів вищу, ніж у пріоритетного конкурента, який не забезпечує відпові-
дної визначної якості [2, c. 102]. 

Внутрішня конкурентна перевага є наслідком більш високої продукти-
вності, яка забезпечує фірмі більшу рентабельність та більшу стійкість в 
умовах зниження цін продажів, що нав'язуються ринком чи конкуренцією. 

Все це вказує, що конкурентні переваги українських підприємств мо-
жуть бути використані для переваги у витратах виробництва; якості продук-
тів та послуг; дизайну ураковки; експлуатаційних характеристик продукту; 
післяпродажному обслуговуванні; швидкості реакції на запити споживача; 
асортименті продукції; кількості конкурентів; контактах з постачальниками; 
рекламі; маркетингу [3, c. 29]. 

Фірма визначає сильні та слабкі сторони, що допомагає їй виділити ті 
напрямки, в яких вона може досягти успіху; оцінює можливості та погрози 
потенційних ринків, що допомагає визначити фактори, які є необхідними для 
успіху на ринку. Порівняння потенційно успішних напрямків та важливих 
для успіху факторів дає фірмі уявлення про власні конкурентні переваги та 
робить можливим розробку стратегій [4, c. 235]. 

Головною проблемою залишається управління якістю на українських 
переробних підприємствах — менше третини з них мають сертифіковані сис-
теми управління якістю. Процес гальмується консервативними методами 
управління, а також високою вартістю процедури. 80 % від усього виробниц-
тва молока в України виробляється селянами, які видоюють молоко вручну.  



 182 

Підвищення рівня якості молочної продукції є одним із найважливіших 
напрямків зростання ефективності виробництва та конкурентоспроможності 
підприємства як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Під якістю 
продукції, як економічної категорією, розуміють відповідність властивостей 
та ознак товару вимогам і потребам кінцевих споживачів. Останнім часом 
експерти неодноразово стали звертати увагу на погіршення якості більшої 
частини виробленої молокопереробними підприємствами продукції.  

Підвищення якості та конкурентоспроможності молочної продукції 
впливає на ефективності суспільної праці, темпи та ефективність науково-
технічного прогресу, структуру виробництва та функціональний розподіл по-
тужностей, забезпечує покращення використання матеріальних активів, збі-
льшення прибутковості виробництва, підвищення ефективності використан-
ня інвестиційних ресурсів, гарантує більш повне задоволення попиту спожи-
вачів,  вихід підприємства на світовий ринок, збільшення експорту молочної 
продукції, формування іміджу підприємства як економічно надійного парт-
нера на ринку [5, c. 135]. 

Щоб домогтися належного рівня якості молока в сільгосппідприємст-
вах необхідно провести наступні заходи: 

 створити ферми з високими показниками надоїв, жиру та білка в 
молоці; 

 утримувати приміщення для корів в охайному вигляді; 
 запровадити доїння корів механічним способом з закритою подачею 

молока; 
 створити гігієнічні умови приймання молока-сировини на моло-

копереробних підприємствах. 
Щоб правильно провести оцінку конкурентоспроможності молочної 

продукції проводиться вивчення ринку молока. Воно розпочинається з ви-
вчення середовища конкурентів - товаровиробників; аналізується попит по-
купців з урахуванням якісних, екологічних, та інших вимог до продукції; ви-
значаються оціночні параметри. Проводиться оцінка вимог до молокопроду-
ктів, їх асортименту, кількістю параметрів, лабораторними аналізами. 

 Інтеграція України у світовий економічний простір призвела до зрос-
тання ролі зовнішньої торгівлі у відтворювальному процесі, посилила вплив 
кон’юнктури світового ринку на параметри розвитку економіки держави. 
Оцінка та інтерпретація сучасних тенденцій і нових викликів на світовому 
агропродовольчому ринку є важливою для забезпечення суб'єктів формуван-
ня торгової політики відповідною інформацією для мобілізації державних ре-
сурсів на місцевому, регіональному та національному рівнях. 

Порівняно з іншими галузями молочний бізнес є найменш привабли-
вим з точки зору капіталовкладень, що є гальмом у стабілізації та розвитку 
всієї молочної галузі, а саме молочного скотарства. Бізнес-проекти будівниц-
тва нових ферм та реконструкції існуючих мають високу капіталоємність з 
тривалим терміном окупності. 

Готовність чи неготовність виробників молочної продукції та держав-
них органів до здійснення кроків у напрямку імплементації європейських ви-
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мог впливатиме не лише на можливість вітчизняних виробників вийти на єв-
ропейський ринок, а й посісти там відповідну нішу. Від додержання вимог 
щодо якості і безпечності молочної продукції у майбутньому будуть залежа-
ти і конкурентні переваги на внутрішньому ринку. 

Законодавство України звичайно потребує удосконалення та доопра-
цювання у сфері тваринництва, але ці зміни потребують і можливості їх 
практичної реалізації. Так, наприклад, якість молока, що виробляється в 
Україні, не відповідає європейським стандартам, що найменше з двох при-
чин. Насамперед тому, що якість сировини не відповідає європейським стан-
дартам. Зміну управління якістю молочної продукції необхідно здійснювати 
у всьому харчовому ланцюзі «виробництво – споживання», який включає ви-
робництво молочної сировини, її переробку, реалізацію та споживання гото-
вої продукції.  

У Європі українська молочно-сировинна база не котується за якісними 
показниками і не має попиту, адже наше молоко і молочна продукція оціню-
ється за вмістом жиру, а не білка, як на Заході. Низька якість молока зале-
жить від незадовільних біологічно-санітарних умов. Наявність жиру і білку 
залежить від якості кормів: соковитих, грубих та концентрованих, а також 
біодобавок.  

До проблем українського експорту можна віднести: 
 низько технологічна продукція та не відповідність якості українсь-

ких товарів вимогам світових ринків; 
 застарілі ринки збуту, відсутність переорганізації; 
 необхідність стандартизації та сертифікації за світовими зразками 

українських товарів; 
 слабка підтримка держави та ліцензій на експорт сировини; 
Заходи щодо підвищення ефективності експортних операцій: 
 підвищення конкурентноздатності товарів на експорт вдосконалю-

ючи кваліфікацію персоналу, що приймає участь в організації експортних 
операцій, шляхом регулярного проведення навчання й атестацій; 

 диверсифікованість виробництва з метою виведення на зовнішні ри-
нки нових видів продукції та оптимізація процесу пошуку контрагентів і 
встановлення контактів з ними на довгостроковій основі; 

 використання акредитивної форми розрахунків; 
 мінімізація витрат експортера на виробництво й транспортування 

товару для зменшення собівартості товару; 
 контроль якості з метою недопущення відмовлення покупця від то-

вару чи зниження ціни; 
 вчасне постачання; 
 розробка маркетингу при виході на новий ринок; 
 вихід на нові ринки збуту, з метою приваблення справжніх інозем-

них споживачів. 
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Міжнародна конкурентоспроможність підприємства – здатність під-
приємства створювати та реалізовувати продукцію, яка за ціною та якістю 
буде краща, ніж аналогічна продукція конкурентів на зовнішньому ринку.  

Основними проблемами, які перешкоджають успішній реалізації конку-
рентних переваг є, перш за все, технологічна відсталість вітчизняних компаній 
та наявність несприятливого бізнес-клімату в українській державі. Національні 
фактори здійснюють першочерговий вплив на чинну модель конкурентоспро-
можності України: природно-ресурсний потенціал країни сприяє розвитку та-
ких галузей як чорна металургія та хімічна промисловість, а географічне роз-
ташування обумовлює розвиток експорту транспортних послуг. Таким чином, 
Україна має вкрай вразливу структуру експорту з його концентрацією у секто-
рах, які характеризуються переважно ціновою конкуренцією. Тому важко за-
войовані позиції на тих чи інших ринках сировини і напівфабрикатів легко 
втрачаються, коли конкуренти пропонують кращі цінові умови поставок. 

Для управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства-
застосовують комплекс заходів, спрямованих на протистояння та подолання 
негативних наслідків конкуренції з метою досягнення бажаного рівня конку-
рентоспроможності на міжнародному ринку [6]. 

Враховуючи жорсткі умови конкуренції ринку від підприємства вима-
гають забезпечення стабільного фінансового стану шляхом здійснення ефек-
тивної виробничо-збутової діяльності. 

Щодо держави, то головним її завданням має бути створення такого 
економічного, політичного та правового середовища, які б стримували кон-
курентоспроможні товари, це забезпечується проведенням реформ господар-
ської діяльності в умовах переходу до нової моделі розвитку економіки, 
створення ефективної експортно-імпортної стратегії, політики таможні, ва-
лютно-фінансові, та національних інтересів та інтересів виробників. 

Обмеження активного впливу на підвищення конкурентоздатності то-
варів і послуг у сфері обслуговування вимагає обґрунтованого добору і за-
стосування методів забезпечення конкурентоздатності, які необхідно розгля-
дати як найбільш ефективні шляхи підвищення конкурентоздатності. 

Сучасне економічне середовище характеризується посиленням динамі-
зму протікання всіх процесів, утому числі й конкурентної боротьби. У тепе-
рішніх умовах, які характеризуються постійною зміною зовнішніх факторів, 
зростанням ризику діяльності, питання конкурентоспроможнос-
ті  підприємств на зовнішньому ринку є актуальним. 

Наслідком трансформаційних процесів в економіці України стало по-
слаблення організаційних основ управління міжнародною конкурентоспро-
можністю вітчизняних підприємств, що посилює загрозу їх витіснення зару-
біжними конкурентами як на внутрішньому ринку України, так і на закор-
донних ринках. Перед підприємствами орієнтованими на міжнародний ри-
нок, виникає проблема формування стійких конкурентних переваг з метою 
ефективного функціонування на зарубіжному конкурентному ринку. 
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Основними проблемами, які перешкоджають успішній реалізації кон-
курентних переваг є перш за все технологічна відсталість вітчизняних ком-
паній та наявність несприятливого бізнес-клімату в українській державі.  

У більшості випадків українська продукція виявляється неконкуренто-
спроможною внаслідок відсутності відповідних сертифікатів якості або ви-
користання таких систем оцінки якості товарів, які не відповідають загально-
прийнятим у світі. 

Щодо молочної галузі то вона є підгалуззю харчової промисловості і 
включає в себе підприємства з виробництва молока та інших молочних про-
дуктів, займаючи важливе місце в економіці держави та забезпеченні насе-
лення продуктами харчування. Її робота залежить від стану виробництва, на-
явності якісної сировинної бази, платоспроможності покупців.  

Для повного забезпечення ефективного виробництва продукції підпри-
ємствами потрібно володіти достовірною інформацією про стан молочного 
ринку та напрямки його майбутнього розвитку. Для цього проводять аналіз 
поточної ситуації на ринку молока, аналізувати позитивні та негативні тен-
денції, які відбуваються на ринку молочної продукції за останні роки.  

У свою чергу світовий ринок молока славиться тим, що він постійно 
розвивається та збільшує обсяги виробництва. На ньому зросли вимоги до 
якості молочних продуктів – воно повинне бути свіжим, чистим, корисним, 
виробленим в екологічно безпечному навколишньому середовищі, зручним у 
використанні та споживанні. Натомість в Україні рівень споживання молоч-
ної продукції залишається низьким, тому на вітчизняні ринки потрібно по-
стачати молочні продукти з додатковою цінністю та високоякісними пожив-
ними властивостями. Це допоможе збільшити попит на наше молоко та мо-
лочну продукцію й збільшить якість як за жирністю, так і вмістом білка, як 
на Заході. 

Наявність жиру і білку залежить від якості кормів: соковитих, грубих 
та концентрованих, а також біодобавок, тому потрібне оптимальне їх спів-
відношення в раціоні скотини. Для цього необхідно:  

 нарощувати виробництво конкурентноспроможної молочної проду-
кції, розширюючи асортимент і гарантуючи якість з метою задоволення по-
питу в молочних продуктах на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

 застосовувати ресурсозберігаючі безвідходні технології та про по-
водити  переробку вторинних ресурсів;  

 налагодити взаємовідносини з постачальниками молочної сировини, 
особливо з території колишнього СНД, які і на сьогодні являються стратегіч-
ними партнерами [7].  

Щоб підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції моло-
копереробних підприємств  можна запропонувати провести такі дії:  

 ввести в дію ефективний контроль за виробництвом, застосовувати 
сучасні енерго та ресурсозберігаючі технології;  

 управляти вхідною та вихідною інформацією для більш ефективного 
прийняття рішень, контролюючи фінансовий стан та інвестиції підприємства; 
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 розробляти довгострокові і короткострокові стратегії, планування й 
прогнозування діяльності підприємства, організацію виробництва і праці, тех-
нічного контролю, підвищення кваліфікації кадрів і виробничої дисципліни. 

Для вітчизняних підприємств успішний та конкурентоспроможний мо-
лочний бізнес на світовому ринку можливий за умов постійного контролю за 
ефективністю господарювання, а саме впровадження інновацій, які допомо-
жуть нарощувати виробничі потужності та підвищувати якість продукції, що 
наблизить її до європейських стандартів.  

Жорстка боротьба за споживачів як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринку, потребує створення і виробництва конкурентоспроможних то-
варів. У зв’язку з цим, проблема пошуку нових досконалих методів оцінки 
рівня конкурентоспроможності продукції та ефективних шляхів її зростання 
є актуальною і потребує більш детального дослідження.  

Якщо на даному етапі визначений (досягнутий) рівень конкурентоспро-
можності товару виявився неприйнятним, то подальша його оцінка значення не 
має. Підприємству необхідно скоригувати якісні та/або цінові характеристики 
товару з тим, щоб вони відповідали цілям конкурентної стратегії підприємства; 
якщо ж на даному етапі виробнику вдалося досягти прийнятний рівень конку-
рентоспроможності своєї продукції, то підтвердити це необхідно позитивними 
результатами оцінки маркетингової діяльності підприємства [8].  

Важлива роль відводиться показникам якості молока, зокрема його 
сортовій структурі. Так, за стандартом, молоко під час закупівлі розподіля-
ється на три ґатунки: вищий, перший і другий. Воно має бути від здорових 
корів, охолоджене й профільтроване, і оцінюється за такими показниками 
якості, як густина, кислотність, загальне бактеріальне забруднення, вміст со-
матичних клітин, чистота і вміст жиру.  

Для дослідження конкурентного потенціалу підприємства застосову-
ють порівняльний аналіз діяльності конкурентів. Для аналізу використову-
ється метод теорії ефективної конкуренції. Даний метод передбачає аналіз 
чотирьох груп показників, які комплексно оцінюють ефективність викорис-
тання ресурсів підприємства, діючого на певному сегменті ринку [9].  

Висновки. Для України діяльність на зовнішньому ринку молочних 
продуктів набула великого значення. Обмежені потенційні можливості внут-
рішнього ринку молочної продукції, досить сильна конкуренція з боку прові-
дних компаній на ринку змушують керівництво вітчизняних компаній шука-
ти нові ринки збуту своєї продукції для максимально повного завантаження 
виробничих потужностей, зниження на цій основі собівартості продукції, до-
сягнення за рахунок ефекту масштабу більшої конкурентоспроможності в ці-
новій сфері та, в кінцевому рахунку, забезпечення стійкої прибутковості під-
приємства в довгостроковій перспективі. 

Таким чином, економічне зростання молочної галузі України залежить 
від зовнішньоторговельного потенціалу з використанням геоекономічних пе-
реваг виходу на перспективні зовнішні ринки, забезпеченням оптимальної 
диверсифікації зовнішньоекономічної сфери, залученням інноваційного по-
тенціалу та застосуванням заходів державного стимулювання експорту.  
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До причин освоєння міжнародних ринків молочної продукції моло-
копереробнимиі підприємствами  України можна віднести: 

 міжнародні ринки молочної продукції дозволяють нарощування ви-
робництва, збільшення доходів, отримання додаткових конкурентних переваг 
за рахунок ефекту масштабу; 

 для виходу зовнішні ринки проводять диверсифікацію ризиків; 
 освоєння зовнішніх ринків має стати стимулом впровадження між-

народних стандартів якості у процесі виробництва, переробки та реалізації 
продукції вітчизняної молочної галузі. 

Якість молока залежить від багатьох чинників, серед яких: стан здо-
ров`я дійної корови, умови утримання, годівлі, умови доїння та зберігання 
молока, умови транспортування і реалізації.  

Сьогодні вітчизняна молочна галузь ще не готова до жорсткої конкуре-
нції з потужними міжнародними компаніями. Тому надалі потрібно працюва-
ти над продовженням гармонізації діючих стандартів до вимог європейських 
та світових, активізувати роботу по впровадженню систем управління якістю 
ISO та систем управління безпечністю НАССР.  
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У статті проаналізовано методологічні основи діагностики ефективності вико-

ристання капіталу суб’єктів агробізнесу. Систематизовано наукові підходи до ефектив-
ності використання капіталу. Визначено напрямки системного аналізу оцінки ефектив-
ності використання капіталу. Доведено необхідність діагностики з позиції трьох взає-
мопов’язаних компонентів: рентабельності; економічного ефекту; оборотності. Виок-
ремлено ключові показники, які доцільно застосовувати для діагностики ефективності 
використання капіталу. На основі дослідження обґрунтовано, що показники рентабель-
ності повинні включати індикатори рентабельності власного капіталу (в тому числі за-
реєстрованого); інвестованого (залученого) та перманентного капіталу. Економічний 
ефект повинен визначатися за допомогою показника фінансового левериджу, шляхом оці-
нки додаткового отримання прибутку та підвищення рівня рентабельності власного ка-
піталу внаслідок залучення позикового капіталу. Показники ефективності (інтенсивнос-
ті) використання капіталу повинні характеризувати оборотність капіталу (в розрізі 
складових), надавати інформацію про термін погашення кредиторської заборгованості 
та характеризувати розмір та оборотність власного капіталу в процесі здійснення збу-
тової діяльності. 

Ключові слова: капітал, ефективність, ефект, рентабельність, оборотний капі-
тал, показники. 

 
Постановка проблеми. Важливу місії в діагностиці капіталу підпри-

ємств відіграє оцінка ефективності використання капіталу. Результати дослі-
джуваного питання дають підстави стверджувати, що на сьогодні комплекс-
ний, всеохоплюючий  підхід до оцінки ефективності використання даного 
фінансового ресурсу відсутній. 

Існування значної кількості поглядів та методик аналізу капіталу з по-
зиції ефективності використання капіталу, наявність багатоаспектної гами 
показників (коефіцієнтів), що визначають його дохідність, створюють відпо-
відну невизначеність з питань виокремлення необхідних фінансових індика-
торів для здійснення діагностики ресурсу в даному напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у методо-
логію діагностики ефективності використання капіталу здійснили О.М. Ані-
сімова, Г.О. Крамаренко, В.В. Ковальов, В.О. Подольська, Г.В. Савицька, 
О.В. Яріш, О.В. Ярошенко та ін. Незважаючи на достатньо пильну увагу вче-
них до питань діагностики ефективності використання капіталу виникає не-
обхідність поглибленого розгляду досліджуваної проблематики, чіткому вио-
кремленню ключових показників. 

Постановка завдання. Мета написання статті полягає в дослідженні 
методологічних основ діагностики ефективності використання капіталу 
суб’єктів агробізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Систематизація наукових 
підходів до ефективності використання капіталу дозволяє стверджувати, що 
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одні вчені показники ефективності використання капіталу об’єднують у дві 
групи (показники, які характеризують ефективність капіталу на основі розра-
хунку показників його оборотності та показники, що оцінюють дохідність, 
прибутковість капіталу [10], інші – виокремлюють показники рентабельності 
[6] та ефект фінансового левериджу. 

В зв’язку з тим, що ефективність являється важливим напрямком діаг-
ностики капіталу, необхідно сформувати методологічне підґрунтя оцінки 
ефективності використання досліджуваного фінансового ресурсу. 

Дослідження ефективності використання капіталу передбачає аналіз  
оборотності (інтенсивності), ефективність (прибутковості) та економічного 
ефекту від додаткового залучення відповідних видів даного фінансового ре-
сурсу. Відповідно, системний аналіз оцінки ефективності використання капі-
талу підприємств необхідно здійснювати з позиції трьох взаємопов’язаних 
компонентів: рентабельності; економічного ефекту; оборотності (рис. 1). 

 
Рис. 1. Системний аналіз оцінки ефективності  

капіталу підприємств 
 

Обрання даного напряму методології пояснюється наступними причи-
нами: 

1) Методологія оцінки рентабельності капіталу базується на основі 
підходу до економічної ефективності, яка виражається співвідношенням ве-
личини економічного ефекту до величини ресурсів або витрат. Пріоритетним 
результативним показником діяльності підприємств є прибуток, але даний 
фінансовий індикатор не характеризує ефективність діяльності підприємства, 
використання фінансових ресурсів. Відповідно, для забезпечення комплекс-
ної діагностики капіталу суб’єктів агробізнесу потрібні дієві фінансові інди-
катори в обрахунку яких приймає участь даний результативний показник. 
Тобто, складовою методології досліджуваного наукового напрямку повинна 
бути оцінка рентабельності капіталу. Індикатори рентабельності будуть відо-
бражати співвідношення економічного ефекту до витрат (відповідних скла-
дових капіталу підприємства). 

2) Економічний ефект буде відображати додаткове отримання прибут-
ку, підвищення рівня рентабельності власного капіталу в результаті додатко-
вого залучення позикового капіталу, що визначатиметься через ефект фінан-
сового важелю. 
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3) Оборотність (інтенсивність) використання капіталу, сприятиме до-
сягненню відповідного ефекту в вигляді збільшення, оптимізації розміру ре-
зультативних показників фінансової діяльності. 

Показники прибутковості (рентабельності) забезпечують вивчення 
ефективності діяльності підприємства за співвідношенням ефекту (прибутку)  
і вартості витрачених ресурсів, а також доходів, отриманих у результаті їх 
використання. 

Аналізуючи підходи до рентабельності, які склалися в науково-
практичній сфері, доцільно зазначити наступне.  

На сьогодні існує погляд на розмежування валової рентабельності, рен-
табельності операційної діяльності та рентабельності звичайної діяльності. 

Валова рентабельність - характеризує ефективність роботи структурних 
підрозділів підприємства за центрами витрат і центрами  відповідальності, де 
відбувається формування змінних витрат, безпосередньо пов’язаних з виго-
товленням продукції та  загальновиробничим управлінням, а також визна-
чення виробничої  собівартості. 

Рентабельність операційної діяльності - свідчить про ефективність опе-
раційних витрат, пов’язаних з формуванням виробничої собівартості, загаль-
ногосподарським управлінням і  збутовою діяльністю та іншими операцій-
ними витратами. 

Рентабельність звичайної діяльності дозволяє вивчити привабливість під-
приємства за визначеними умовами господарювання відповідно до діючих поло-
жень внутрішніх і зовнішніх нормативних  документів та з урахуванням всіх ви-
дів витрат, які виникають на підприємстві, і які можливо передбачити [16]. 

Пріоритетною складовою загальної рентабельності являється рентабе-
льність капіталу. 

Для характеристики ефективності використання капіталу доцільно ви-
користовувати наступні коефіцієнти. 

Найбільше значення для оцінки діяльності має показник фінансової ре-
нтабельності, тобто рентабельності власного капіталу. За допомогою фінан-
сових індикаторів даної групи є можливість визначити ефективність викори-
стання інвестованих власником коштів в розвиток підприємства, порівняти їх 
з доходами від інших вкладень. 

Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна в дану групу виокремлюють три коефіці-
єнта, в обрахунку яких приймає участь валовий прибуток; чистий прибуток 
та прибуток від реалізації продукції. 

Тобто, методику розрахунку рівня рентабельності власного капіталу 
необхідно моделювати наступним чином: 

- рентабельність за валовим прибутком: 

                                                                                             (1) 

де,  - рентабельність власного капіталу за валовим прибутком, %;  
 - власний капітал, тис. грн.;  
 - валовий прибуток тис. грн. 
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- рентабельність за чистим прибутком: 

                                                                                             (2) 
де,  - рентабельність власного капіталу за чистим прибутком, %;  

 - чистий прибуток, тис. грн.; 
 - власний капітал, тис. грн.; 

- рентабельність за чистим прибутком від реалізації: 

                                                                                         (3) 

де,  - рентабельність власного капіталу за чистим прибутком від 
реалізації, %; 

 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  
тис. грн.;  

 - власний капітал, тис. грн. [6]. 
Використання перманентного капіталу підприємствами вимагає також 

включення даного показника в групу рентабельності. 
Перманентний капітал – це сума власного капіталу та довгострокових 

позикових коштів, які знаходяться в довгостроковому розпорядження 
суб’єкта господарювання. Відповідно, коефіцієнт рентабельності пермане-
нтного капіталу доцільно розраховувати наступним чином: 

                                                                                                (4) 
де  - рентабельність перманентного капіталу, %;  

 - чистий прибуток, тис. грн.;  
 - перманентний капітал, тис. грн. [10]. 

Рентабельність фінансових вкладень, тобто коефіцієнту, який показує 
розмір доходів (дивідендів, відсотків) отриманих на кожну гривню, вкладену 
в акції, облігації інших підприємств, від пайової участі в діяльності інших 
організацій, необхідно розраховувати наступним чином: 

                                                                                             (5) 

де,   - рентабельність фінансових вкладень, %;  
 - дохід від цінних паперів і вкладень, тис. грн.; 

 - фінансові вкладення, тис. грн. [6]. 
Ефективність витрат засновників майна підприємства доцільно проана-

лізувати за допомогою коефіцієнта рентабельності зареєстрованого капіта-
лу, методику обрахунку якого можна представити наступним чином: 

                                                                                               (6) 

де,  - рентабельність зареєстрованого капіталу, %;  
 - чистий прибуток, тис. грн.;  
 - зареєстрований капітал, тис. грн. 
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Ю. С. Цал-Цалко констатує, що показники рентабельності власного ка-
піталу (чистих активів) і зареєстрованого капіталу показують загальну ефек-
тивність підприємницької діяльності відносно власних вкладень засновників 
підприємства при його створенні та реінвестуванні прибутку. Вони є універ-
сальною характеристикою привабливості і вигідності інвестування для фак-
тичних та потенційних власників, а також оцінкою вміння господарюючих 
суб’єктів користуватися ринком фінансових ресурсів [16]. 

Одним з важливих аспектів оцінки діяльності фірми є вивчення її ефек-
тивності з точки зору власника. Ефективність в даному випадку, як і в бага-
тьох інших, можна оцінювати шляхом визначення показника рентабельності. 
Однак простого розрахунку може виявитися недостатньо і його буде необ-
хідно доповнити аналізом. Актуальним методом є факторний аналіз рентабе-
льності власного капіталу. 

Цінність будь-якого виду аналізу складно переоцінити, а факторний ана-
ліз рентабельності власного капіталу та інших показників є одним з більш оп-
тимальних методів, що сприяють прийняттю вірних управлінських рішень [14]. 

Факторну модель рентабельності власного капіталу доцільно виразити 
за допомогою формули Дюпона: 

                                                                                             (7) 
де,  - рентабельність власного капіталу, %; 
 - чистий прибуток, тис. грн.;  
 - прибуток від реалізованої продукції, тис. грн.; 
 - середньорічна сума власних коштів підприємства, тис. грн.; 
 - власний капітал, тис. грн. 

Згідно даної методики рентабельність власного капіталу можна пред-
ставити наступним чином: 

                                                                                             (8) 
де,  - рентабельність реалізованої продукції, %;  

- коефіцієнт фондовіддачі, грн.;  
 - коефіцієнт фінансової залежності, що характеризує структуру ка-

піталу підприємства [6]. 
Перевагою даної моделі є аналітичність, розподіл комплексних 

показників на чинники, їх складові. Це дозволяє визначити першопричини і 
взаємозв'язок змін комплексних показників ефективності діяльності компанії. 
За допомогою моделі факторного аналізу ключових показників можна наочно 
простежити вплив первинних чинників на формування комплексних 
показників, дати їх порівняльну характеристику і визначити причини їх зміни 
[7]. 

До показників рентабельності капіталу також потрібно віднести період 
окупності власного капіталу. Тобто проаналізувати період, протягом якого 
повністю здійсниться окупність капіталу, вкладеного в дане підприємство. 
Період окупності власного капіталу має важливе значення, оскільки через 
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оцінку, розмір та динаміку власники даного фінансового ресурсу, роблять 
висновки про ефективність управління їх капіталом. Чим швидше вкладення 
в компанію досягають окупності, тим швидше вони починають приносити 
прибуток [8]. 

Методика розрахунку даного показника має наступний вигляд: 
                                                                                                        (9) 

де,  - період окупності власного капіталу;  
 - власний капітал, тис. грн.; 
 - чистий прибуток, тис. грн. 

При дослідженні рентабельності капіталу також потрібно проаналізу-
вати рентабельність інвестованого капіталу, який характеризує ефективність 
використання залученого капіталу. Методику розрахунку необхідно предста-
вити у вигляді алгоритмічного взаємозв’язку показників: 

                                                                                        (10) 

                                                                                          (11) 

                                                                                                      (12) 

                                                                                          (13) 

де,  – чистий операційний прибуток після сплати податків; 

 - прибуток до сплати відсотків і податків; 
 - податок на прибуток; 
 - інвестований капітал; 
 - обсяг власного капіталу;  
 - обсяг довгострокового капіталу [12] 

В.В. Ковальов пропонують дещо спрощену методику розрахунку дано-
го коефіцієнта, але з двох позицій: 

- з позиції інвесторів: 

                                                                                                    (14) 

де,  - рентабельність інвестованого капіталу з позиції інвесторів;  
- чистий прибуток;  
- відсотки до сплати; 
 - сукупний капітал;  

- короткострокові пасиви; 
- з позиції власників підприємства: 

                                                                                                  (15) 

де,  - рентабельність інвестованого капіталу з позиції власників під-
приємства;  
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- чистий прибуток;  
 - дивіденди за привілейованими акціями;  

 - власний капітал; 
 - привілейованими акція [4]. 

Використовуючи позицію відносно розрахунку рентабельності в межах 
валового та чистого прибутків, а також чистого доходу від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) рентабельність сукупного капіталу необхідно ви-
значати наступним чином: 

- рентабельність за валовим прибутком: 

                                                                                        (16) 
де,  - рентабельність капіталу за валовим прибутком, %;  

 - валовий прибуток, тис. грн.;  
 - сукупний капітал, тис. грн. 

- рентабельність за чистим прибутком: 
                                                                                          (17) 
де,  - рентабельність капіталу за чистим прибутком, %;  

 - чистий прибуток, тис. грн.; 
 – сукупний капітал, тис. грн.; 

- рентабельність за чистим прибутком від реалізації: 

                                                                                       (18) 

де,  - рентабельність власного капіталу за чистим прибутком від 
реалізації, %; 

 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 
грн.; 

 - сукупний капітал, тис. грн. [6]. 
Використання підприємством позикових коштів,  що впливає на зміну 

коефіцієнта рентабельності власного капіталу, можна проаналізувати за до-
помогою показника фінансового левериджу. Даний показник - об'єктивний 
фактор, що виникає з появою залученого капіталу в загальному обсязі вико-
ристовуваного підприємством капіталу і дозволяє йому одержати додатковий 
прибуток на власний капітал. 

Рівень додатково генерованого прибутку на власний капітал при різній 
частці використання позикових коштів відображає ефект фінансового леве-
риджу [2]. Тобто, ефект фінансового левериджу показує на скільки відсотків 
збільшиться сума власного капіталу за рахунок залучення додаткових коштів 
в оборот підприємства [11]. 

Ефект фінансового важеля розраховується наступним чином: 

                                                                              (19) 
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де,  - ефект фінансового важеля, який полягає у прирості коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу, %; 

 - ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; 
 - коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового 

прибутку до середньої вартості активів),%; 

 - середній розмір процентів за кредит, що сплачуються підприємст-
вом за використання залученого капіталу; 

- середня сума використаного залученого капіталу; 
 - середня сума власного капіталу підприємства [9]. 

Фінансовий важель має три складові: 
1) податковий коректор  - відображає ступінь впливу рівня опо-

даткування прибутку підприємства на ефект фінансового важеля [13]. Дану 
складову в процесі управління фінансовим левериджем використовують у 
наступних випадках: якщо для різних видів діяльності підприємства встанов-
лені диференційовані ставки оподаткування прибутку [10]; 

2) диференціал фінансового важеля  - характеризує різницю між 
коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром процентів 
за кредит [9]. Якщо рентабельність активів підприємства перевищує рівень 
плати за користування кредитними коштами, то залучення довгострокових 
позик вигідне підприємству і зумовить ріст рентабельності власного капіталу 
та позитивне значення показника ефекту фінансового важеля. У випадку, як-
що протягом користування позиковими коштами рівень рентабельності акти-
вів знизиться нижче за рівень відсотків за кредитом, ефект фінансового ва-
желя набуває від’ємного значення і вказує на зниження рівня рентабельності 
власного капіталу [13]; 

3) коефіцієнт фінансового важеля  - характеризує суму використову-
ваного підприємством залученого капіталу у розрахунку на одиницю власно-
го капіталу [9]. 

Збільшення коефіцієнта фінансового важеля (тобто залучення додатко-
вого позикового капіталу) доцільно за умови, якщо його диференціал більше 
нуля. Від'ємне значення диференціалу фінансового важеля веде до зниження 
рентабельності власного капіталу (у цьому випадку необхідно знизити вар-
тість залучення позикового капіталу, а при відсутності такої можливості від-
мовитися від його використання) [15]. 

Систематизація інформації дає підстави констатувати, що фінансовий 
леверидж – інструмент реалізації поставленої фінансової мети для досягнен-
ня оптимального позитивного фінансового результату діяльності підприємс-
тва. Відповідно, необхідності вимагає обов’язковість врахування даного фі-
нансового індикатора при здійсненні діагностики ефективності використання 
капіталу господарюючими суб’єктами. 
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Системна оцінка ефективності використання суб'єктом господарювання 
своїх ресурсів задля досягнення позитивних результатів та створення сприят-
ливого інвестиційного клімату, а також підтримання стабільного фінансового 
стану та забезпечення постійного розширення й росту обсягів виробництва та  
реалізації продукції і послуг являє собою аналіз ділової активності підприєм-
ства. Динаміка капіталу підприємства є найважливішим барометром рівня 
ефективності його господарської діяльності (ділової активності). Функціону-
вання капіталу підприємства в процесі його виробничого використання хара-
ктеризується постійним кругообігом. 

Для оцінки рівня ділової активності підприємства особливо важливого 
значення набувають показники, що характеризують швидкість оборотності 
капіталу підприємства в цілому, швидкість оборотності власного капіталу 
підприємства, а також швидкість оборотності його кредиторської заборгова-
ності [1]. 

Коефіцієнти оборотності і ділової активності підприємства показують 
ефективність використання підприємством (організацією) капіталу. Коефіці-
єнти оборотності безпосередньо визначають ступінь платоспроможності під-
приємства (здатності розплачуватися за своїми зобов'язаннями), фінансової 
стійкості та фінансового ризику. Коефіцієнти оборотності в своїх розрахун-
ках використовують не чистий прибуток як коефіцієнти рентабельності, а ви-
ручку від реалізації товарів і послуг. Це дозволяє оцінити не прибутковість 
діяльності підприємства, а його інтенсивність і швидкість оборотності ресур-
сів [3]. 

Коефіцієнт оборотності - це фінансовий коефіцієнт показує інтенсив-
ність використання (швидкість обороту) певних видів капіталу (зобов'язань). 
Коефіцієнти оборотності виступають показниками ділової активності підпри-
ємства [5]. 

Оскільки оборотність капіталу тісно пов'язана з його рентабельністю і 
служить одним з найважливіших показників, що характеризують інтенсив-
ність використання коштів підприємства, його ділову активність, у процесі 
аналізу необхідно більш детально вивчити показники оборотності капіталу,  
встановити, на яких стадіях кругообігу відбулося уповільнення або приско-
рення руху коштів [11]. 

В.О. Подольська, О.В. Яріш з метою аналізу оборотності капіталу як 
сукупного, так і його складових (характеристики інтенсивності його викори-
стання капіталу), наголошують, що швидкість обороту капіталу можна вимі-
рювати у днях, разах [10]. 

В напрямі комплексного аналізу оборотності (інтенсивності) викорис-
тання капіталу необхідно виокремити наступні показники: 

1. Оборотність капіталу (характеризує ефективність використання 
капіталу підприємства): 

                                                                                            (20) 

де,  - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн.;  
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 - капітал на початок звітного періоду; 
- капітал на кінець звітного періоду. 

2. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (характеризує ефекти-
вність використання власного капіталу підприємства): 

                                                                                             (21) 

де,  - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн.;  

 - власний капітал на початок звітного періоду, тис. грн.;  
 - власний капітал на кінець звітного періоду, тис. грн. 

3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (характе-
ризує величину капіталу, яку підприємство має відшкодувати в чітко визна-
чений період): 

                                                                                           (22) 

де,  - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн.;  

 - кредиторська заборгованість на початок звітного періоду, тис. 
грн.;  

- кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду, тис. грн. 
Складовими кредиторської заборгованості, що прийматиме участь в 

обрахунку даного показника, потрібно вважати наступні складові: 
- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями (код рядка ф.1 – 1610); 
-  кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка 

ф.1 – 1615);  
- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядка 

ф.1 – 1620);  
- кредиторська заборгованість зі страхування (код рядка ф.1 – 1625); 
- кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці (код ря-

дка ф.1 – 1630).  
4. Строк погашення кредиторської заборгованості, днів (характери-

зує період погашення кредиторської заборгованості): 

                                                                                       (23) 
де, тривалість періоду – 365 днів;  

 - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. 
5. Коефіцієнт закріплення капіталу (характеризує обсяг використа-

ного капіталу для здійснення виробничої діяльності): 

                                                                                               (24) 

де,  - капітал на початок звітного періоду;  
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- капітал на кінець звітного періоду;  
 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 

грн. 
6. Тривалість обороту власного капіталу (характеризує скільки днів 

кожна одиниця власного капіталу приймає участь у виробничому процесі): 

                                                                                        (25) 
де, тривалість періоду – 365 днів; 

 - коефіцієнт оборотності власного капіталу. 
7. Коефіцієнт завантаження власного капіталу (характеризує суму 

власного капіталу, витрачену на 1 грн. реалізованої продукції): 

                                                                                                     (26) 

  - коефіцієнт оборотності власного капіталу. 
Висновки. За результатами дослідження розроблено методологічний 

підхід до оцінки ефективності використання капіталу. Відповідно, дослі-
дження в даному напрямі повинні ґрунтуватися на основі комплексної діаг-
ностики даного фінансового ресурсу з позиції рентабельності, економічного 
ефекту та оборотності (інтенсивності). На основі дослідження обґрунтовано, 
що показники рентабельності повинні включати індикатори рентабельності 
власного капіталу (в тому числі зареєстрованого); інвестованого (залученого) 
та перманентного. Економічний ефект повинен визначатися за допомогою 
показника фінансового левериджу, шляхом оцінки додаткового отримання 
прибутку та підвищення рівня рентабельності власного капіталу внаслідок 
залучення позикового капіталу. Показники ефективності (інтенсивності) ви-
користання капіталу повинні характеризувати оборотність капіталу (в розрізі 
складових), надавати інформацію про термін погашення кредиторської забо-
ргованості та характеризувати розмір та оборотність власного капіталу в 
процесі здійснення збутової діяльності. 
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СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ 
Новак Н.П., к.е.н., докторант 

Херсонський державний аграрний університет 
 
Визначено особливості розвитку аграрної сфери економіки в умовах посилення кон-

куренції та необхідності підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського ви-
робництва. Виявлено протиріччя  та проблеми взаємозв’язку ринкових механізмів і держа-
вного регулювання. Визначено першочергові з них, які потребують державного регулювання 
та підтримки. Це зайнятість та соціальне забезпечення сільського населення, досягнення 
екологічної рівноваги, підтримка сільських територій, продовольча безпека, протекціонізм 
на аграрних ринках.  

Ключові слова: аграрна сфера, державне регулювання, пріоритети, соціальний 
розвиток, екологічна рівновага, конкурентоспроможність,  підвищення, удосконалення. 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки Украї-

ни значно збільшується роль держави як принципово важливого чинника в 
досягненні економічного зростання й підвищення соціальної стабільності. 
Світовий досвід переконливо доводить, що через специфічні особливості фу-
нкціонування та розвитку, аграрна сфера не може бути саморегулюючою си-
стемою і має більшу потребу в регулюванні й підтримці з боку держави, ніж 
інші сфери. Особливого значення регулююча функція держави набуває у 
зв’язку зі вступом до СОТ та інтеграцією України в європейський та світовий 
економічний простір. 

Реформування аграрної сфери економіки, яке супроводжувалося станов-
ленням ринкових відносин, проведенням земельної реформи, створенням но-
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вих підприємницьких організаційних структур різних форм власності та гос-
подарювання, не дало очікуваних, насамперед,  соціальних результатів. Реалії 
сьогодення спонукають до використання стратегічних підходів для здійснення 
глибоких перетворень в аграрній сфері, що є однією з передумов успіху її со-
ціально-економічного розвитку [7, с. 69]. Особливої актуальності набувають 
питання вдосконалення системи державного регулювання аграрної сфери, що 
включає різні форми й методи, які враховують сучасний стан і специфіку га-
лузі. Масштаби державної участі в регулюванні аграрної сфери економіки по-
стійно змінюються. Змінюються і вимоги до системи державного регулюван-
ня, що зумовлює визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо 
розвитку аграрної галузі в умовах соціально орієнтовної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти державного ре-
гулювання аграрної сфери висвітлені у працях вітчизняних та закордонних 
науковців і практиків, зокрема П. Гайдуцького, С. Дем’яненка, І. Кириленка, 
П. Макаренка, В. Месель-Веселяка, І. Михасюка, О. Могильного, 
В. Назаренка, М. Павлишенка, Б. Пасхавера, О. Онищенка, Т. Осташко, 
П. Саблука, Г. Черевка, В. Юрчишина та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення соціальних та еко-
номічних пріоритетів державного регулювання розвитку аграрної сфери еко-
номіки в умовах посилення ринкової конкуренції та необхідності підвищення 
конкурентоспроможності аграрного виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрна сфера є особли-
вою галуззю  національної економіки, тому що її розвиток має визначальний 
вплив на рівень життя українського народу. Тут працюють близько 20 % за-
йнятого населення і виробляється близько 30 % валового внутрішнього про-
дукту країни [3]. Особливістю сільськогосподарського виробництва є також 
те, що в сільському господарстві головним, не замінним і не відтворюваль-
ним засобом виробництва є земля. Крім того, це один з найбільш ризикова-
них видів господарської діяльності. 

До основних проблем розвитку аграрної сфери необхідно віднести не-
достатню ресурсну, енергетичну, екологічну, соціальну ефективність сільсь-
когосподарського виробництва; недосконалість механізмів інвестиційного 
забезпечення; проблему деформації цінових пропорцій; нераціональне вико-
ристання та відсутність ринку землі сільськогосподарського призначення; 
проблему забезпеченості основними виробничими засобами; недосконалість 
інфраструктури та механізмів регулювання кон’юнктури аграрного ринку; 
деформацію структури виробництва та загострення соціальних проблем у 
сільській місцевості, депресивність сільських територій загалом. 

Причин, що зумовили такий стан справ, досить багато, але основна з 
них – це низька ефективність державного регулювання через відсутність ба-
гаторічної стратегії розвитку галузі, послідовної державної політики щодо 
підтримки розвитку аграрної сфери, безсистемність і некомплексність 
розв’язання  соціальних завдань аграрної реформи, відсутність зваженої дер-
жавної політики розвитку села та механізмів її реалізації [2, с. 247]. 



 201

Державне регулювання аграрної сфери економіки являє собою процес 
впливу на її соціально-економічний розвиток, доповнення стимулів ринково-
го механізму і створення за рахунок цього можливості суб’єктам господарю-
вання здійснювати прибуткову діяльність, покращувати свої конкурентні по-
зиції на аграрному ринку, вирішувати завдання підвищення рівня та якості 
життя сільського населення. Державне регулювання аграрної сфери економі-
ки розглядається також як сукупність економічних, організаційно-правових і 
соціальних заходів економічної політики держави, спрямованих для створен-
ня ефективного та стабільно-зростаючого розвитку мультифункціонального 
сільського господарства з метою забезпечення продовольчої безпеки країни 
та зміцнення його конкурентних позицій на світовому аграрному ринку. 

Враховуючи те, що аграрна політика є складовою економічної політи-
ки,  розподіл її цілей доцільно застосувати й до аграрної сфери економіки. 
Цілі аграрної політики необхідно поділити на стратегічні та прикладні, які, в 
свою чергу, поділяються на ряд проміжних. До проміжних висуваються ви-
моги, по-перше, мати достатній ступінь вимірності, по-друге, швидко, одно-
значно враховувати зміни інструментів регулювання. Тільки через досягнен-
ня проміжних цілей можна одержати кінцевий результат і визначити напрями 
його досягнення. Дослідження участі та ролі держави у розвитку сільського 
господарства вимагає чіткого визначення сутності і змісту державної діяль-
ності у суспільному виробництві агросфери. Це зумовлюється розвитком ри-
нкової економіки, результатом якого є здійснення докорінних змін у держав-
ному регулюванні виробничого процесу. 

В сучасних умовах аграрна сфера займає визначальне місце в  системі 
національного господарства. Саме розвиток і успішне функціонування цієї 
сфери визначають стан економіки, забезпеченість населення держави проду-
ктами харчування, рівень збалансованості і розвиток ринкових відносин, 
продовольчу безпеку. Аналіз еволюції теоретичних концепцій державного 
регулювання економіки свідчить, що її рушійними силами були зміни, які 
відбувалися, насамперед, у матеріальному виробництві.  

Концептуально погляди стосовно ролі держави у ринковій економіці 
змінювалися в діапазоні від розгляду її як суб’єкта з мінімально необхідним 
переліком функцій до тверджень про існування держави як органа, який ор-
ганізує, регулює та формує модель аграрної економіки ринкового типу [6, с. 
347]. В сучасних умовах розвинуті країни досить успішно використовують 
різні концепції: і ті, де державі належить посилена роль, і ті, де роль держави 
обмежена. У зв’язку з тим, що сільськогосподарське виробництво має свою 
специфіку, то існують  особливості у механізмі ринкового регулювання роз-
витку цієї стратегічно важливої сфери економіки.  

При наявності багатьох позитивних моментів ринкових відносин, все ж 
ринковий механізм не є ідеальним, тому що йому властиві й негативні риси. 
Так, сам ринок неспроможний забезпечити продовольчу безпеку держави, 
паритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, стимулюван-
ня експорту продовольчої продукції, екологізацію сільськогосподарського 
виробництва, збереження та підвищення родючості землі, вирішення соціа-
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льних проблем сільського населення, його збалансовану зайнятість, розвиток 
сільських територій. Звідси, механізм державного регулювання, спрямований 
на компенсацію нездатності ринку, є загальним явищем в усьому світі.  

Механізм державного регулювання розвитку аграрної сфери економіки 
доцільно розглядати як сукупність видів та способів дій суб’єкта регулюван-
ня, який ґрунтуються на базових принципах та реалізації функцій, забезпе-
чуючи за допомогою певних форм, методів і засобів ефективне функціону-
вання системи державного регулювання для досягнення визначеної мети та 
розв’язання протиріч. До базових функцій органів державного регулювання 
розвитку аграрної сфери необхідно віднести такі: визначення мети, завдань 
та моделі розвитку; формування правил поведінки на ринку; координування 
інтересів; стимулювання економічних процесів; вирішення соціальних про-
блем; моніторинг та аналіз розвитку; контроль. 

Особливе значення має запровадження науково обґрунтованих, 
об’єктивних принципів державного регулювання розвитку аграрної сфери. 
Ними визначені наступні: пріоритетність та аграрний протекціонізм; систем-
ність і комплексність; передбачуваність та прозорість; послідовність і соціа-
льна справедливість; зрозумілість та ефективність; екологічна доцільність [8, 
с. 124]. Однак, крім вад ринкового механізму, існують і вади державного ме-
ханізму регулювання розвитку аграрної сфери. Вони проявляються в тому, 
що державний механізм обмежує економічну свободу, спричиняє дефіцит то-
варів, породжує бюрократизм, волюнтаризм і корупцію, а також обумовлює 
неефективний та несправедливий розподіл ресурсів. 

Особливості державного регулювання аграрної сфери економіки фор-
муються механізмом розвитку сільського господарства, який передбачає на-
явність взаємоузгоджених елементів, таких як: нормативно-правові важелі; 
бюджетно-фінансове регулювання та цільова підтримка окремих сільських 
регіонів – лідерів та регіонів середнього і депресивного розвитку; державні 
регіональні програми розвитку; створення та розвиток спеціальних економі-
чних зон у певних регіонах; розвиток міжрегіонального та прикордонного 
співробітництва. 

Нормативно-правова база визначає права та обов'язки аграрних товаро-
виробників у фінансово-бюджетній сфері, повноваження в управлінні май-
ном, участь у реалізації загальнодержавних і регіональних соціально-
економічних програм, порядок створення та використання державних фондів, 
форми соціальної підтримки населення. Вплив держави на аграрну економіку 
здійснюється через фінансово-бюджетну та податкову систему шляхом: пря-
мого державного інвестування; надання субсидій; створення спеціальних фо-
ндів для фінансування регіональних програм; залучення іноземних інвести-
цій; пільгового кредитування та оподаткування; референцій та спрямування 
коштів державних позабюджетних фондів; формування місцевих бюджетів. 

Державні програми розробляються з метою активізації господарської 
діяльності та розвитку державних ринкових відносин; забезпечення структу-
рної перебудови агропромислових комплексів; вирішення проблем соціаль-
ного характеру, пов'язаних із зайнятістю сільського населення, розвитком со-
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ціальної інфраструктури; ліквідації локальних соціально-економічних криз; 
створення умов для екологічної та продовольчої безпеки тощо [1, с. 29]. 

Основою прогнозування та програмування соціально-економічного 
розвитку аграрної сфери є: система досягнутих макроекономічних показни-
ків, державні соціальні стандарти і нормативи продовольчої забезпеченості 
населення, рівень розвитку соціальної інфраструктури, можливості потенцій-
них інвесторів та інвестиційна привабливість. Аналогічну структуру мають 
програми соціально-економічного розвитку регіонів, які обов'язково узго-
джуються з проектами державних програм соціально-економічного розвитку 
країни на відповідний період.  

У контексті удосконалення категоріального апарату пропонується таке 
визначення державного регулювання аграрної сфери – це система важелів, 
економічних інструментів та стимулів, за допомогою яких держава впливає 
на розвиток аграрної сфери економіки й ефективність діяльності її інституці-
ональних одиниць з метою забезпечення продовольчої безпеки та соціально-
го й екологічного розвитку сільських територій  країни [5, с. 40]. Об'єктивна 
можливість державного регулювання аграрної сфери з'являється з досягнен-
ням визначеного рівня економічного розвитку, концентрації виробництва та 
капіталу.  

У сучасних умовах державне регулювання є складовою частиною про-
цесу аграрного відтворення. Воно вирішує різноманітні задачі, наприклад: 
стимулювання економічного зростання галузей аграрної сфери, регулювання 
зайнятості, заохочення прогресивних зрушень у галузевій та регіональній 
структурі, підтримка експорту. Конкретні напрями, форми, масштаби регу-
лювання визначаються характером та гостротою екологічних, економічних і 
соціальних проблем у тому чи іншому регіоні в конкретний період часу. 

Концепції державного регулювання аграрної сфери економіки мають 
бути притаманні такі риси, як системність, цілісність, визнання за державою 
функцій, які доповнюють дію ринкового механізму та забезпечують умови 
діяльності для всіх суб'єктів аграрної сфери. Нині загальновизнаним є той 
факт, що економічна ефективність найбільшою мірою досягається в умовах 
дії конкурентного ринкового механізму. Мета держави в ринковій економіці 
– не коригувати ринковий механізм, а створювати умови для його ефективно-
го функціонування: конкуренція повинна забезпечуватися скрізь, де можли-
во, регулюючий вплив держави – скрізь, де необхідно.  

Важливим методологічним аспектом державного регулювання аграрної 
сфери економіки є також співвідношення між поставленою метою і досягну-
тим результатом, суть якого полягає в тому, що між ними ніколи не буває аб-
солютної тотожності [4, с. 10]. Неузгодженість мети і результату є фундамен-
тальною характеристикою державного регулювання, що зумовлює його без-
перервний характер, оскільки кожний досягнутий результат неминуче ста-
вить нові цілі, які потребують реалізації в умовах, що змінилися. 

Висновки. Загальна цільова спрямованість державного регулювання 
аграрної сфери економіки визначається сьогодні таким чином:  
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- стабілізація аграрного виробництва, формування організаційних, еко-
номічних, соціальних та правових умов для сталого ведення ефективного й  
конкурентоспроможного сільського господарства;  

- забезпечення соціального відродження українського села та підви-
щення рівня й якості життя населення, що проживає на сільських територіях;  

- формування розвиненого національного аграрного ринку та його про-
дуктових сегментів для забезпечення фізичної та економічної доступності 
продукції сільського господарства та продовольства для населення та інших 
споживачів;  

- відновлення та підтримка екологічної рівноваги природного середо-
вища, яке включене в технологічні процеси аграрного виробництва. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
В статті обґрунтована сутність персонального брендингу, дані відповіді на пи-
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Постановка проблеми. В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці 
поняття персонального бренду набуває першочергового значення. Цей факт 
викликає необхідність ідентифікації поняття я-бренду, обґрунтування мето-
дів практичного застосування персонального бренду та управління ним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема персонального 
брендингу досліджувалася і описувалася багатьма фахівцями. Зокрема знач-
ний вклад зробили праці Х. Рамперсада, Л. Мартиросяна [2], Л. Свірідової,  
Е. Казакової [1], Т. Пітерса [15], Д. Д'Алессандро [5], Ф. Котлера, Е. Бурдю-
гової [10] та інших фахівців. Незважаючи на значні теоретичні і практичні 
напрацювання у сфері персонального брендингу, не повністю розкритими за-
лишаються питання використання методичних підходів даного виду бренди-
нгу для підвищення професійного успіху особистості. 

Постановка завдання. Дана робота спрямована на дослідження понят-
тя людини-бренду, особливостей, що виділяють бренд, серед інших учасни-
ків конкурентної боротьби. Метою роботи є виділення принципів, методів та 
способів формування власного імені-бренду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бренд – комплекс понять, 
які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію 
або особистість. Широко використовується в маркетингу та рекламі, але тим 
не менше є фінансовим поняттям. Бренд може мати вигляд власного імені, 
символу або графічного зображення, яке представляє економічний об'єкт та 
однозначно з ним асоціюється в свідомості споживачів. 

В сучасному світі існує велика кількість торгових марок, але лише де-
які з них можна вважати брендом. Rolex асоціюється у споживачів з високою 
якістю та надійністю, Rolls-Royce – розкіш та ексклюзивність, Paramount 
Pictures – захопливі, цікаві фільми. McDonalds, Apple, Coca-Cola, Marlboro – 
всі ці бренди завоювали довіру споживачів, та вважаються лідерами в своїй 
галузі. Вищеназвані бренди змогли закріпитись в свідомості споживача за-
вдяки високій якості та унікальним особливостям, які виділяли їх серед кон-
курентів. Але поняття бренду не обмежується товарами, торговими марками 
чи компаніями. Особливості нової економіки, швидкості, з якою змінюються 
парадигми мислення і загострюється необхідність компаніям стати іннова-
ційними, дали поштовх до формування поняття персонального бренду. 

Том Пiтерс, один з лідерів серед бiзнес-експертiв світу, автор книги 
«The Brand Called You» («Бренд називається Ви») визначає персональний 
бренд як, перш за все, те, що інші люди думають про нас (ідеї та асоціації, які 
ми викликаємо в думках про наш вигляд, поведінку тощо.) [1, с. 54]. Іншими 
словами, персональний бренд – це наш образ у свідомості інших людей; це 
те, як нас бачать і сприймають; це наш образ, який генерує додаткову цін-
ність і створює вигоди для нас [8, с. 6].Особистий бренд – складова іміджу, за 
яку споживач готовий платити більше за видимої відсутності відмінностей. 
Часто поняття персонального бренда звужується до його зовнішнього прояву, 
увага акцентується на створенні позитивного іміджу упевненого в собі про-
фесіонала в якій-небудь справі. У такому разі під персональним брендом ро-
зуміють емоції, які відчуває сторона, що сприймає бренд, а також образ, який 
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складається у свідомості інших людей, що базується на усій історії відносин з 
носієм бренда [2, с. 35]. 

Бренди-люди завжди щось символізують: Альберт Ейнштейн – образ 
вченого, Дональд Трамп асоціюється з найпрестижнішими будівлями Нью-
Йорку, Стів Джобс – уособлює надійність техніки та новітній дизайн. 

Розглядаючи суть питання, можна дійти висновку, що люди-бренди ні-
чим не відрізняються від брендів-товарів. Тому персональний брендинг ви-
користовує ключові корпоративні принципи і практики для того, щоб надати 
можливість людині управляти своїм іміджем [7, с. 223].  

Мета створення персонального бренду підприємця зазвичай криється в 
комерційній вигоді для бізнесу (збільшення оборотів бізнесу за рахунок по-
пулярності підприємця) або ж для нього особисто (відкриття нового бізнесу, 
продаж діючого бізнесу за рахунок звернення на нього уваги). Іноді у справу 
створення особистого бренду в якості мотиву втручається «его» людини, на-
приклад бажання «засвітитися» на обкладинці відомого ЗМІ. Але такий під-
хід має одномоментний характер і рідко враховує довгострокові перспективи 
розвитку бренду підприємця. У таких випадках мова йде навіть не про осо-
бистий бренд, як такий, адже особистий бренд – це загальне сприйняття лю-
дини, а публікації у ЗМІ – всього лише один з каналів просування [6, с. 4]. 

Особистий бренд власника компанії сильно впливає на всю її діяль-
ність. І цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. Часто, коли 
харизматичний керівник залишає свій пост, подальша успішність компанії 
поступово сходить нанівець. До речі, саме тому фахівці з брендингу не реко-
мендують називати товар прізвищем власника. У разі різних назв у власника 
збережеться можливість продати бренд без продажу всього бізнесу. До того 
ж різні назви дозволять, в разі провалу товару на ринку, зменшити негатив-
ний вплив на репутацію засновника. Зараз мода називати компанії і товари на 
свою честь відходить у минуле. 

Проте й нині є багато прикладів, де назва компанії на честь власника 
йде на користь бізнесу. Наприклад Honda (ім'я основоположника компанії 
Soichiro Honda), Adidas (Adolf Dasler), Maserati, Philips тощо. У компанії по-
винно бути «людське обличчя», інакше вона буде являти собою якусь безли-
ку силу, а через це людям буде важче їй довіритися. 

Існує дуже яскравий приклад в сучасній історії – легендарний заснов-
ник Apple Стів Джобс. Новина про його хворобу стала ударом не тільки для 
шанувальників, але й для акціонерів. Адже вартість акцій зменшилася на 
6,43%, а після відходу з поста генерального директора в 2011 році акції впали 
ще на 5%, в сумі фахівці оцінили це падіння в 20 мільярдів доларів. Особис-
тий бренд Джобса мав значний вплив на всю компанію, і це не дивно, адже 
при згадуванні його імені відразу ж виникає стрункий ряд асоціацій: геній, 
новатор, засновник Apple, власник студії Pixar, професіонал, оратор, експерт. 
Талант Джобса, як маркетолога, проявився не тільки в неймовірному успіхові 
його компанії Apple, якій немає рівних на ринку в галузі інновацій, ергономі-
ки та концепцій, а й у відношенні просування себе, як бренду. 
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Американські політики з Республіканської партії Мітт Ромні (Mitt 
Romney) та Ньютон Гінгріч (Newton Gingrich) публічно вихваляли Стіва 
Джобса, називаючи його ідолом бізнесу і «хорошим капіталістом» – незва-
жаючи на те, що Джобс не довіряв цій партії і неодноразово пропонував до-
помогу у виборчій кампанії чинному президенту США, представнику Демок-
ратичної партії, Бараку Обамі [11].  

Іншою сферою, де питання застосування концепції персонального бре-
ндингу одне з першочергових, є політика. Великий тлумачний словник су-
часної української мови визначає термін «політика» як загальний напрямок, 
характер діяльності держави, певного класу, або політичної партії [9, с. 1079]. 

Розглянемо політичну діяльність через призму персонального брендин-
гу. Політики, посадовці, державні діячі будь-якого рівня тією чи іншою мі-
рою, беруть участь у заходах для ЗМІ та ведуть публічну активність, тому, 
займаючись подібною діяльністю, однозначно потрібно працювати над фор-
муванням позитивного іміджу серед громадськості. Створення персонально-
го бренду посадовця, який розраховує на довгострокову діяльність і успішну 
кар’єру у даній сфері, має на меті представлення його у вигідному світлі 
двом різним цільовим аудиторіям. По-перше, громадськість повинна довіря-
ти йому, відчувати його готовність ефективно працювати, допомагати і пік-
луватися. По-друге, вище керівництво повинне бути впевненим у його лоя-
льності і старанності при виконанні наказів та реалізації проектів. Вміння 
знаходити баланс між цими двома абсолютно різними цільовими аудиторія-
ми – запорука успішної роботи посадовця [6, с. 122]. 

Одними з найвизначніших політичних діячів минулого був Вінстон Че-
рчилль. Він зміг залишити свій слід в історії, ставши прикладом для насліду-
вання. Сер Вінстон Черчилль – британський державний та політичний діяч, 
прем'єр-міністр Великобританії в 1940 – 1945 та 1951 – 1955 роках, військо-
вий, журналіст, письменник [14]. Прагнення активних дій та постійний само-
розвиток – базові положення формування я-бренду. Вінстон Черчилль хотів 
діяти, отримати можливість проявити себе. В зрілому віці, вже маючи авто-
ритет, він не втрачав ентузіазм і бажання працювати [4, с. 14]. 

Черчилль був одним з учасників «Великої трійки», завдяки якій сучас-
ний світ є сьогодні таким, яким він є. Він увійшов в історію Великої Британії 
як найяскравіший англійський політик 20 століття, що був при владі протя-
гом правління шести монархів – починаючи з королеви Вікторії і до її пра-
правнучки Єлизавети II. За свій внесок у літературу Вінстон Черчилль отри-
мав Нобелівську премію, а за політичні досягнення став почесним громадя-
нином США. Він встиг взяти участь у боях в Судані, і був присутній при ви-
пробуваннях атомної бомби [12].  

Окремої уваги заслуговує поняття «експертний статус». Згідно з Вели-
ким тлумачним словником сучасної української мови, експерт – це фахівець 
у будь-якій галузі, що проводить експертизу та здатний на підставі своїх 
знань та досвіду надавати кваліфіковану консультацію [9, с. 340]. Іншими 
словами, експерт – це людина, що розбирається в певних областях краще за 
інших і користується повагою оточуючих. Вона може за винагороду або з 
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інших причин давати оцінку ситуації і на підставі цієї оцінки пропонувати 
шляхи вирішення проблеми. 

Не так давно, на ринку праці з’явилось нове поняття – фріланс. Фріланс 
(від англ. free lance) – спосіб організації праці, за якого виконавець та замов-
ник можуть знаходитись далеко один від одного, взаємодіючи за допомогою 
мережі Інтернет, чи телефонного зв’язку. Людей, які працюють таким чином 
називають фрілансерами. Фрілансер – незалежний професіонал високої ква-
ліфікації, що не входить в штат організації і традиційні трудові відносини, а 
самостійно реалізує свої послуги на ринку, не будучи субпідрядником єдино-
го замовника.[8, с. 2].  

Ринок фріланс-послуг у даний час вже досить розвинений у Європі і 
Америці і стрімко розвивається в Україні та країнах СНД, залучаючи все но-
вих учасників як з боку виконавців, які пропонують свої послуги, так і з боку 
приватних осіб і організацій, готових до співпраці на віддаленій основі. 

Створення персонального бренду найманого працівника може здатися 
не таким ефективним як у випадку підприємця чи фрілансера, але на практи-
ці це є дуже вагомим інструментом просування по кар’єрній драбині, яким не 
можна нехтувати. Необхідність просувати себе на ринку праці – це реалії 
сьогоднішнього часу, з якими доводиться рахуватися. Для найманих праців-
ників особистий бренд являє собою величезні кар'єрні можливості. Людина, 
що є брендом у своїй сфері, не може залишитися не поміченою вищим керів-
ництвом [6, с. 113]. 

Дуже важливою частиною праці над своїм персональним брендом є 
пошук каналів його просування. Написання авторських статей для ЗМІ та 
блогерів – дуже ефективний інструмент поширення інформації про власний 
бренд. Ще одним ефективним каналом просування є публічні заходи. Заходи 
можуть бути різноманітними: конференції, круглі столи, воркшопи, семінари, 
тренінги. 

Наступним каналом розповсюдження є нетворкінг, тобто соціальна і 
професійна діяльність, спрямована на те, щоб за допомогою кола друзів і 
знайомих максимально швидко і ефективно вирішувати складні життєві за-
вдання і бізнес-питання (приклад: знаходити клієнтів, наймати кращих спів-
робітників, залучати інвесторів). Ще одним інструментом для просування 
особистого бренду є соціальні мережі (SMM). Цей інструмент має настільки 
сильний вплив, що деякі консультанти з особистого брендингу взагалі почи-
нають і закінчують всю роботу з брендом тільки в соціальних мережах.  

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, можемо зробити висновок 
про те, що формування персонального бренду має першочергове значення 
для успішної діяльності в будь-якій сфері професійних відносин. Жорстка 
конкуренція на ринку праці створює необхідність вигідно позиціонувати се-
бе, а застосування концепції персонального брендингу дає можливість ефек-
тивно впливати на сприйняття людини контактними аудиторіями.  

Керівництву вітчизняних сільськогосподарських підприємств варто пе-
реймати передові ідеї концепції персонального брендингу для самовдоскона-
лення та вдосконалення управління підприємством. Одним із заходів може 
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бути публікація статей, написаних кимось з керівництва підприємства, у 
профільних ЗМІ, що дасть змогу здобути експертний статус у своїй галузі, 
позитивно вплине на відносини підприємства з контрагентами, тобто допо-
може підвищити рівень довіри до підприємства серед споживачів, партнерів 
та клієнтів, а також підніме авторитет керівника в їх очах, що в свою чергу 
гарантує підприємству додаткове збільшення конкурентоспроможності. Та-
кож ефективним буде пошук контактів та створення розгалуженої мережі 
знайомств серед фахівців, що так чи інакше пов’язані з галуззю сільського 
господарства. 
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МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Херсонський державний аграрний університет 
 
Виявлено проблеми та особливості функціонування малих сільськогосподарських 

підприємств в сучасних умовах господарювання. Визначено рівень нормативно-
законодавчого забезпечення вирішення вказаних проблем. Здійснено класифікацію форм 
державної підтримки. Подальшого розвитку набули її методи та напрями. 

Ключові слова: малі сільськогосподарські підприємства, функціонування, пробле-
ми, державна підтримка, форми, методи, напрями, зарубіжний досвід, нормативно-
законодавче забезпечення, регулювання, розвиток. 

 
Постановка проблеми. Розвиток малого аграрного підприємництва є 

одним із головних чинників швидкого і ефективного інтегрування України до 
міжнародної економічної спільноти. Функціонування ринкової моделі еко-
номіки неможливе без малого підприємництва, яке виконує низку першочер-
гових завдань, необхідних для життя людей. Прийняття України до Світової 
організації торгівлі (СОТ), сприятливі кліматичні умови, родючі землі і пра-
цездатність населення є головними передумови для забезпечення населення 
не лише України, але й світу продуктами харчування. Реалізувати потужний 
потенціал аграрного комплексу малі підприємства зможуть лише при актив-
ній державній підтримці. Високу ефективність від державного регулювання 
малих господарюючих суб’єктів можна отримати при залученні міжнародно-
го досвіду і підтримки, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення ефе-
ктивної державної підтримки малих сільськогосподарських підприємств по-
стійно перебувають в центрі уваги вітчизняних вчених, таких як Анто-
нов А.В. Горлачук В.В., Жаліло Я.А., Кузняк Б.Я., Кузьменко О.Б., Лупен-
ко Ю.О., Макаренко Ю.П., Мармуль Л.О., Месель-Веселяк В.Я., Мозго-
ва М.В., Сахаров О.В., Семенчук І.М., Собкевич О.В., Юрченко А.С, і ін. 
Проте форми і методи державної підтримки цих суб’єктів аграрного господа-
рювання в умовах розвитку євроінтеграційних процесів, збільшення конку-
ренції на внутрішньому аграрному ринку потребують постійного розвитку та 
удосконалення. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення форм, методів та 
напрямів державної підтримки малих сільськогосподарських підприємств в 
сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні розвитку бі-
льшості сільськогосподарських підприємств перешкоджає ціла низка про-
блем, зокрема [3, с. 68]: 

- недосконалість механізмів інвестиційного забезпечення, оскільки че-
рез відсутність значних комерційних кредитів та низький рівень інвестицій-
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ної привабливості галузі інвестиційні ресурси сільськогосподарських підпри-
ємств на 70 % формуються за рахунок власних коштів, переважну частину 
яких складають амортизаційні відрахування; 

- нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарсько-
го призначення, адже з кожним роком спостерігається зниження родючості 
земель унаслідок недостатніх природоохоронних та агротехнічних заходів у 
землекористуванні, зменшення вмісту гумусу і поживних речовин у ґрунті, 
посилення ерозійних процесів, розширення площі кислих та засолених ґрунтів. 
А внаслідок розпаювання земель порушилися сівозміни та ґрунтозахисні сис-
теми землеробства, що призвело до зниження рівня продуктивності ґрунтів; 

- зниження забезпеченості сільськогосподарською технікою та критич-
на зношеність основних виробничих фондів, зокрема за останні п’ять років 
кількість техніки скоротилася майже вдвічі тощо. 

Однією з важливих проблем розвитку малих  сільськогосподарських 
підприємств є недостатньо ефективна державна політики щодо створення 
умов формування їх кооперативних та інших некомерційних об’єднань  у сфе-
рі виробництва та збуту сільськогосподарської продукції [8]. Незважаючи на 
те, що на законодавчому рівні прийнято низку законодавчих актів, спрямова-
них на забезпечення розвитку системи сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, таких як закони України “Про кооперацію” [9], “Про сільського-
сподарську кооперацію” [10], “Про споживчу кооперацію” [11], “Про кредитні 
спілки” [12], Постанова КМУ “Про заходи щодо активізації роботи з розвитку 
тваринництва” [13] і ін., потенціал сільськогосподарської кооперації в Україні, 
на думку фахівців [4], залишається нереалізованим. За їх дослідженням, кіль-
кість сільськогосподарських кооперативів останніми роками (2010-2015рр.) 
навіть знижується, а їх структура є незадовільною. 

Причина такого становища полягає у низькому рівні державної підтри-
мки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; подвійному 
оподаткуванні обслуговуючих кооперативів; низькому рівні професійних 
знань управлінського персоналу обслуговуючого кооперативу щодо цілей і 
мети його створення, особливостей оподаткування та господарської діяльно-
сті об’єднання; нерозвиненість споживчої кооперації, відсутність її підтрим-
ки з боку Центральної спілки споживчих товариств України, нерозвиненість 
кредитної кооперації і ін. 

Досліджуючи опосередковані форми державної підтримки сільськогос-
подарських підприємств, потрібно підкреслити важливість державного сти-
мулювання науково-дослідної діяльності у сфері новітніх технологій вироб-
ництва сільськогосподарської продукції та землекористування, яке полягає у 
спрямуванні бюджетних асигнувань на наукові дослідження за цими напря-
мами. Розкриття у наукових дослідженнях функціональних законів ринкової 
економіки, механізмів узгодження інтересів держави та сільськогосподарсь-
ких товаровиробників, розробка рекомендацій з підвищення конкурентосп-
роможності сільськогосподарських підприємстві, конкурентоздатності їх 
продукції, нарощування експортного потенціалу та міжнародного іміджу 
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сільськогосподарського виробництва, сприятиме вдосконаленню та успішній 
реалізації заходів його державного регулювання. 

Аналізуючи існуючі форми підтримки розвитку сільськогосподарських 
підприємств, то їх можна об’єднати у три групи: непрямі, прямі та опосеред-
ковані. До непрямих відносяться проведення державних інтервенцій сільсь-
когосподарської продукції, встановлення внутрішніх цін та митних тарифів в 
інтересах вітчизняних товаровиробників ін. Прямими є надання субсидій, 
кредитів та компенсацій частини витрат на страхування урожаю. До опосере-
дкованих належать списання та реструктуризація заборгованості зі сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, встанов-
лення спеціального режиму оподаткування, розробка державних цільових 
програм розвитку сільськогосподарського виробництва, державне стимулю-
вання науково-дослідної діяльності у цій сфері і ін. 

Успішний розвиток сільськогосподарського виробництва досягається 
завдяки гармонійному поєднанню адміністративних та економічних методів 
підтримки сільськогосподарських підприємств. Об’єктивна необхідність ад-
міністративного регулювання сільськогосподарського виробництва зумовле-
на еволюцією ринкових відносин, поширенням глобалізаційних процесів у 
країні та світі, які характеризуються посиленням конкуренції, розвитком мо-
нополізму та погіршенням навколишнього середовища. 

Створення ефективної державної системи підтримки розвитку сільсь-
когосподарських підприємств має відбуватися шляхом формування пакета 
законодавчих актів і нормативних документів регулятивного характеру, які 
доповнюють і розвивають попередньо ухвалений закон чи інший норматив-
ний документ. Крім того, повинен бути досягнутий певний компроміс між 
органами виконавчої та законодавчої влади, органами прокурорського нагля-
ду та судочинства, суспільства у цілому. Регуляторні акти, що ухвалюються 
органами управління, повинні кореспондентуватись із загальними нормами 
законів, основними принципами, закріпленими у законодавстві, оскільки не 
може функціонувати нормативний акт, що суперечить закону або не відпові-
дає йому. 

За наявності досконалої законодавчої бази щодо підтримки розвитку 
сільськогосподарських підприємств, конкуренція набуває нової якості і пере-
творюються на ефективний регулятор ринку сільськогосподарської продукції 
[1]. Формування відкритого ринкового середовища відбувається на основі 
впровадження новітніх технологій виробництва продукції, підвищенням її 
якісних характеристик, раціонального використання всіх наявних ресурсів. У 
результаті забезпечується збільшення обсягів реалізації продукції, підвищу-
ється її конкурентоздатність, що є джерелом податкових надходжень до дер-
жавного бюджету. 

Впровадження зарубіжного досвіду щодо державної підтримки сільсь-
когосподарських підприємств необхідно для стабілізації галузі сільськогос-
подарського виробництва. Це надає можливості впроваджувати найкращі 
технології, захищати товаровиробника на внутрішньому ринку, стимулювати 
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експорт сільськогосподарської продукції, забезпечувати розвиток виробничої 
інфраструктури та ін. 

В економічно розвинутих країнах сільськогосподарське виробництво 
забезпечується комплексом законодавчо та організаційно визначених довго-
строкових бюджетних заходів з боку держави. Так, досвід країн Європейсь-
кого Союзу (ЄС), Канади, США свідчить, що основними важелями фінансо-
вої державної підтримки є: регулювання цін на сільськогосподарську проду-
кцію для забезпечення сільських товаровиробників ефективними умовами 
господарювання, податкове регулювання, спрямоване на стимулювання роз-
витку сільськогосподарських підприємств, кредитна підтримка через меха-
нізм здешевлення відсотків і відстрочення платежів основної суми заборго-
ваності, економічна підтримка сільськогосподарських підприємств, що по-
трапили в несприятливі природно-кліматичні умови, державне фінансування 
найважливіших програм розвитку аграрного сектора [2, с. 137]. 

Кожна країна розробляє власні підходи до аграрної політики, має певну 
систему державної підтримки, враховуючи особливості і традиції, що скла-
далися століттями та відображають специфіку країни, її територій, економіч-
ні й соціальні умови різних регіонів, традиції народів, поєднання норм суспі-
льного життя і менталітету. 

Розвинені країни приділяють велику увагу підтримці міжгалузевого ба-
лансу, захисту і регулюванню сфер економіки, які найбільш чутливі до соціа-
льно-економічної депресії. Особливу підтримку отримує сільське господарс-
тво, державні витрати на фінансування якого кожний рік постійно зростають 
і займають значну витратну статтю в бюджеті багатьох держав. Сільськогос-
подарським підприємствам надано пільгове кредитування, введено податкові 
пільги та протекціоністські тарифи, виробництво відкрито для зарубіжних ін-
вестицій. Велика увага приділяється централізованій підтримці науково-
технічних засад раціонального ведення сільськогосподарського виробництва, 
яка є невід’ємною ланкою аграрної політики розвинених країн [3]. 

Висновки. Система державної підтримки малих сільськогосподарських 
підприємств має складатися з таких важливих елементів – її напрямів, форм 
та методів. Напрями, за якими здійснюється державна підтримки сільського-
сподарських підприємств, визначені в законі України “Про державну підтри-
мку сільськогосподарських підприємств”. Зважаючи на велику кількість різ-
номанітних форм державного регулювання для сільськогосподарських під-
приємств доцільно виділити три основні форми – непрямі, прямі та опосере-
дковані. Методи державної підтримки сільськогосподарських підприємств 
складаються з двох груп – адміністративних та економічних методів. Проте 
основою такого поділу має бути чітке визначення та розмежування функцій і 
ролі державної влади та ринкового механізму у цій системі. 

В основі конкурентоспроможності малих сільськогосподарських під-
приємств є створення законодавчої бази, орієнтованої на підтримку їх розви-
тку, розвиненої системи аграрних, фондових та товарних бірж, банків та 
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страхових компаній, за допомогою яких створюються передумови ефектив-
ного виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції. 
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УДК 657: 331.2 
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ОПЛАТОЮ ПРАЦІ 
Прийдак Т. Б., Сіренко О.В., Яловега Л.В. 
Полтавська державна аграрна академія 

 
У статті досліджено особливості побудови бухгалтерського обліку в управлінні 

оплатою праці. Проведено аналіз останніх публікацій присвячених даній темі. Розглянуто 
основні нормативно-правові документи щодо обліку оплати праці. Виокремлено основні 
складові фонду оплати праці, розглянуто структуру виплат, види форм і систем оплати 
праці. Досліджено побудову обліку затрат на оплату праці. 

Ключові слова: заробітна плата, нарахування із заробітної плати, системи опла-
ти праці, форми оплати праці. 

 
Постановка проблеми. Основою передумовою успішної та ефективної 

діяльності підприємства є наявність та залучення висококваліфікованих спе-
ціалістів. Без належної організації трудового колективу на підприємстві не-
можливо досягти поставленої перед ним мети. Одним із головних чинників 
залучення на підприємство спеціалістів та стимулювання їх праці є належний 
рівень заробітної плати та інших виплат працівникам. Тому, важливою скла-
довою побудови обліку в управлінні є отримання чіткої та достовірної інфо-
рмації про здійснення оплати праці працівникам підприємства. 

Аналіз останніх досліджень. Оплата праці є багатовимірним економі-
чним явищем, відображає взаємодію багатьох економічних процесів. Теоре-
тико-методологічною базою дослідження стали наукові розробки у галузі 
економічної природи, бухгалтерського та статистичного обліку праці. Оплата 
праці та її облікове забезпечення зазвичай знаходяться у центрі уваги 
вітчизняних і зарубіжних науковців. Проблеми обліку оплати праці 
досліджувались вітчизняними вченими, зокрема: Ф. Бутинцем, Н. Малюгою, 
В. Жуком, М. Дем’яненком, П. Саблуком, М. Огійчуком, В. Сопком, 
В. Лінником, В. Коцупатрим, Н. Правдюк тощо. 

Постановка завдання. Визначити теоретичну основу терміну «оплата 
праці», виокремити основні складові фонду оплати праці. Дослідити особли-
вості побудови бухгалтерського обліку в управлінні оплатою праці. Розгля-
нути структуру системи та види виплат.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена, як 
правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець 
виплачує працівникові за виконану ним роботу [3]. Водночас Я. Соломка 
зазначає, що заробітна плата це частка сукупного суспільного продукту у 
грошовому вираженні, що виділяється державою для задоволення особистих 
потреб робітників і службовців й розподіляється між ними відповідно до 
кількості та якості витраченої праці [8]. Облік розрахунків за виплатами 
працівникам є досить складною проблематикою відображення у бухгалтерсь-
кому обліку, що вимагає ретельного організаційного забезпечення. Із метою 
планування та регулювання витрат підприємства на оплату праці працівників 
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та для правильного відображення даних господарських операцій у бухгалтер-
ському обліку визначимо складові фонду оплати праці (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Складові фонду оплату парці 

 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповід-
но до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, по-
садові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Для 
визначення розміру основної заробітної плати працюючим із погодинною 
оплатою праці необхідно мати інформацію про посадові оклади (за штатним 
розписом), присвоєні розряди (на підставі наказів по підприємству) та дані 
табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період [9]. Як-
що здійснюється нарахування основної заробітної плати працівникам підпри-
ємства, що працюють на основі відрядної форми оплати праці, то крім табеля 
обліку відпрацьованого часу необхідно мати відомості про виробіток і розці-
нки за виконані роботи. 

Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи, винахідливість та за особливі умови праці (доплати, 
надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати). Формування фонду додатко-
вої заробітної плати, здебільшого, залежить від специфіки діяльності підпри-
ємства та від чинників виробничої діяльності працівників. На формування 
елементів складу додаткової заробітної плати випливають індивідуальні осо-
бливості трудової діяльності кожного працівника та його творчі здібності. 
Розподіл класифікаційних груп та відповідних видів виплат, що входять до 
складу фонду додаткової заробітної плати наведено у табл. 1.  

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать випла-
ти у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними си-
стемами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні випла-
ти, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться по-
над встановлені зазначеними актами норми. Для забезпечення правильного 
використання фонду оплати праці необхідно обліковувати виробіток продук-
ції або виконаний обсяг робіт кожним працівником і правильність нараху-
вання заробітної плати згідно із встановленими нормами і розцінками [9]. 

Нормативно-правове забезпечення та регулювання процесу облікового 
відображення розрахунків за виплатами працівникам підприємства складає 
досить широкий перелік нормативних документів. 

 

Фонд оплати праці 

 
Фонд основної за-
робітної плати 

 

 
Фонд додаткової 
заробітної плати 

 

Інші заохочувальні 
та компенсаційні 

виплати 
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Таблиця 1 
Структура видів виплат, що належать до фонду додаткової  

заробітної плати 
Ознака  

класифікації Виплати 

Залежно від хара-
ктеру робіт та  
умов праці 

1) інтенсивність праці; 
2) робота в нічний час; 
3) робота у важких та шкідливих і особливо шкідливих умовах праці; 
4) робота на територіях радіоактивного забруднення. 

За особливі  
навички 

1) знання та використання в роботі іноземної мови; 
2) дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги 
державних службовців, кваліфікаційні класи суддів; 
3) науковий ступінь; 
4) класність водіїв (машиністів) транспортних засобів. 

За особисті  
досягнення 

1) висока професійна майстерність; 
2) високі досягнення в праці, зокрема державними службовцями; 
3) виконання особливо важливої роботи за певний термін; 
4) допуск до державної таємниці. 

За додатково  
виконану роботу 

1) суміщення професій (посад); 
2) розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 
3) виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; 
4) керівництво бригадою. 

Винагороди за-
охочувального 
характеру 

1) відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тари-
фної ставки; 
2) премії та винагороди (за вислугу років), що мають систематичний 
характер, незалежно від джерел фінансування. 

Доплати  
компенсаційного 

характеру 

1) оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні; 
2) оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку із 
роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому 
методі організації праці; 
3) суми компенсації працівникам втрати частини зарплати у зв’язку х 
порушенням термінів її виплати; 
4) суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати. 

Оплата за невідп-
рацьований час 

1) оплата, а також суми компенсацій у разі невикористання щорічних 
відпусток та додаткових відпусток; 
2) оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену зако-
нодавством), наданих відповідно до колективного договору; 
3) оплата навчальних та творчих відпусток; 
4) оплата простоїв не з вини працівника. 

 

У цілому основні нормативно-правові акти з питань регулювання обліку 
розрахунків за виплатами працівникам можна поділити на три групи (рис. 2).  

Нормативно-правове забезпечення та регулювання процесу облікового 
відображення розрахунків за виплатами працівникам підприємства складає 
досить широкий перелік нормативних документів. 

Одним із найважливіших завдань управління обліковим процесом роз-
рахунків з працівниками з оплати праці, на нашу думку, виступає вибір видів 
оплати праці та способів її нарахування працівникам підприємства. Тобто, з 
метою ефективного управління обліковим процесом на підприємстві, насам-
перед, необхідно визначитись із формою та системою оплати праці, що най-
точніше відповідає особливостям його діяльності. 
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Рис. 2. Рівні нормативно-правового регулювання обліку розрахунків  

за виплатами працівникам 
 

Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розміру 
оплати праці, належної працівникові відповідно до фактично досягнутих ре-
зультатів праці (витрат праці), погодженої між працівником та роботодавцем.  

Форма оплата праці – це той чи інший вид системи оплати праці, згру-
пованої за ознаками основного показника обліку результатів праці у процесі 
оцінки виконаної працівником роботи з метою її оплати. 

 

 
 

Рис. 3. Види форм і систем оплати праці в Україні 
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Виділяють дві основні форми оплати праці, що поділяються на кілька 
систем оплати праці. Головною відмінністю визначених форм оплати праці є 
показники, що застосовуються для виміру праці при визначенні розміру за-
робітної плати. 

Погодинна форма оплати праці застосовується у тому випадку, коли 
вимірником результатів праці є кількість відпрацьованого часу, а вимірником 
при відрядній формі оплати праці – кількість виготовленої продукції (нада-
них послуг) (рис. 3). 

Водночас виділяють наступні види системи оплати праці: 
1) при відрядній формі оплати праці: колективна та індивідуальна; 
2) при погодинній формі оплати праці: погодинна, поденна, потижнева, 

помісячна (за посадовими окладами). 
Нарахована сума заробітної плати відображається у бухгалтерських за-

писах залежно від обраного варіанта обліку витрат. Тобто, якщо облік витрат 
на підприємстві ведеться з використанням 8 класу рахунків (за елементами 
витрат), то витрати на оплату праці накопичуються за статтями витрат на 
оплату праці у розрізі їх видів. Якщо ж облік ведеться за допомогою 9- го 
класу рахунків, то витрати на оплату праці відображаються за рахунками ви-
трат у розрізі їх видів (рис. 4). 

 
Рис. 4. Побудова обліку затрат на оплату праці 
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складніший складових облікового процесу на будь-якому підприємстві, оскі-
льки потребує точних, достовірних та оперативних даних, що відображають 
рух працівників (прийняття на роботу, звільнення тощо), облік витрат робо-
чого часу, категорії працівників, зміни виробничих витрат і здійснює конт-
роль за використанням трудових ресурсів. Саме від правильного визначення 
особливостей даної системи обліку і буде залежати ефективність управління 
діяльністю підприємства в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ  
В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  

ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Репілевський Е.В., к.е.н., докторант 

Херсонський державний аграрний університет 
 
Виявлено особливості та визначено завдання стратегічного розвитку аграрної 

сфери економіки України в умовах системної фінансово-економічної кризи. Розроблено 
принципи та складові у структурі концептуальних засад його державного регулювання 
та забезпечення. Йдеться, насамперед, про досягнення економічного зростання сільсько-
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господарської галузі, її сталого розвитку, економічної й соціальної справедливості для 
товаровиробників і сільського населення, раціонального ресурсокористування та екологі-
чної рівноваги довкілля.  

Ключові слова: розвиток, аграрна сфера, системна криза, концептуальні засади, 
державне регулювання, принципи, завдання, товаровиробники, населення, соціальна спра-
ведливість, ефективність. 

 
Постановка проблеми. Посилення ролі держави в забезпеченні умов 

розвитку аграрної сфери в умовах системної фінансово-економічної кризи є 
одним із пріоритетних напрямів розвитку національної економіки. За своєю 
суттю аграрна економіка є соціально орієнтованою ринковою економікою. 
Крім цього, стабілізація й пожвавлення її розвитку дозволять забезпечити 
Україні продовольчу безпеку й знизити темпи росту зовнішнього боргу [2, 
с. 247]. Необхідно відзначити, що пожвавлення сільського господарства на-
близить вихід із загальноекономічної кризи. Не слід забувати й про особливу 
роль, яку аграрна економіка відіграє в економічному й соціальному житті 
країни та її регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретико-методологічних засад розвитку та державного регулювання аграр-
ної сфери економіки внесли такі вчені, як В.Андрійчук, П.Гайдуцький, 
О.Зінченко, М.Латинін, А.Лисецький, П.Макаренко, О.Могильний, 
Д.Плеханов, О.Шевченко, О.Шпичак та ін. Проте  концептуальні засади його 
здійснення в умовах системної фінансово-економічної кризи потребують по-
дальшого уточнення та обґрунтування.  

Постановка завдання. Метою статті є виявлення особливостей розви-
тку аграрної сфери економіки в умовах системної фінансово-економічної 
кризи та визначення концептуальних засад його державного регулювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості і специфіка 
аграрного виробництва, його неспроможність до саморегулювання обумов-
люють потребу в спеціальному режимі державного регулювання і впливу. 
Особливо це актуально в умовах системної економічної та політичної кризи, 
що вимагає посилення регулювальних дій держави. Перш за все, державне 
регулювання необхідно для нейтралізації структурних диспропорцій, моно-
полізації, диктату цін, тіньових аспектів діяльності, корупції [5, с. 139]. При 
цьому важливо забезпечити оптимальний баланс між державним втручанням 
та економічною свободою суб’єктів аграрного бізнесу. 

В Україні вже закладений нормативно-правовий та організаційний фу-
ндамент для ефективного розвитку аграрної сфери, але більш уваги необхід-
но приділити багатофункціональному розвитку сільських територій з розвит-
ком диверсифікації, наданням послуг у сфері туризму, культури, рекреації та 
ін. Визначено, що для розвитку аграрної сфери державі доцільно сприяти ди-
версифікації у галузі переробки, розвитку системи дорадництва, підготовці і 
перепідготовці висококваліфікованих кадрів. Одним з основних недоліків іс-
нуючої системи державного регулювання аграрної сфери є відсутність ціліс-
ної системи форм і методів державного регулювання, що особливо небезпеч-
но в умовах системної фінансово-економічної кризи. Тому актуальним є ви-
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значення концептуальних засад щодо розробки державної стратегії розвитку 
аграрної сфери України. Вони мають ґрунтуватися на врахуванні та досяг-
ненні таких основних принципів׃  

- узгодженості – передбачає узгодження економічної політики держави 
з аграрною, соціальною, екологічною, регіональною;  

- єдності – забезпечення єдності державної аграрної політики на всій 
території країни;  

- рівності – рівності прав суб’єктів у прийнятті власних програм під-
тримки сільського господарства, що не суперечать нормативно-правовим ак-
там та зобов’язанням України за договорами міжнародного характеру;  

- системності – передбачає використання різних форм і методів держа-
вного регулювання сільського господарства країни, що охоплюють всі сфери 
і аспекти його функціонування: адміністративні, економічні та інституційні; 
прямі і непрямі; внутрішньо- і зовнішньоекономічні та ін.;  

- ефективності – концепція повинна сприяти проведенню політики ста-
білізації, розвитку економіки аграрної сфери і забезпечення продовольчої 
безпеки країни;  

- добровільності – участь підприємницьких структур, що функціонують 
на селі, в державних програмах розвитку сільського господарства має буду-
ватися на добровільних засадах;  

- універсальності – передбачає пред'явлення єдиних вимог до ефектив-
ності господарювання та створення однакових умов функціонування незале-
жно від форм власності, внутрішньогалузевої чи іншої належності;  

- соціальної спрямованості – визначає розвиток програм, орієнтованих 
на поліпшення соціальної інфраструктури, поліпшення демографічної ситуа-
ції, створення робочих місць і скорочення безробіття на селі;  

- відповідальності – передбачає відповідальність державної і регіональ-
них органів влади за своєчасне і повне фінансування прийнятих програм під-
тримки і розвитку сільського господарства. 

Державне регулювання галузі аграрного виробництва – це також скла-
дний механізм законодавчого, економічного, організаційного, адміністратив-
ного та соціального впливу на відносини в аграрній сфері [4, с. 268]. До сис-
теми державного регулювання висуваються певні вимоги, які випливають з 
потреб ефективного розвитку аграрної сфери та її конкурентоспроможності: 
захист економічних інтересів аграрних виробників; зміцнення виробничого 
потенціалу аграріїв; соціальний характер впливу на процеси; гнучкість, про-
зорість, передбачуваність аграрної політики. 

Основними завданнями розвитку та державного регулювання аграрної 
сфери економіки країни є:  

1) забезпечення економічного зростання галузі, яке визначає прогрес 
національної економіки держави або регіону і передбачає збільшення вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності праці в 
галузі, а також формування раціональної структури попиту й асортименту 
продукції;  
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2) забезпечення сталості розвитку аграрного виробництва завдяки ста-
більності ринкових цін, запобіганню та стримуванню гіперінфляції, підтрим-
ки на певному рівні зайнятості сільського населення, забезпечення збалансо-
ваності доходів і витрат у аграрному бюджеті і зовнішній торгівлі, попере-
дження появи великого бюджетного дефіциту, зовнішнього боргу або нега-
тивного сальдо в зовнішній торгівлі сільськогосподарською продукцією;  

3) забезпечення соціальної та економічної справедливості у розвитку 
сільського господарства. У звичайному розумінні це означає справедливий 
розподіл суспільного аграрного багатства, але як одна з економічних функцій 
держави економічна справедливість являє собою також справедливий розпо-
діл доходів галузі серед членів суспільства, надання рівних шансів на аграр-
ному ринку, справедливість ринкової конкуренції тощо;  

4) досягнення раціонального використання аграрних ресурсів та еколо-
гічної рівноваги довкілля й необхідних екологічних параметрів якості аграр-
ного виробництва.  

Виконання цих завдань значним чином залежить від реалізації тих чи 
інших функцій держави. Функції держави визначаються закономірностями 
економічної системи і виступають її ефективним засобом [6]. Основними ре-
гулюючими функціями держави в ринковій економіці, які розглядаються в 
економічній літературі є нормативна, стимулююча і розподільна. Нормативна 
функція держави реалізується у формуванні правових засад розвитку ринко-
вої економіки. Суть стимулюючої функції полягає у стимулюванні економіч-
ного зростання та підтримці ринкової рівноваги. Розподільна функція пов'я-
зана, з одного боку, з досягненням більш справедливого розподілу доходів у 
суспільстві, з іншого — з більш ефективним розміщенням ресурсів у ринко-
вій економіці.  

Що ж до аграрної сфери економіки, то до основних функцій її держав-
ного регулювання відносять такі, як: цільова; нормативна; стимулююча; ко-
ординація інтересів між товаровиробниками і споживачами сільськогоспо-
дарської продукції, сировини та продовольства; соціальна; коригуюча; фор-
мування конкурентного середовища на всіх аграрних ринках і підтримка ста-
лого розвитку галузі через забезпечення стабільності попиту на харчові про-
дукти і сільськогосподарську сировину; підтримка вітчизняних експортерів 
агропродовольства на зовнішніх ринках; фінансування основних напрямків 
науки щодо проблем розвитку галузі; контролююча [1, с. 55]. 

Для ефективного виконання державою своїх економічних функцій не-
обхідно дотримуватися науково обґрунтованих принципів. Принципи — це 
вихідні положення, основні правила впливу державних органів на економіку 
з врахуванням конкретних умов господарювання з метою забезпечення її 
ефективного функціонування. На сьогодні відсутній єдиний підхід до форму-
лювання принципів державного регулювання аграрної сфери  економіки. 

Основними принципами державного регулювання аграрної сфери еко-
номіки є аграрний протекціонізм, цільова спрямованість, адаптованість, сис-
темність, програмно-цільовий метод регулювання, соціально-економічна 
ефективність, екологічна доцільність. В умовах ринкової економіки акцент 
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необхідно робити на застосування нових принципів та відмову від неадеква-
тних йому методів. Так, система директивного планування повинна перейти 
на програмно-цільовий метод регулювання, який означає поєднання механіз-
мів саморегулювання сільськогосподарського ринку та розвитку аграрної 
сфери. У цілому держава впливає на принципи державного регулювання аг-
рарної сфери та змінює їх до рівня, який гарантує становлення конкурентно-
ринкового механізму чи забезпечує його ефективне функціонування. 

Важливою складовою системи державного регулювання виступає дер-
жавна підтримка аграрної сфери важелями фінансово-економічного механіз-
му. Важливість і доцільність фінансової підтримки держави підтверджена 
дослідженнями та досвідом розвинутих країн [3]. Вона повинна носити хара-
ктер стимулювання щодо об’єкта спрямування. Державна фінансова підтри-
мка безпосередньо пов’язана з витратами бюджетних коштів. Законом Украї-
ни “Про державний бюджет” кожного року передбачається перелік програм 
аграрного напряму та обсяги їх фінансування. Питання бюджетного фінансо-
вого забезпечення покладено на Міністерство аграрної політики і продоволь-
ства і здійснюється за двома основними напрямками: безпосереднє фінансу-
вання та кредитування видатків.  

Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників здійс-
нюється за 16 основними бюджетними програмами. Як відмічається науко-
вцями, фінансування аграрної галузі з 2011 р. постійно скорочується, змен-
шуються обсяги прямої бюджетної підтримки. Видатки державного бюджету 
на аграрну сферу в загальних видатках у 2014 р. становлять 1,56 %, у той час 
як у 2009 р. на них припадало 2,32 %. Серед видатків Міністерства аграрної 
політики та продовольства України у 2014 р. найбільшого зменшення зазнала 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників — на 818,8 млн. грн. 
Отже, можна зазначити, що за останні роки бюджетне фінансування не спри-
яє поліпшенню ситуації в галузі, не забезпечує темпи розвитку агробізнесу, 
не забезпечує підвищення прибутковості і життєздатності сільського госпо-
дарства. Державна фінансова підтримка аграрної сфери, на жаль, є суто фор-
мальною. Тому потрібне подальше удосконалення державного регулювання 
аграрної сфери економіки. 

Висновки. Напрями державного регулювання аграрної сфери економі-
ки полягають у тому, що держава шляхом застосування правових, адмініст-
ративних та економічних важелів ефективно регулює поведінку сільськогос-
подарських товаровиробників на аграрному ринку, визначає перспективи 
розвитку агарної сфери економіки, соціального забезпечення сільського на-
селення та розвитку сільських територій, виконує роль спрямування щодо 
реалізації довготривалих програм розвитку, насамперед екологічних, іннова-
ційних та регіональних. 
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Виявлено особливості, обмеження й пріоритети здійснення інтенсифікації сільсь-

когосподарського виробництва в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано її осно-
вні принципи та джерела, уточнено чинники та напрями. Розроблено показники оцінки та 
очікувані результати. Визначено  роль інтенсифікації у подальшому забезпеченні сталого 
розвитку, конкурентоспроможності аграрного виробництва.  

Ключові слова: інтенсифікація, чинники, аграрне виробництво, умови господарю-
вання, принципи, показники, земельні ресурси,  інновації, сталий розвиток, конкурентосп-
роможність. 

 
Постановка проблеми. Забезпечення стабільного і достатнього продо-

вольчого постачання населення зумовлює необхідність дальшого збільшення 
виробництва сільськогосподарської продукції. Для розв'язання цієї проблеми 
існує два шляхи: екстенсивний, коли розширюється тільки поле виробництва, 
та інтенсивний, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва. 
Розуміння суті інтенсифікації буде неповним, якщо не враховувати того, що з 
нею пов'язані прогресивні методи організації праці та виробництва, які треба 
розглядати як найважливіші напрями інтенсифікації. Таким чином, під інтен-
сифікацією слід розуміти такий напрям розширеного відтворення, при якому 
зростання розміру виробництва продукції досягається на основі підвищення 
кваліфікації робочої сили, посилення стимулів праці, вдосконалення органі-
зації виробництва (у т. ч. шляхом підвищення рівня збалансованості всіх його 
елементів), застосування більш ефективних засобів виробництва. 
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Загальні принципи підходу до визначення суті інтенсифікації всього 
суспільного виробництва значною мірою розповсюджуються і на сільське го-
сподарство. Але, разом з тим, цій галузі притаманний ряд особливостей, що 
істотно впливають як на зміст самого процесу інтенсифікації, так і на вибір 
показників, що використовуються для характеристики даного процесу. Інтен-
сифікацію сільського господарства необхідно пов'язувати з величиною дода-
ткових вкладень засобів виробництва на одиницю земельної площі, викорис-
танням різних технічних удосконалень. Підвищення інтенсивності викорис-
тання землі зумовлює поліпшення використання інших елементів продуктив-
них сил сільського господарства. 

Інтенсифікація сільського господарства – це об'єктивний і закономірний 
процес його розвитку, зміст якого визначається віддачею земельних угідь, що 
досягається на основі додаткових вкладень. Її не можна зводити лише до на-
громадження фондів, головне в ній – підвищення виходу продукції з розраху-
нку на одиницю наявних виробничих ресурсів – земельних угідь, трудових ре-
сурсів, основних фондів і оборотних засобів [4, с. 132]. Реалізація цього вима-
гає широкого використання досягнень науки і передового досвіду, інтенсив-
них технологій і прогресивних форм організації виробництва. У сучасних 
умовах інтенсифікація є основним напрямом розвитку сільськогосподарського 
виробництва. Нарощування виробництва продукції не може бути досягнуте на 
незмінній технічній основі, без удосконалення засобів виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи інтенсифікації ви-
робництва досліджують у своїх працях Ю. Д. Білик, М. С. Вітков, 
Г.І. Грицаєнко, Т.М. Романюк, І.В. Дергач. Практичні засади інтенсифікації 
виробництва продукції сільського господарства висвітлили В.Г. В’юн, 
О.І. Дацій, А.М. Стельмащук. Проте в сучасних  умовах господарювання 
процес інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, його економічна 
сутність і принципи здійснення набувають щоразу більш дискусійного харак-
теру та потребують уточнення. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування чинників, прин-
ципів, напрямів інтенсифікації аграрного виробництва, визначення показни-
ків оцінки, взаємозв’язку з впровадженням інновацій з метою подальшого 
сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство є 
однією з пріоритетних галузей національної економіки. Розвиток сільського-
сподарської галузі сприяє підвищенню матеріального добробуту населення, 
зміцненню економічної та продовольчої безпеки держави, зростанню її екс-
портного потенціалу. Водночас, сільськогосподарський сектор господарю-
вання – один з найбільш ризикових секторів економіки, оскільки на його роз-
виток великий вплив мають  природні умови й ресурси,  біологічні чинники. 
На рівень розвитку сільського господарства впливають такі чинники: система 
інфраструктури, геополітична та економічна ситуація, зношеність техніки, 
нестабільність та непрогнозованість цін на паливо, недосконалість державної 
закупівельної політики, технології виробництва [8, с. 465]. Недостатні заходи 
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державного протекціонізму дозволяють іноземним конкурентам заполонити 
вітчизняний ринок, часто дешевими і низької якості товарами. Сільським го-
сподарством переважно займаються люди середнього та похилого віку. Тому 
необхідними є заходи матеріального стимулювання для залучення молодих 
людей у галузь. 

Процес формування інтенсивного типу розвитку є досить складним і 
багатогранним, оскільки залежить від багатьох чинників – зовнішніх, прита-
манних мікро- та макросередовищу функціонування аграрних підприємств, і 
внутрішніх, які діють та регулюються самим підприємством. У реальному 
житті спостерігається тісне переплітання зовнішніх і внутрішніх чинників, а 
тому сформувати інтенсивний тип розвитку можуть лише ті підприємства, 
які раціонально й швидко впроваджують у життя сучасні досягнення науко-
во-технічного прогресу, що є результатом змін у макросередовищі та, зокре-
ма, в такій його ланці, як науково-технічне середовище. Тому, кардинальне 
прискорення науково-технічного прогресу і впровадження його досягнень у 
практику розглядається як один із найважливіших напрямів формування ін-
тенсивного типу розвитку аграрних формувань [1, с. 365]. 

Під інтенсифікацією виробництва продукції сільського господарства 
розуміємо збільшення обсягів і підвищення ефективності виробництва, а та-
кож поліпшення якості продукції галузі на основі розширення застосування 
досягнень науково-технічного прогресу, а саме новітнього обладнання, мате-
ріалів, ресурсоощадних технологій, вдосконалення форм виробництва та ор-
ганізації праці. Системне оновлення матеріально-технічних ресурсів є осно-
вою розвитку виробництва продукції сільського господарства. Порушення 
цієї закономірності призводить до зниження ефективності виробництва та 
погіршення забезпечення населення продукцією галузі. Основними чинника-
ми інтенсифікації виробництва продукції сільського господарства є механі-
зація й автоматизація усіх виробничих процесів, розробка та впровадження у 
виробництво прогресивних технологій, високопродуктивної худоби та птиці, 
нових наукових досягнень, ефективніших систем організації та управління 
виробництвом. 

Підвищення рівня інтенсифікації виробництва є однією з найважливі-
ших проблем розвитку аграрної економіки на сучасному етапі. Під інтенсив-
ною формою розширеного відтворення розуміють форму, за якої темпи росту 
показників, що характеризують результати виробництва, випереджають тем-
пи росту витрат на забезпечення їх зростання. Підвищення рівня інтенсифі-
кації виробництва хоча і зумовлене науково-технічним прогресом, але здійс-
нюється із залученням додаткових ресурсів. У кожний наступний період часу 
це вимагає відповідних витрат. Якщо їх використання у підсумку забезпечує 
підвищення інтенсифікації виробництва, то необхідність таких екстенсивних 
витрат очевидна. Це визначає важливість внутрішніх задач, пов'язаних з ви-
бором найбільш ефективного варіанта реалізації цих витрат, їх кількості і 
якості, конкретизації програм використання ресурсів у забезпеченні інтенси-
фікації виробництва [3, с. 412]. 
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Особливістю інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є те, 
що ефективність технічних вдосконалень засобів і предметів праці виявля-
ється не прямо, а через функціонування земельних ресурсів, використання 
трудових ресурсів. Інтенсифікація землеробства базується на тій особливості 
землі як засобу виробництва, що її родючість при правильному використанні 
підвищується, забезпечуючи зростання врожайності сільськогосподарських 
культур. Характеризуючи процес інтенсифікації, слід зазначити, що сільське 
господарство розвивається при цьому не шляхом збільшення кількості обро-
блюваної землі, а через поліпшення якості обробітку, збільшення розмірів за-
собів виробництва, що їх вкладають у ту саму кількість землі. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва ґрунтується на до-
даткових вкладеннях, але не можна пов'язувати її лише з абсолютним зрос-
танням додаткових витрат. У процесі інтенсифікації додаткові вкладення по-
винні відображати якісне вдосконалення виробництва. Тому додаткові вкла-
дення передбачають широке використання досягнень науково-технічного 
прогресу, застосування більш ефективних засобів виробництва і прогресив-
них технологій, що забезпечують підвищення продуктивності земельних 
угідь і поголів'я худоби [2, с. 55]. У процесі інтенсифікації додаткові вкла-
дення треба розглядати в органічній єдності з результатами виробництва. 
Отже, інтенсифікація сільського господарства – це концентрація засобів пра-
ці на одиницю земельної площі з метою збільшення виходу сільськогоспо-
дарської продукції й поліпшення її якості. 

Послідовна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на ос-
нові вдосконалення і раціонального використання всіх його чинників зазви-
чай забезпечує високі кінцеві результати. При цьому темпи зростання вироб-
ництва продукції можуть перевищувати темпи збільшення додаткових ви-
трат. Інтенсифікація всебічно впливає на розвиток сільського господарства, 
створює нові можливості підвищення економічної ефективності виробницт-
ва. Процес інтенсифікації передбачає створення високопродуктивного сіль-
ського господарства на основі підвищення його технічного рівня, широкого 
використання більш досконалих засобів виробництва і кваліфікованої праці. 

Основними показниками, що характеризують результат інтенсифікації, 
є: урожайність окремих культур з 1 га посіву, продуктивність тварин, вироб-
ництво окремих видів у натуральному виразі з розрахунку на 100 га відпові-
дних угідь, обсяги валової, товарної продукції, прибутку з розрахунку на 
одиницю відповідної земельної площі або на 1 голову відповідної групи тва-
рин. При аналізі економічної ефективності інтенсифікації окремих галузей 
сільського господарства та видів продукції розраховують додаткові показни-
ки: в рослинництві – виробництво продукції на одиницю внесених мінераль-
них добрив чи одиницю їх вартості; у тваринництві – виробництво продукції 
на 1 умовну голову, 1 ц кормових одиниць, на одиницю вартості кормів, ви-
трати кормів на одиницю виробленої продукції тваринництва. 

Чинниками підвищення рівня економічної ефективності інтенсифікації 
виробництва в аграрних підприємствах є наступні: 



 229

- формування оптимального рівня забезпеченості технологічного про-
цесу виробничими ресурсами; 

- формування оптимальних співвідношень між окремими складовими 
ресурсного потенціалу аграрних підприємств (між основними і оборотними 
фондами, між силовими і робочими машинами, між поголів'ям тварин і кор-
мовою базою та ін.); 

- паритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію; 
- впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; 
- використання добрив, засобів захисту рослин і тварин; 
- рівень технології і організації виробництва; 
- інвестиційний клімат; 
- державна аграрна політика. 
Серед основних напрямів інтенсифікації сільськогосподарського виро-

бництва виділяють такі: механізація та автоматизація; меліорація; хімізація; 
електрифікація; ресурсо- та енергозберігаючі технології; біотехнології; спе-
ціалізація і концентрація виробництва; ефективний менеджмент; прогресивні 
форми організації і оплати праці [7, с. 9]. При інтенсифікації виробництва 
важливими є рівень зайнятості населення та розвитку соціальної сфери. З од-
ного боку, розвиток сільськогосподарського виробництва визначає зайнятість 
сільського населення та рівень розвитку соціальної сфери, з іншого – соціа-
льні фактори впливають на ефективність виробництва. 

Інтенсифікація аграрного виробництва має багатофакторний характер 
свого розвитку і тому вимагає комплексного, системного підходу до його до-
слідження та здійснення. Важливим засобом інтенсифікації аграрного вироб-
ництва є застосування безвідходних технологій з метою підвищення рівня ви-
користання природних ресурсів з репродукцією, тобто з регенеруванням їх ба-
гаторазового використання. В умовах неоднорідності природного середовища 
доцільним є виділення екологічно однорідних сільських територій, що сприя-
тиме диференційованому підходу щодо використання природних ресурсів.  

Технічні й технологічні чинники, які відіграють визначальну роль в ін-
тенсифікації сільськогосподарського виробництва, слід спрямувати на вико-
нання двох різновекторних завдань – скорочення затрат праці й забезпечення 
оптимальних умов зовнішнього середовища для вирощування сільськогоспо-
дарських культур [5, с. 91]. Тому доцільно використовувати комплексний 
підхід у їх використанні. Також необхідно значно підвищити роль соціальних 
чинників в інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, створення 
умов для економічної заінтересованості працівників у розвитку аграрного се-
ктору економіки на інноваційній основі при одночасному стимулюванні аль-
тернативних джерел та видів зайнятості на селі. 

У розвитку інтенсифікації важливо не тільки забезпечити цей процес 
необхідними коштами, а й раціонально їх використати. Йдеться насамперед 
про дотримання синхронного співвідношення техніко-технологічних засобів 
при комплектуванні матеріально-ресурсної бази. Особливого значення тут 
набувають вимоги щодо пропорційного набору силових машин і робочих 
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машин та знарядь [6, с. 44]. Набір технологічних сільськогосподарських ма-
шин і знарядь повинен забезпечувати при формуванні робочих агрегатів най-
більш повне завантаження виробничих потужностей силових машин. Так, 
набір тракторних плугів, культиваторів, сівалок повинен бути таким, щоб при 
агрегатуванні з силовими машинами забезпечував повне або майже повне ви-
користання виробничих потужностей останніх. До того ж, системне оновлен-
ня матеріально-ресурсної бази, заміна технічних ресурсів повинні здійснюва-
тись новітніми марками сучасних машин і знарядь. 

Висновки. Інтенсифікація є одним із найбільш важливих й ефективних 
засобів сталого розвитку сільського господарства, збільшення обсягів  вироб-
ництва продукції в аграрній сфері. Її здійснення в сучасних умовах господа-
рювання ґрунтується на всебічній модернізації сільського господарства, впро-
вадженні інновацій та соціальній відповідальності за досягнуті результати, 
особливо характер ресурсокористування та відтворення ресурсів. Тому прин-
ципи подальшого розвитку інтенсифікації аграрного виробництва мають бути 
спрямовані на комплексне вирішення техніко-технологічного переозброєння 
сільськогосподарських підприємств із врахуванням економічного,  соціально-
го та природоохоронного чинників. При оптимальному поєднанні економічно-
го, соціального та екологічних ефектів процес інтенсифікації  буде спромож-
ний забезпечити високий рівень ресурсоощадності та енергозбереження, кон-
курентоспроможності й зростання обсягів аграрного виробництва. 
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Розкрито сутність поняття «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» як 

на макро- так і на макрорівні. Визначено особливості, методи та принципи менеджмен-
ту зовнішньоекономічної діяльності. Охарактеризовано функції та підходи в  управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, менеджмент зовнішньоекономіч-
ної діяльності, методи, функції, принципи, підходи. 

 

Постановка проблеми. Процес входження України в систему світого-
сподарських зв'язків багато в чому залежить від якості прийняття управлін-
ських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ефективний розвиток 
останньої неможливий без таких управлінських дій, як планування, організа-
ція, мотивація, контроль, координація тощо, які в управлінні зовнішньоеко-
номічною діяльністю мають особливості. Тому вивчення теоретичних засад 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є підґрунтям ефективної зов-
нішньоекономічної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження теоретичних 
аспектів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності знайшли відобра-
ження в наукових працях відомих учених-економістів І. В. Багрової [1], 
Г.М.Дроздової [2], О.А.Кириченка [3], В. В. Козика [4], А.І.Кредісова [5], 
А.А.Мазаракі [6] , В.С.Сухарського [7] та ін. 

Однак в економічній літературі існує певна невизначеність щодо по-
няття «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У зв'язку з цим потрі-
бна доробка та уточнення методичного забезпечення менеджменту зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити зміст поняття «мене-
джмент зовнішньоекономічної діяльності», визначити принципи, функції та 
підходи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки у сучасній еко-
номічній літературі не існує єдиного тлумачення поняття «менеджмент зов-
нішньоекономічної діяльності», кожний з авторів прагне дати визначення за-
лежно від власного розуміння зовнішньоекономічної діяльності та доцільно-
сті її розвитку. 

Так, на думку Г.М.Дроздової [2] менеджмент зовнішньоекономічної ді-
яльності підприємства  являє собою управління виробничо-господарською і 
комерційною діяльністю підприємства, пов’язаною з його виходом на зовні-
шній ринок, в зовнішнє міжнародне середовище з метою більш повного ви-
користання зовнішніх (міжнародних) факторів економічного росту.   

О.А.Кириченко [3] наголошує, що сутність менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні 
міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх під-
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розділів і посадових осіб організації/установи в інтересах продуктивного до-
сягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій. 

А.А.Мазаракі  [6] вважає, що менеджмент зовнішньоекономічної дія-
льності – це цілеспрямоване, системне управління зовнішньоекономічною ді-
яльністю щодо забезпечення стабільного економічного зростання та підви-
щення як міжнародної, так і внутрішньої конкурентоспроможності підприєм-
ства в довгостроковій перспективі на основі більш повного використання зо-
внішніх (міжнародних) факторів економічного зростання.  

Як бачимо, досліджуваний термін розглядається лише на рівні підпри-
ємства. Проте згідно ст. 3 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» [7] 
Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління  в  особі  створе-
них  ними  зовнішньоекономічних  організацій,  які  беруть  участь  у  зовні-
шньоекономічній  діяльності,  а також інші  держави, які беруть участь у гос-
подарській діяльності на території  України є також суб’єктом зовнішньоеко-
номічної діяльності. Це  є підґрунтям розглядати менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності не лише на мікро-, а й макрорівні. На нашу думку, на ма-
крорівні менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – це управління та ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, зовнішньоекономічних зв’язків регіону, держави. 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності має свої специфічні 
особливості, а саме: 

- наявність зовнішньої сфери й міжнародного рівня; 
- відмінність політичних, економічних, правових і культурних умов; 
- наявність в ролі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності не тільки 

підприємств, а й держав зі своєю зовнішньоекономічною політикою. 
Управлінська діяльність завжди базується на основних правилах, яких 

дотримуються керівники і спеціалісти апарату управління в процесі прийнят-
тя  тих або інших рішень. Ці правила можуть бути декларовані в спеціальних 
документах або ж бути своєрідною традицією, нормою, звичаєм. Частіше 
усього має місце поєднання і того й іншого. 

Під принципами в менеджменті розуміють традиції, звичаї, правила, 
закономірності та норми, яких має дотримуватись менеджери (керівники, 
спеціалісти). Однією з особливостей менеджменту зовнішньоекономічної ді-
яльності є те, що  з одного боку, він є побудованим на принципах загального 
менеджменту, а з іншого боку, формується з врахуванням принципів зовніш-
ньоекономічної діяльності. Можна виділити три рівні принципів зовнішньо-
економічної діяльності: загальні; специфічні; національні. 

Дотримання тих чи інших принципів при здійсненні зовнішньоеконо-
мічної діяльності можливо лише при виконанні суб’єктом  конкретних функ-
цій. Функції менеджменту зовнішньоекономічної діяльності – це засоби ви-
рішення важливих завдань, вираження змісту і призначення менеджменту зо-
внішньоекономічної діяльності. Кожна  функція менеджменту зовнішньоеко-
номічної діяльності  являє собою процес, тому що складається з серії взаємо-
пов'язаних дій і спрямована на розв’язання специфічних і різноманітних про-
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блем  управління зовнішньоекономічної діяльності, що вимагає здійснення 
великого комплексу конкретних заходів.  

Основними функціями менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
є  планування; організація; мотивація; контроль; регулювання. 

Звичайно, всі зазначені функції менеджменту в зовнішньоекономічній 
діяльності мають істотні особливості.  

Функція планування передбачає рішення про те, якими повинні бути 
цілі підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності і що повинні ро-
бити члени цього підприємства, щоб досягнути цих цілей. У процесі плану-
вання варто враховувати міждержавні відносини, що впливають на вибір 
партнерів. Крім того, слід враховувати і маркетинг зовнішньоекономічної ді-
яльності, який  базується на вивченні міжнародних ринків, особливостей за-
питів іноземних клієнтів, просування товарів і послуг на закордонні ринки 
здійснюється з урахуванням місцевих традицій і численних обмежень і т.д.  

По-іншому виглядає і функція організації в зовнішньоекономічній дія-
льності. Організація – це процес створення структури підприємства,  яка дає 
можливість людям ефективно працювати разом для досягнення як загальних 
цілей, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тобто, організація як 
процес являє собою функцію по координації багатьох задач здійснення зов-
нішньоекономічної діяльності. 

При плануванні і організації роботи в сфері зовнішньоекономічної дія-
льності керівник визначає,  що конкретно повинна виконати дане підприємс-
тво, коли, як і хто,  на його думку, повинен це зробити. Якщо вибір цих 
рішень зроблений ефективно, керівник отримує можливість втілити свої 
рішення в справи, застосовуючи на практиці основні принципи мотивації.   

Мотивація - це процес спонукання працюючих до діяльності для досяг-
нення цілей в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Контроль - це процес,  що забезпечує досягнення цілей підприємства в 
сфері зовнішньоекономічної діяльності. Він необхідний для виявлення і вирі-
шення виникаючих проблем раніше, ніж наслідки стануть дуже серйозними,  і 
може також використовуватися для стимулювання успішного розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності. Процес контролю складається з установки 
стандартів, зміни фактичне досягнутих результатів і проведення коректувань в 
тому випадку, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від встановле-
них стандартів. Контроль - це критично важлива і доладна функція управління. 
Одна з найважливіших особливостей контролю, яку потрібно враховувати на-
самперед, полягає в тому, що контроль повинен бути всеосяжним. 

Функція регулювання — вид управлінської діяльності, спрямований на 
усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності шляхом розроблення і впровадження керуючою системою відпо-
відних заходів. 

Метод управління – це спосіб здійснення управлінської діяльності, при 
якому досягаються цілі управління зовнішньоекономічною діяльностю. Методи 
управління тісно, пов’язані з принципами управління. Методи управління висту-
пають в ролі способів реалізації принципів. Методи мають більш альтернативний 



 234 

характер.  Основними методами управління ЗЕД є: правові, адміністративні, еко-
номічні, організаційні. Для досягнення високої ефективності ЗЕД необхідно вра-
ховувати існуючі підходи в управлінні ЗЕД, а саме: 

– історичний підхід – заснований на вивченні явищ у їхньому виник-
ненні і розвитку. В його основі лежить вивчення реальної історії розвитку і 
управління ЗЕД, виявлення історичних фактів і на цій основі розумове від-
творення історичного процесу управління ЗЕД; 

– герменевтичний підхід – ґрунтується на сукупності принципів і мето-
дів тлумачення й інтерпретації сутності процесу управління ЗЕД. Вони мо-
жуть мати форму як нормативно-правових, так інших документів, а також 
наукових монографій та інших письмових праць вчених; 

– ситуаційний підхід визнає, що хоча загальний процес управління ЗЕД 
і є однаковим, специфічні прийоми, які використовує керівник повинні змі-
нюватися залежно від ситуації. Об’єктом досліджень ситуаційного підходу 
виступають найбільш значущі елементи внутрішнього та зовнішнього сере-
довища підприємства; 

– системний підхід – дослідження процесу управління ЗЕД як цілісної 
множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто роз-
гляд управління ЗЕД як системи; 

– предметний підхід – дає відповідь на питання що?, тобто розкриває 
суть ЗЕД та визначається ідеєю зовнішньоекономічних операцій; 

– регулярний (функціональний) підхід – відповідає на питання як? Ро-
бота менеджерів ЗЕД полягає у поєднанні та координуванні використання 
ресурсів для досягнення цілей підприємства. 

Ідея тієї або іншої зовнішньоекономічної операції може бути реалізо-
вана тільки в тому випадку, коли предметний аспект повною мірою відпові-
датиме функціональному підходу. 

– комплексний підхід – методологічні підходи дослідження процесу роз-
витку і управління ЗЕД не ізольовані один від одного і можуть мати взаємообу-
мовлений характер, що викликає появу повторних підходів Це пояснюється 
тим, що ЗЕД явище багатогранне, тому важливе дослідження його властивостей 
як цілого, та к і його складових, а також факторів, які на нього впливають. 

Висновки. 1. Ми погоджуємося, з думкою Г.М. Дроздової [2], що ме-
неджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства являє собою 
управління виробничо-господарською і комерційною діяльністю підприємст-
ва, пов’язаною з його виходом на зовнішній ринок, в зовнішнє міжнародне 
середовище з метою більш повного використання зовнішніх (міжнародних) 
факторів економічного росту. 

2. В статті акцентовано увагу, що менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності слід розглядати  не лише на мікро-, а й макрорівні. На нашу думку, 
на макрорівні менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – це управління 
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності, зовнішньоекономічних зв’язків. 

3.Встановлено, що менеджмент зовнішньоекономічної діяльності по-
будований на принципах загального менеджменту з врахуванням принципів 
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зовнішньоекономічної діяльності. Виділено три рівні принципів менеджмен-
ту зовнішньоекономічної діяльності: загальні; специфічні; національні. 

4. Кожна  функція менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  яв-
ляє собою процес, тому що складається з серії взаємопов'язаних дій і спрямо-
вана на розв’язання специфічних і різноманітних проблем  управління зовні-
шньоекономічної діяльності, що вимагає здійснення великого комплексу 
конкретних заходів. Визначено зміст основних функцій менеджменту зовні-
шньоекономічної діяльності (планування, організація, мотивація, контроль, 
регулювання). 

5. Метод управління зовнішньоекономічною діяльністю – це спосіб 
здійснення управлінської діяльності, при якому досягаються цілі управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. Основними методами управління ЗЕД є: 
правові, адміністративні, економічні, організаційні. 

6. Для досягнення високої ефективності ЗЕД необхідно враховувати іс-
нуючі підходи в управлінні ЗЕД, а саме: історичний підхід; герменевтичний 
підхід; ситуаційний підхід; системний підхід; предметний підхід; регулярний 
(функціональний) підхід; комплексний підхід. 
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З’ясовано сутність категорії “реструктуризація”, удосконалено її трактування, 

яке, на відміну від існуючих, доцільно розглядати як процес зміни стратегії підприємства, 
що передбачає перерозподіл господарської власності та виробничих ресурсів на основі 
удосконалення системи управління, організаційної перебудови та оптимізації господарсь-
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ких процесів. Визначено місце інтегрованих формувань на ринку продукції харчової проми-
словості, виявлено найбільших виробників у розрізі галузей даного сектору економіки. До-
ведено, що реструктуризація в інтегрованих формуваннях харчової промисловості може 
відбуватись у таких вимірах: фінансова реструктуризація, організаційно-економічна, ор-
ганізаційно-правова, організаційно-управлінська, диверсифікаційна реструктуризації. Ви-
ділено загальні напрями реструктуризації інтегрованих формувань харчової промислово-
сті: зміна організаційно-правової форми та розвиток корпоративного управління; пере-
хід до більш м’яких форм об’єднань підприємств; запровадження сучасних моделей 
управління підприємствами, зокрема, розвиток мережеподібних структур, партисипа-
тивного та гнучкого управління; збільшення частки договорів спільної діяльності, ство-
рення стратегічних бізнес-альянсів; розвиток інформаційних, комунікаційних, консалтин-
гових, логістичних систем; поглиблення міжнародних зв’язків. 

Ключові слова: реструктуризація, інтегровані формування, харчова промисло-
вість, види реструктуризації, виміри реструктуризації, ризики. 

 
Постановка проблеми. Стан національної економіки нині можна оха-

рактеризувати як кризовий. Нестабільне зовнішнє середовище, незбалансо-
вана ринкова кон’юнктура, низький рівень прогнозованості макроекономіч-
них процесів, негативні структурні зрушення та низка інших чинників зовні-
шнього середовища вимагають гнучкості економічних систем та адаптації 
системи менеджменту до нових вимог. З метою ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання у ринкових умовах необхідна їх реструктуризація. 
Організаційно-економічний механізм даного процесу має свої особливості 
залежно від галузі, організаційно-правової форми, розміру суб’єктів господа-
рювання. Особливої уваги заслуговують підприємства харчової промислово-
сті, оскільки їх діяльність є досить ризиковою з огляду на коливання попиту, 
складнощів технологічних процесів, обмеженого терміну споживання кінце-
вих товарів. Значна частина продукції харчової промисловості стає еластич-
ною за ціною, що зумовлено зниженням купівельної спроможності населен-
ня. Особливістю функціонування суб’єктів харчової промисловості є їх гли-
бока міжгалузева інтегрованість на вертикальній основі, що ускладнює про-
цеси реструктуризації і вимагає залучення додаткових ресурсів для здійснен-
ня даного процесу. За таких виробничо-комерційних умов необхідна гнуч-
кість стратегічного управління, що підкреслює актуальність проведення рес-
труктуризації підприємств галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реструктуризації 
широко досліджені науковцями в розрізі різних аспектів. Фундаментальними 
є праці таких науковців, як І. Бондарчук, Т. Бень, Б. Берман, С. Бір, З. Бори-
сенко, В. Гончаров, А. Градов, П. Діксон, С. Довбня, П. Друкер, 
В. Кондратьєв, В. Краснов, Б. Лессер, І. Маркіна, Н. Москаленко, В. Ніценко, 
І. Отенко І. Розпутенко, О. Сарапіна, Е. Уткін та ін. Привертають увагу по-
гляди науковців на визначення сутності процесу реструктуризації. Мартине-
нко В.П. зазначає, що реструктуризація – це ціленаправлена трансформація 
всієї системи факторів виробництва, змістовна характеристика котрої роз-
кривається в процесах, що включають виробничу, фінансово-економічну, ор-
ганізаційну і маркетингову діяльність підприємств у відповідності з їх стра-
тегією життєздатності [3, с. 205]. На думку В. Кондратьєва і В. Краснова, ре-
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структуризація – це цілеспрямована зміна структури системи [1, с. 23]. Хак-
кен Г. стверджує, що реструктуризація підприємства означає використання 
всього управлінського і виробничого потенціалу, який необхідний для ство-
рення і прибуткового продажу необхідних споживачам товарів та послуг [6, 
с. 102]. Заслуговують на увагу узагальнення В.С. Ніценка, який вважає, що у 
наковій літературі домінують дві основні точки зору на визначення терміна 
“реструктуризація підприємства” : правова та економічна. З метою усунення 
даного протиріччя науковець пропонує такий підхід до тлумачення сутності 
даної категорії: реструктуризація господарюючого суб’єкта (до числа яких 
віднесені вертикально-інтегровані компанії) являє собою зміну процесів 
управління підприємством, результатом якого є трансформація складу і/або 
структури пучка прав власності, що відносяться до даного суб’єкта господа-
рювання [4, с. 131]. Отже, науковці схиляються до того, що реструктуризація 
– це кардинальна перебудова економічної системи, при цьому насамперед 
змінюються її управлінські функції та здійснюється перерозподіл ресурсів. 
Не дивлячись на значну кількість праць в даному напрямі, варто вказати на 
недостатню увагу науковців до виявлення особливостей реструктуризації у 
вертикально інтегрованих структурах харчової промисловості, тому прове-
дення дослідження в даному напрямі є актуальним і своєчасним. 

Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення тракту-
вання категорії “реструктуризація” на основі узагальнення наукових поглядів 
і врахування сучасних тенденцій розвитку ринкових відносин; виявлення 
особливостей організаційно-економічного механізму реструктуризації верти-
кально інтегрованих формувань харчової промисловості та імовірних ризи-
ків, що можуть зумовити необхідність проведення реструктуризації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес реструктуризації є 
всеохоплюючим, його важко ототожнювати лише з одним напрямом діяльно-
сті підприємства та його структуризації. Враховуючи наукові підходи до тра-
ктування категорії “реструктуризація”, її багатополярність та багатогранність 
можемо дати їй таку інтерпретацію: реструктуризація – це процес зміни стра-
тегії підприємства, що передбачає перерозподіл господарської власності та 
виробничих ресурсів на основі удосконалення системи управління, організа-
ційної перебудови та оптимізації господарських процесів.  

Науковці виділяють різні види реструктуризації підприємств, класифі-
куючи її за низкою ознак []. Узагальнюючи їх точки зору, варто зазначити 
основні класифікаційні ознаки: за напрямками діяльності (правова, організа-
ційна, виробнича, управлінська, інвестиційна, фінансова); за призначенням 
(антикризова, превентивна, перспективно-планова); за масштабом (локальна, 
комплексна); за періодом прийнятих рішень (стратегічна, тактична, операти-
вна). Незалежно від видів реструктуризації і мети прийнятого рішення щодо 
її проведення вона може проводитись у кількох вимірах: 

- фінансова реструктуризація – процес “оздоровлення” підприємства на 
основі оптимізації структури капіталу, вливання інвестицій, перерозподілу 
фінансових ресурсів між стратегічними бізнес-одиницями (особливо актуа-
льна при ймовірності виникнення банкрутства); 



 238 

- організаційно-економічна реструктуризація – це комплекс заходів, 
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяль-
ності суб’єкта господарювання на основі техніко-технологічних та виробни-
чих чинників; 

- організаційно-правова реструктуризація – зміна організаційно-
правової форми, злиття, поглинання, приєднання, поділ, продаж частини ак-
тивів; 

- організаційно-управлінська реструктуризація – зміна місії та стратегії 
підприємства, перебудова організаційної структури, впровадження сучасних 
моделей та методів управління, оптимізація апарату управління; 

- диверсифікаційна реструктуризація – збільшення напрямів діяльності 
та сфер господарювання з метою перерозподілу ризиків та ресурсів, скоро-
чення збиткових видів діяльності, запровадження перспективних напрямів, 
вертикальна та горизонтальна інтеграція.  

Суттєві особливості має процес реструктуризації інтегрованих форму-
вань харчової промисловості. Дані структури з кожним роком відіграють все 
більшу роль у процесі виробництва харчової продукції. Такі підприємства є 
диверсифікованими і вертикально інтегрованими, оскільки охоплюють всі 
сфери виробничого ланцюга. Частка інтегрованих формувань харчової про-
мисловості у структурі загального обсягу виробництва харчових продуктів в 
розрізі галузей в Україні у середньому становить понад 60 % (табл. 1). 

Таблиця 1 
Виробництво основних видів продукції інтегрованими формуваннями 

харчової промисловості України, 2014 р., тис. т 

Види продукції 
Обсяг виробництва 
інтегрованими фор-

муваннями 

Обсяг виробництва в
цілому по галузі в 

Україні 

Частка інтегрованих 
формувань в загаль-

ному обсязі, % 
Молоко 478,3 945,2 50,6 

Масло вершкове 39,5 92,8 42,6 
Сир твердий 101,1 166,5 60,7 
М’ясо птиці 587,1 728,1 80,6 
М’ясо свиней 106,4 200,2 53,1 

М’ясо великої рога-
тої худоби 27,3 56,2 48,6 

Ковбасні вироби та 
м’ясопродукти 158,0 278,0 56,8 

Олія соняшникова 
(нерафінована) 2732 3261,9 83,8 

Овочі консервовані 95,5 115,6 82,6 
Соки 428,9 440,5 97,4 

Борошно 1588,6 2368,5 67,1 
Хліб та хлібобулочні 

вироби 738,5 1501,9 49,2 
Крупи 204,4 333,7 61,3 
Цукор 653,2 1263,4 51,7 
Джерело: [2, с. 68; 5] 
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Найбільший контроль в розрізі сегментів ринку мають підприємства з 
виробництва соків – 97,4 %. Найбільшим виробником сокової продукції на 
національному ринку є група компаній Pepsico, компанія об’єднує такі торго-
ві марки, як “Сандора”, “Сандора ексклюзив”, “Садочок”, “Сандорик”, “Ліп-
тон Айс Ті”, “7Ап” та ін. Значна присутність інтегрованих структур спостері-
гається на овочеконсервному сегменті ринку – 82,6 %, а також на ринку олії – 
83,8 %. 

Щодо продуктів переробки продукції тваринництва, то найбільшими 
виробниками на даному сегменті ринку є агрохолдинги. Лідируючі позиції з 
виробництва яловичини займає UkrLandFarming. Також до лідерів з вироб-
ництва яловичини входять такі агрохолдинги, як ПАТ “Миронівський хлібо-
продукт”, групи компаній Астарта, Кернел, Сварог, HarvEast, Агрохолдинг 
“Приват”, Агрейн, Молочна Індустріальна Компанія, Українська молочна 
компанія, Екопрод А.Т., NCH Capital, Нібулон, Агропродінвест, Агрофірма 
“Маяк”. Усі перелічені вертикально інтегровані холдинги мають у своїй 
структурі переробні комплекси, що забезпечує ефективне створення додатної 
вартості та отримання прибутку від реалізації кінцевої продукції 
м’ясопродуктового підкомплексу. М’ясне скотарство для цих компаній – це 
здебільшого побічний напрямок молочної галузі, тому потенціал галузі вико-
ристовується не повністю, доцільним є виокремлення м’ясного скотарства в 
окрему самостійну галузь, що сприятиме збільшенню присутності агрохол-
дингів на даному сегменті ринку. Крім даних підприємств, лідерами на ринку 
молока є такі компанії: ТОВ “Люстдорф”, ПАТ “Дубномолоко” (ТД “Україн-
ська сирна компанія”), ПАТ “Баштанський сирзавод” (ГК “Молочний Аль-
янс”), ПАТ “Бершадьмолоко” (Roshen), ПАТ “Житомирський маслоза-
вод” (ТМ “Рудь”), ПАТ “Куп’янський МКК”, ТОВ “Данон Дніпро” (Данон 
Україна), ПАТ “Вім-Біль-Дан ”. Кожне з цих об’єднань підприємств виробляє 
від 50 до 150 млн. тонн молока в рік. 

Серед сільськогосподарських підприємств перше місце в галузі свинар-
ства займало ПрАТ “АПК-Інвест” – основні потужності якого розташовані в 
східному, зокрема Донецькому регіоні. Нині лідером на ринку свинарства є 
ТОВ НВП “Глобинський свинокомплекс” Полтавської області, ТОВ “Дано-
ша” Івано-Франківської області, “Агропродсервіс”, “Агропромислова компа-
нія”, “Нива Переяславщини”, “Бахмутський аграрний союз”, “Агрокомбінат 
Слобожанський”, “Галичина-Захід” і “Белгранкорм-Полтавщина”. Свинарст-
во у більшій мірі, ніж скотарство, може розвиватись у вигляді вузькоспеціа-
лізованої галузі вертикально інтегрованого холдингу, який в цілому спеціалі-
зується на виробництві м’ясної продукції. Лідером ринку курятини є 
ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (бренд “Наша ряба”), що охоплює близь-
ко 35 % від загального споживання курятини і більше 50 % українського ри-
нку промислового виробництва курятини.  

Найбільшими виробниками хлібобулочних виробів визнано 
ПАТ “Київхліб”, ТД “Золотий Урожай”, ПАТ “Концерн Хлібопром”, 
ПАТ “Одеський коровай”, ПАТ “Салтівський хлібзавод”. Щодо виробників 
цукру, то лідерами на даному сегменті є “Астарта” (обсяг виробництва цукру 
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у 2014 р. становив 466 тис. тонн), “Радехівський цукор” (278 тис. тонн), “Аг-
ропродінвест” (220 тис. тонн). На ринку кондитерської промисловості найбі-
льшими виробникам є такі компанії, як “Рошен”, “АВК”, “Конті”, “Світоч”, 
“Полтавакондитер”.  

Вищезгадані інтегровані підприємства харчової промисловості нині є 
лідерами кількох суміжних ринкових сегментів. Потенціал їх розвитку на 
внутрішньому ринку досить значний, більшість даних формувань орієнту-
ються на стратегії зростання та розвитку ринку. Втім, перманентність зовні-
шнього середовища вносить свої корективи у їх діяльність, що може зумови-
ти необхідність проведення реструктуризації (табл. 2). 

Таблиця 2 
Передумови проведення реструктуризації в інтегрованих формуваннях 

харчової промисловості 
Вимір реструкту-

ризації Імовірні ризики та загрози Критерії 

фінансова  
реструктуризація 

Зниження прибутковості, нестача ко-
штів для розширення бізнесу, зни-
ження інвестиційної привабливості 

Зниження фінансових показників 
(ліквідності, платоспроможності, ав-
тономії, маневреності, рентабельнос-
ті), накопичення дебіторської забор-
гованості, виникнення загрози банк-

рутства 

організаційно-
економічна  

реструктуризація 

Поява конкурентів, збільшення витрат 
ресурсів, підвищення собівартості, за-
старілість техніко-технологічної бази

Зменшення обсягів виробництва, 
зменшення частки ринку, збільшен-
ня повернення продукції та скарг 
щодо її невідповідності споживчим 

вимогам 

організаційно-
правова  

реструктуризація 

Вихід підприємств з групи компаній, 
посилення антимонопольного контро-
лю та регулювання, можливість по-
глинання, перерозподіл власності 

Порушення партнерських обов’язків, 
виникнення розбіжностей у поглядах 

партнерів 

організаційно-
управлінська  

реструктуризація 

Директивність управління, уповіль-
нення прийняття управлінських рі-
шень, зниження мотивованості праці

Плинність кадрів, поява браку, зни-
ження продуктивності праці,  негну-

чкість систем управління 

диверсифікаційна 
реструктуризація 

Зниження попиту на продукцію, поява 
нерентабельних стратегічних-бізнес 
одиниць, виявлення привабливих но-

вих напрямків 

Зниження відносної частки ринку, 
нестабільність попиту, зниження ло-

яльності споживачів 

Джерело: розроблено автором 
 

Незалежно від виміру та передумов виникнення можна виділити зага-
льні напрями реструктуризації інтегрованих формувань харчової промисло-
вості: 

1. Зміна організаційно-правової форми та розвиток корпоративного 
управління: більшість інтегрованих формувань нині функціонують у формі 
товариств з обмеженою відповідальністю (найпростіша форма створення 
юридичної особи), у ринкових умовах доцільним є створення публічних ак-
ціонерних товариств (ПАТ). Така реорганізація є фінансово затратною, має 
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складний підготовчий процес, вимагає значної публічності у діяльності під-
приємства. При цьому, основними перевагами створення ПАТ є: можливість 
залучення додаткових капіталів, стимулювання власників та працівників до 
ефективної діяльності через їх участь у прибутках, нарощування корпоратив-
них активів, можливість участі у світових біржових котируваннях акцій. 

2. Перехід до більш м’яких форм об’єднань підприємств, наприклад, 
асоціативної, що сприятиме децентралізації управлінських рішень і відповід-
но гнучкості управлінських систем. 

3. Запровадження сучасних моделей управління підприємствами, зок-
рема, розвиток мережеподібних структур, партисипативного та гнучкого 
управління, делегування повноважень, впровадження кооперативних засад. 

4. Збільшення частки договорів спільної діяльності, створення стратегі-
чних бізнес-альянсів, які є тимчасовими і після досягнення цілей можуть бу-
ти або переукладені, або розірвані без штрафних санкцій та додаткових зо-
бов’язань. 

5. Розвиток інформаційних, комунікаційних, консалтингових, логістич-
них систем. 

6. Поглиблення міжнародних зв’язків, підвищення якості продукції, 
впровадження міжнародних стандартів якості, забезпечення імпортозамі-
щення, розвиток експортного потенціалу. 

Висновки. Розвиток підприємств у сучасних ринкових умовах вимагає 
постійного внесення змін у систему менеджменту та структуру суб’єкта гос-
подарювання. Залежно від галузі функціонування підприємства виникають 
особливості реструктуризації. Інтегровані формування відіграють важливу 
роль на ринку харчової промисловості, їх розміри та частка ринку мають те-
нденцію до збільшення. У діяльності інтегрованих формувань харчової про-
мисловості можливе виникнення таких ризиків, як зниження прибутковості, 
рентабельності та погіршення показників фінансового стану, поява конкуре-
нтів (зокрема міжнародних), загроза виходу партнерів з групи компаній, 
примусовий поділ, зниження попиту, збільшення витрат ресурсів, поява зби-
ткових підрозділів. 

Для даних формувань доцільно проводити реструктуризацію у фінан-
совому, організаційно-економічному, організаційно-правовому, організацій-
но-управлінському, диверсифікаційному вимірах, що дозволить інтегрованим 
структурам у своїй господарській діяльності відповідати вимогам ринку, що 
динамічно розвивається. 
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Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню використання математичних 

методів для розробки моделі процесу управління в аграрних виробничих структурах. Ви-
користовуючи правило чотирьох квадрантів, як  потужний інструмент організації і фун-
кціонування виробництва та враховуючи його особливості запропоновано розробку ма-
тематичної моделі процесу управління. Розроблено алгоритм моделювання процесу 
управління в аграрних виробничих структурах. Зроблено висновок, що результати варіа-
нтних розрахунків можна використовувати як матеріал для вибору керуючих впливів та 
вироблення організаційних та оперативних заходів для формування потоків інформації, 
необхідної при вирішенні комплексу завдань управління виробництвом господарства. 

Ключові слова: математичні методи, математичні моделі, процес управління, 
сільськогосподарське виробництво, аграрні виробничі структури. 

 

Постановка проблеми. Аграрні виробничі структури належать до 
складних систем, тому з позицій системного підходу, при їх моделюванні не-
обхідно розробляти систему математичних моделей, яка має розглядати і ві-
дображати усі процеси, які мають відношення до управління досліджуваними 
структурами. Процес формування і використання математичних моделей по-
винен мати еволюційний характер і здійснюватись постійно. На сьогоднішній 
день існує широкий спектр  математичних засобів вирішення певних завдань 
управління аграрним виробництвом. Такі засоби дозволяють виявити біль-
шість факторів, які впливають на постійну і змінну частини виробництва і 
зумовлюють можливість отримання різних результатів. Однак, не всі завдан-
ня управління виробництвом потребують регулярного вирішення. Стан ста-
лої і змінної частин виробництва не може бути завжди і всюди однаковим. 
Тому виникає потреба діяти згідно певних правил вибору завдань, які потре-
бують вирішення, і на їх основі здійснювати відповідні управлінські дії 
спрямовані на наступні періоди.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певний досвід розробок з 
використанням математичного моделювання в сільському господарстві було 
напрацьовано для розв’язання питань технології та моделювання сільського-
сподарських процесів А.І. Коваленком [1], К.Е. Ростомяном [2],  В.И. Стри-
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жевським [3],  Р.Г. Кравченком [5]. Проблемам моделювання економічних 
процесів в сільському господарстві присвячують свої праці  М.І. Ромащенко 
[4], П.П. Пастернак [6], А.Б. Тиранов [7] та ін. Проте широкого розповсю-
дження здобутки розробників перспективних і корисних моделей в практич-
ній діяльності сільгоспвиробників,  не знайшли, що викликає необхідність 
подальших досліджень. 

Постановка завдання. Основним завданням дослідження є обґрунту-
вання та практичне застосування математичних методів для розробки моделі 
процесу управління в аграрних виробничих структурах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи  умови сіль-
ськогосподарського виробництва можна скористатися правилом чотирьох 
квадрантів для визначення місця кожного завдання, яке вирішується у проце-
сі управління, з метою перетворення даного процесу у потужний інструмент 
організації і функціонування виробництва. Суть даного  правила зображено 
на рис. 1, де ПЧ – постійна частина сільськогосподарського виробництва, не-
змінні ресурси; ЗЧ – змінна частина сільськогосподарського виробництва, 
змінні ресурси; ОВ – організація сільськогосподарського виробництва, тобто 
підготовка ресурсів до використання; ФВ – функціонування сільськогоспо-
дарського виробництва або використання ресурсів. 

 
Рис. 1 Принципова схема правила чотирьох квадрантів. 

 

І. Опост – організація сталої частини виробництва (вибір напрямку, спе-
ціалізації господарства, розрахунок необхідних інвестицій у меліорацію зе-
мель, споруди, дороги, машини, комунікації всіх видів, системи забезпечен-
ня, комплектування машинно-тракторного парку; визначення очікуваної 
врожайності і параметрів стада; проектування підприємства в цілому або 
чергами; будівництво виробничих об'єктів); 

ІІ. Фпост – функціонування постійної частини виробництва (підготовка і 
використання в процесі створення готової продукції угідь, худоби, птиці, 
ферм, виробничих приміщень, машинно-тракторного парку, комунікацій, за-
собів транспорту, засобів забезпечення виробництва всім необхідним); 

ІІІ. Озмін – організація змінної частини виробництва (розробка річних 
планів, розрахунок виробничих процесів, організація сільськогосподарських і 
супутніх робіт, розрахунок і задоволення потреби виробництва в насінні, до-
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бривах, ПММ, кадрах, технічному обслуговуванні машин тощо, розробка 
графіків-завдань виконавцям робіт; 

IV. Фзмін – функціонування змінної частини виробництва (контроль за 
ходом виробничих процесів, усунення неполадок і координація роботи всіх 
елементів виробництва, облік витрат матеріалів, грошових коштів, ПММ, 
праці, а також окремих виконавців та підрозділів господарства, відображення 
стану виробництва, збут, переробка та реалізація основної та побічної проду-
кції, аналіз стану виробництва та господарської діяльності підприємства); K1 - 
K4 – окремі критерії; ВП – виробничі процеси; АА і ББ – умовно-
розмежувальні осі між квадрантами. 

Поле зверху від осі АА відведено для сталої частини сільськогосподар-
ського виробництва (постійні ресурси) , а поле знизу – для його змінної час-
тини (змінні ресурси). Поле ліворуч від осі ББ відповідає організації сільсь-
когосподарського виробництва (підготовка наявних ресурсів до використан-
ня), праворуч – його функціонуванню (використання наявних ресурсів). 

В I квадранті згруповані завдання управління, вирішення яких визначає 
організацію постійної частини виробництва (уточненні наявних ресурсів, 
складання переліку об'єктів що в першу чергу потребують інвестицій, розро-
бки планів розвитку виробництва на перспективу). При оптимізації рішень 
завдань I квадранта критерієм оптимізації К1 може бути рівень концентрації 
інвестицій, обсяги (вартість) виробленої продукції на кожну вкладену грив-
ню, очікуваний рівень рентабельності тощо. 

У ІІ квадранті групуються завдання управління, вирішення яких дозво-
ляє підготувати постійну частину виробництва (земля, машини, споруди, до-
роги, комунікації тощо) до використання в наступному сільськогосподарсь-
кому році. Для завдань ІІ квадранта критерієм оптимізації К2 можуть бути та-
кі показники: рівень інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, 
очікувані зведені витрати, вихід продукції на 1 га ріллі тощо. 

У ІІІ квадранті групуються завдання управління, вирішення яких забез-
печує організацію змінної частини сільськогосподарського виробництва: 
планування виробництва на наступний рік, розрахунок виробничих процесів 
(в тому числі завантаження машин), організація сільськогосподарських робіт 
за сезонами з урахуванням наявних обмежень у природних , виробничих і 
трудових ресурсах. Критерієм оптимізації К3 для названої групи завдань мо-
же бути очікуваний рівень продуктивності праці. 

Рішення задач управління згрупованих в IV квадранті, дозволяє забез-
печити функціонування змінної частини сільськогосподарського виробницт-
ва: реалізація виробничих процесів, контроль за виконанням сільськогоспо-
дарських робіт, вибір і реалізація управлінських заходів  у процесі виробниц-
тва, отримання і збут готової продукції. Критеріями оптимізації К4 може бути 
час виконання сільськогосподарських робіт, або час – вартість їх виконання, 
або час – вартість – ресурси сільськогосподарського виробництва, або час – 
вартість – ресурси – техніко-економічні показники тощо. Розробку відповід-
ної математичної моделі процесу управління слід виконувати враховуючи 
особливості конкретного сільськогосподарського виробництва. Алгоритм 
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моделювання процесу управління сільськогосподарським виробництвом має 
наступні оператори (рис. 2): 

F1 – аналіз вихідної інформації, визначення структури інформаційного 
поля і його побудова; 

F2 – перехід до реалізації процесу; 
F3 – визначення планових завдань; 
A4 – розмежування планових завдань на складові частини; 
A5 – вибірка номенклатури показників, які потребують уточнення у 

зв'язку з розрахунком потенційних можливостей сталої частини сільськогос-
подарського виробництва; 

A6 – розрахунок величини показників сталої частини виробництва; 
A7 – розрахунок суми необхідних витрат; 
A8 – перевірка очікуваної ефективності від запланованих інвестицій; 
A9 – вибірка номенклатури показників, які вимагають уточнення у зв'я-

зку з розрахунком реальних можливостей сталої частини сільськогосподар-
ського виробництва; 

A10 – розрахунок величини показників, відібраних оператором A9; 
А11 – розрахунок суми додаткових вкладень, які необхідно провести, 

щоб забезпечити необхідну підготовку сталої частини виробництва; 
P12 – перевірка очікуваного рівня інтенсифікації сільськогосподарсько-

го виробництва; 
A13 – розрахунок показників сільськогосподарського виробництва, які 

характеризують потенційні можливості його змінної частини; 
P14 – розрахунок виробничих процесів; 
A15 – розрахунок показників, що характеризують якість запланованої 

організації виконання сільськогосподарських робіт по підрозділах господарс-
тва та періодам їх виконання; 

A16 – розрахунок очікуваних витрат коштів, матеріалів, трудових ре-
сурсів, потрібних оборотних фондів для прийнятого варіанта організації сіль-
ськогосподарських робіт; 

P17 – перевірка очікуваного рівня продуктивності праці по підрозділах і 
періодам сільськогосподарських робіт; 

A18 – розрахунок фактично наявних ресурсів і потрібних запасів; 
P19 – перевірка забезпеченості ресурсами при відхиленнях показників 

виробничих процесів від запланованих; 
A20 – розрахунок підсумкових показників виробництва; 
A21 – перерахунок виробничих завдань за виконавцями (підрозділам) 

або сільськогосподарським кампаніям (періодам робіт); 
A22 – кількісний аналіз господарської діяльності підприємства; 
A23 – перевірка ефективності сільськогосподарського виробництва; 
H24 – групування результатів розрахунку підсумкових показників 
виробництва по підрозділах і періодам робіт; 
P25 – перевірка відповідності отриманих показників плановим завданням; 
K26 – лічильник числа технологічних операцій в кожній роботі; 
P27 – перевірка відповідності виконуваних робіт агрофону їх проведення; 
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K28 – лічильник числа реалізацій процесу; 
P29 – перевірка, що поточне число реалізацій менше необхідного N *; 
A30 – обробка результатів розрахунку; 
Я31 – видача результатів моделювання процесу управління виробництвом. 
Операторна схема алгоритму моделювання має наступний вигляд: 
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Рис. 2 Блок-схема алгоритму моделювання процесу управління 

 виробництвом аграрного підприємства. 
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Інформаційний фонд за обсягом і характером відомостей, їх класифіка-
ції, оновленню та іншим вимагаються ознаками формується службовим опе-
ратором F1. За допомогою іншого службового оператора F2 здійснюється 
введення інформації на початок моделювання і при переході до наступної ре-
алізації процесу. 

Отримання контрольних цифр (по директивним вказівкам, за результа-
тами попередніх років, у зв'язку з розширенням або перспективним розвит-
ком підприємства, тощо) і формування плану виробництва продукції іміту-
ється оператором А3, а розбивка його по підрозділах і періодам сільськогос-
подарських робіт – оператором А4. Підрозділами можуть бути відділення, 
бригади, ланки. В якості періодів робіт зазвичай приймаються в тваринництві 
– стійловий і табірний періоди утримання тварин, у рільництві –  весняна 
підготовка ґрунту, посів, догляд за рослинами, збирання врожаю, осінньо-
зимова підготовка ґрунту. 

Далі слід виділити дві групи операторів –  два підалгоритми. Підалгори-
тми A5-P17 роблять перевірку відповідності планових завдань конкретним умо-
вам господарювання, пошуку додаткових резервів і розрахунок очікуваних ви-
трат. Підалгоритми A18-P27 імітують функціонування виробництва з урахуван-
ням можливих відхилень ходу виробничих процесів від нормального. 

Оператори A5-P8 відображають вирішення завдань квадранта I через 
розрахунок потенційних можливостей постійної частини сільськогосподар-
ського виробництва. Оператор A5 відбирає ті показники, які потрібно уточ-
нювати або змінювати виходячи з вимог плану або умов ведення господарст-
ва. Оператор А6 обчислює величину вибраних показників, до яких можуть 
відноситися: рівень спеціалізації господарства, розмір підрозділів господарс-
тва, значення цільової функції при комплектуванні машинно-тракторного па-
рку, обсяги необхідних меліоративних робіт, обсяги робіт, пов'язаних з роз-
міщенням об'єктів виробництва по території господарства , обсяги будівель-
но-монтажних робіт. Оператор A7 підсумовує обсяг інвестицій, необхідних 
для кожного періоду робіт, на поточний сільськогосподарський рік або на 
перспективу (в залежності від мети моделювання). Якщо ефективність осно-
вних фондів і додаткових витрат не менше очікуваної величини, тобто задо-
вольняє господарство, то управління від оператора Р8 передається оператору 
А9. Якщо ні, то знову оператору A5 для перерахунку черговості обсягів інвес-
тицій по окремих об'єктах господарства. 

Оператори A9-Р11 вирішують завдання квадранта ІІ, розраховуючи реа-
льні можливості постійної частини сільськогосподарського виробництва. За 
допомогою оператора А9 формується (виробляється) вибір номенклатури тих 
показників, які необхідно уточнити або змінити для виявлення реальних мо-
жливостей постійної частини виробництва. Оператор А10 розраховує величи-
ну цих показників відомими способами. Зокрема, ефективність розміщення 
сільськогосподарських культур по конкретних полям, показники стада ефек-
тивність прийнятої технології робіт, проектну врожайність можна обчислити 
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за відповідними формулами. Підсумовування додаткових витрат, пов'язаних 
з підготовкою сталої частини сільськогосподарського виробництва до її реа-
льного використання, розраховується оператором А11. Якщо в результаті реа-
лізації встановлених витрат рівень інтенсифікації сільськогосподарського ви-
робництва задовольняє вимогам плану і конкретним умовам господарства, то 
оператор Р12 передає управління оператору А13, якщо ні, оператору А9 для 
перерахунку розглянутих параметрів. 

Оператори А13-Р17 імітують організацію змінної частини сільськогос-
подарського виробництва. Оператор A13 проводить розрахунок потенційної 
можливості змінної частини виробництва за ступенем адаптації (пристосова-
ності) його до умов виконання сільськогосподарських робіт. Предметом роз-
рахунку є балансування всіх витратно-прибуткових елементів виробництва 
між собою, а результатом розрахунку –  план виробництва сільськогосподар-
ської продукції на розрахунковий період. Згідно з планом, оператор А14 ви-
конує розрахунок виробничих процесів: визначає ефективність сформованих 
комплексів машин або виробничих ліній виявляє ступінь зношення машин і 
заміну їх новими, розраховує необхідну кількість виробничих ліній заванта-
ження машин їх продуктивність Оператор А15 розраховує систему організації 
сільськогосподарських робіт. Для обраного варіанта організації робіт опера-
тор А16 визначає очікувані витрати коштів, матеріалів, потрібних трудових 
ресурсів; і величину оборотних фондів. Якщо очікуваний рівень продуктив-
ності праці відповідає контрольному, то оператор Р17 передає управління 
оператору A18, в іншому випадку –  оператору А13 для перерахунку плану. 

Оператори А18-К26 імітують функціонування змінної частини сільсько-
господарського виробництва (квадрант IV), розраховуючи реальні можливос-
ті такого функціонування в умовах, що склалися. Оператор А18 розраховує 
фактично очікувані витрати, потрібні для виконання планових завдань, а та-
кож обсяги необхідних запасів матеріалів і запасних частин на складах при 
прийнятій ступеня ефективності систем матеріально-технічного постачання, 
технічного обслуговування, забезпечення кадрами, при готівковому машин-
но-тракторному парку, фактичний стан доріг та комунікацій в господарстві, 
чинному житлово-побутовому та культурно-просвітницькому фонді і т.д. 
Оператор P19 встановлює перевищення наявних ресурсів над тими, що вима-
гаються або їх недолік. У першому випадку управління передається операто-
ру А20, у другому –  оператору A21 для перерахунку виробничих завдань. 

Оператор А20 визначає ті показники, які в результаті виконаних розра-
хунків можуть бути прийняті в якості підсумкових. Оператор А22 за спеціа-
льним алгоритмом виконує кількісний аналіз показників, що відображають 
господарську діяльність підприємства.  

Якщо отримана ефективність агровиробництва задовольняє господарс-
тво, то оператор Р23 передає управління оператору Н24, якщо ні, –  оператору 
А5 для перегляду прийнятих рішень. Оператор Н21 групує результати розра-
хунку по підрозділах і періодами робіт. За відповідності отриманих результа-
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тів плановим завданням оператор Р25 передає управління оператору К26, якщо 
ні, –  оператору А4, і розрахунок цих показників проводиться заново. Опера-
тор К26 розраховує кількість виробничо-технологічних операцій, виконання 
яких установ підтримують в задані агротерміни. При виконанні названого 
умови оператор Р27 передає управління оператору K28 в іншому випадку –  
оператору А21 для перерахунку виробничих завдань. 

Оператор К28 розраховує кількість реалізацій N. Якщо їх кількість ме-
нша потрібного N ', то оператор Р29 передає управління оператору F2 для ви-
роблення команди на перехід до наступної реалізації. При невиконанні умови 
N +1 <N' управління передається оператору А30 для обробки результатів роз-
рахунку і оператора Я31 для їх видачі. 

Висновки. Результати варіантних розрахунків процесу управління ви-
робництвом можуть використовуватися для декількох цілей: як матеріал для 
вибору керуючих впливів та вироблення організаційних та оперативних за-
ходів; для виявлення явних і прихованих резервів виробництва на всіх стаді-
ях створення і функціонування об'єктів виробництва; для формування пото-
ків інформації, необхідної при вирішенні комплексу завдань управління ви-
робництвом господарства; для оцінки прибутковості або збитковості пропо-
зицій, заходів, рішень, підходів, що надходять до керівника підприємства. 
Природно, що ефективність результатів розрахунку процесу управління ви-
робництвом буде збільшуватися в міру збагачення і конкретизації його мате-
матичної моделі. 
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Визначено провідну роль соціального капіталу у забезпеченні ефективності 

процесів євроінтеграції та модернізації України. Показано, що соціальний капітал 
визначає економічну і політичну конкурентоспроможність країни. Доведено, що 
регіональна диференціація соціального капіталу є джерелом соціальної напруженості та 
обмежує платформу суспільної підтримки євроінтеграційних реформ і підвищення жит-
тя населення. Запропоновано показники якісних та кількісних характеристик соціального 
капіталу в регіонах країни. З‘ясовано «стартовий» рівень регіонів в умовах проведення 
адміністративної реформи та децентралізації. Визначено проблеми та диспропорції, 
асиметричність та непродуктивність формування соціального капіталу на ринках праці.  

Ключові слова: соціальний капітал, регіональні диспропорції, соціальні зв’язки, 
продуктивність економіки, ринок праці. 

 
Постановка проблеми. Етапи постіндустріальної трансформації країн 

світу в умовах глобалізації докорінно змінили уявлення про рушійні сили і 
співвідношення пріоритетних чинників соціально-економічного розвитку, 
роль і місце людини в цивілізаційному процесі. Новітніми закономірностями 
розвитку конкурентоспроможних ринкових економік в ХХI ст. стала їх 
соціалізація та використання соціального капіталу в якості домінантної 
продуктивної сили, а також каталізатора ефективного використання інших 
видів і форм капіталу. Ми виходимо з того, що масштаби накопичення і 
структура соціального капіталу визначають перспективи як економічного 
процвітання і розвитку соціально-політичної сфери українського суспільства, 
а також успішність процесів євроінтеграції. В умовах загострення проблем 
соціального відторгнення та бідності працюючого населення, зростання про-
блем партнерської взаємодії і дефіциту довіри у соціально-трудовій сфері, 
поширення в усій економіці опортуністичних практик своєчасним і справед-
ливим є висновок Е. Лібанової, що криза має не фінансово-економічний, а 
системний характер, і її коріння криється в загальних суспільних негараздах, 
зокрема в тотальній недовірі, яка панує в сучасному світі, її подолання 
пов’язане із модернізацією всього суспільства [1, с.24]. Деструктивна дія 
соціальної нерівності та позбавлення, традиційне неврахування в програмах 
реформ інституційних особливостей регіонального розвитку, примножені на 
мутацію соціального капіталу, формують пастку усталеного гальмування 
соціально-економічного розвитку регіонів України і відтворення регіональної 
асиметричності та диспропорцій, які наразі вже перетнули критичну межу і 
загрожують національній безпеці та цілісності української держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри те, що категорія 
соціального капіталу була введена в науковий обіг Л. Дж. Ханіфаном майже 
століття тому [2], увага наукових кіл до проблематики соціального капіталу 
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сформувалася значно пізніше і донині в економічній науці вона залишається 
однією з найменш розроблених у методологічному, методичному і приклад-
ному змістах. Дослідженню концепції соціального капіталу (далі по тексту – 
СК) присвятили свої розробки такі відомі зарубіжні вчені, як П. Бурдьє, 
Дж. Коулман, Г. Лоурі, Р. Патнем, П. Маскел, А. Портес, Ф. Фукуяма, 
О. Коньков, І. Діскін, В. Радаєв, В. Степаненко, Л. Стрельникова та інші. Се-
ред вітчизняних публікацій науковий і практичний інтерес становлять, зок-
рема, праці А. Бови, В. Геєця, О. Демківа, А. Колота, Н.Хоми, В. Онікієнка. 
За теоретико-методологічним та практичним вирішенням дана проблема ба-
гатоаспектна, однак найбільшого поширення і серед зарубіжних, і серед 
вітчизняних фахівців набули саме соціологічний, культурологічний, 
політичний напрями, які реалізують структурний підхід до дослідження 
соціального капіталу. Теоретичні питання окремих економічних аспектів 
впливу довіри як складової СК досліджують В. Геєць, М. Горожанкіна, 
А. Гриценко, О. Грішнова, В.Онікієнко, Л.Ємельяненко. Процесний же 
підхід, що передбачає оцінку економічних результатів СК як феномену, що 
має не лише суспільну, але й економічну природу, досліджений значно мен-
ше. Емпіричні розробки переважно базуються на результатах соціологічних 
опитувань. До небагатьох публікацій, в яких зроблена спроба формалізувати 
зв‘язок між індикаторами соціального капіталу та економічними параметра-
ми функціонування підприємств, економік регіонів чи країн, належать робо-
ти Т. Кейсі [3], Е. Мігуелеса та інших [4], О. Рогожина та І. Макаренка [5]; 
Н. Гражевської, Ю. Петрушенка, Н. Костюченко [6], І. Журавльової та 
К. Немашкало [7]. При цьому слід відзначити дискусійність використаних 
для оцінки економічної результативності соціального капіталу статистичних 
показників через недостатню обґрунтованість їх зв‘язку з СК; подекуди 
зосередженість пошуків на вузьких, специфічних економічних параметрах чи 
навпаки, на тих інтегральних індикаторах, які акумулюють у собі нелінійний 
вплив не лише СК, а й інших важливих детермінант економічного розвитку. 
Крім того, наявні дослідження зорієнтовані на позитивні ефекти, хоча,  як 
підкреслюють Ю. Привалов, О. Рогожин, Ю. Саєнко та А. Бова, СК може бу-
ти як продуктивним, так і деструктивним [5, с.83; 8], позначаючись 
руйнівними асоціальними ефектами. Зазначений факт ускладнює 
інтерпретацію та порівняння результатів емпіричних дослідницьких програм 
та обмежує їх прикладну значимість. У [8; 9; 10] автором із застосуванням 
процесного та системно-структурного підходів обґрунтовано теоретико-
методичну схему регіональної оцінки СК, апробовано процедуру факторного 
аналізу його структури та вплив складових СК на продуктивність суспільної 
праці в економіці України. З урахуванням критичного рівня регіональної 
диспропорційності в процесах економічного, політичного і соціального роз-
витку виникає необхідність поглиблення методичних засад оцінки стану СК 
та економічних ефектів його функціонування на рівні регіонів як основи 
обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку територій, розробки 
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заходів державної регіональної політики щодо подолання негативних 
тенденцій у соціально-економічному розвитку регіонів, а також удоскона-
лення якісних характеристик соціального капіталу регіонів України. 

Постановка завдання. Метою роботи є оцінка продуктивності СК 
регіонів за виокремленими групами та ідентифікація специфічних 
регіональних проблем та ефектів соціального капіталу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження побудоване 
на визначенні соціального капіталу як сукупності реальних або потенційних 
ресурсів, доступність економічних агентів до яких завдяки їх приналежності 
до стійкої, відносно замкненої мережі інституціоналізованих зв'язків або 
відносин взаємного визнання і реципроктності дає змогу таким агентам 
здійснити суспільно-економічну капіталізацію цих зв‘язків, їх конвертацію в 
інші види капіталу та отримати визначену ренту. У своїй роботі ми виходимо 
з розуміння феномену соціального капіталу, що має соціально-економічну 
природу, формується та накопичується у певної соціальної групи та: 
багатокомпонентність, мультифункціональність структури і величина ресур-
су якого визначається потенціалом інституційних одиниць — індивідуальних 
і колективних членів цієї групи (структурно-функціональний підхід); 
динаміка генерування, нагромадження і циркулювання якого в межах групи 
якого визначається шільністю внутрішньогрупових комунікацій в межах 
стійкої мережі інституціоналізованих зв'язків або відносин взаємного виз-
нання (процесний підхід до вивчення СК); «абонемент» на користування 
яким одиничного агента залежить від інтенсивності, пролонгованості та 
реципроктності його взаємодії з іншими членів групи [9, с.358-359]. 

Виходячи з визначеної мети та сутності СК і таких його властивостей, 
як  обмеженість, конвертованість, здатність накопичуватися і створювати но-
ву вартість, для оцінки регіональної диференціації доцільно узяти ті 
індикатори, які безпосередньо свідчать про конкретні ефекти (негативні та 
позитивні) конвертації довіри відносин взаємного визнання (індивідуальних 
та групових) на усіх рівнях економічної діяльності: макро-, мезо- та мікро. 
Приймаючи за аксіому, що соціальний капітал примножує суспільне багатст-
во та покращує рівень життя населення, при відборі показників, орієнтуємося 
на наявність їх зв‘язку (у т.ч. і лагового) з такими результуючими 
економічними параметрами, як валовий регіональний продукт та наявний 
дохід (витрати) населення. З урахуванням зазначеного відібрано статистичні 
показники за 2014 р. та сформовано групи регіонів, найбільш подібних за ви-
окремленими параметрами. Операцію формування кластерної структури на 
основі жорсткої моделі кластерної структури (розбивка множини об'єктів на 
непорожні підмножини, кожний регіон може належати лише до однієї групи) 
реалізовано в програмному пакеті Statistica 6.0. Середні значення (координа-
ти) параметрів за кожним з виокремлених кластерів наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Координати центрів кластерів за станом соціального капіталу 

Номер кластеру Показники 1 2 3 4 5 
Питома вага заробітної плати в загальному обсязі 
доходів населення регіону, % 52,6 44,1 39,82 35,25 33,12 

Питома вага соціальних допомог у загальному 
обсязі доходів населення регіону, % 10,3 22,4 20,27 24,52 23,69 

Частка населення із середньодушовими еквівален-
тними загальними доходами на місяць нижче про-
житкового мінімуму, % 

4,2 14,6 10,40 15,93 20,66 

Рівень зайнятості населення  у віці 15–70 років, % 62,6 57,2 56,97 55,08 55,70 
Рівень безробіття населення (за методологією 
МОП) у віці 15–70 років, % 6,7 9,5 8,50 9,78 10,33 

Навантаження на одне вільне  робоче місце (вакан-
тну посаду 2,0 15,5 26,67 62,33 20,80 

Рівень зареєстрованого  безробіття працездатного 
віку, % 1,0 1,4 2,10 2,43 2,34 

Кількість працівників, які охоплені колективними 
договорами, у % до облікової кількості штатних 
працівників 

61,3 67,9 79,62 82,70 82,92 

Частка працівників, що пройшли професійну під-
готовку та підвищення кваліфікації, у % до обліко-
вої кількості штатних працівників 

8,2 15,7 11,28 10,62 10,41 

Частка працівників, заробітна плата яким нарахо-
вана в межах 2 прожиткових мінімумів 42,4 46,8 55,98 57,45 60,72 

Коефіцієнт плинності кадрів 34,7 29,1 24,75 24,68 22,97 
Кількість розлучень на 1000 осіб наявного насе-
лення 3,4 3,7 3,37 3,43 2,94 

Медіанний вік чоловіків,що беруть шлюб 29,0 27,8 27,37 26,13 25,92 
Медіанний вік жінок, що беруть шлюб 26,9 24,6 24,23 23,40 23,19 
Демографічне навантаження на населення у віці 
16–59 років  особами  у віці до15 років 244,0 238,0 250,5 255,0 283,0 

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи по 
адміністративним порушенням, на 1000 осіб 121,1 38,6 76,97 59,76 68,55 

Кількість хворих на  активний туберкульоз, що пе-
ребували на обліку у медичних закладах на кінець 
2014 року, за регіонами (на 10 000 населення) 

43,1 93,7 65,23 72,62 61,86 

Поширеність захворюваності на розлади психіки та 
поведінки внаслідок наркологічних розладів (осо-
би, що перебували на обліку у медичних закладах з 
метою лікування і реабілітації, на 100000 тис насе-
лення) 

303,4 236,9 161,5 141,2 117,6 

 

Виокремлені кластери мають такі характеристики: 
Кластер 1 – м.Київ —  найбільш розвинений у соціально-економічному 

відношенні регіон. Завдяки привілейованому столичному положенню місто 
має розвинений, порівняно з іншими областями, ринок праці, 
диверсифікованість та місткість якого надає достатньо можливостей для 
реалізації економічної активності мешканців, а отже —  і для накопичення і 
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обміну соціальними капіталами різних груп. Найвищий рівень розвиненості 
комунікацій дає змогу формувати відкриті соціальні мережі з достатньою 
щільністю, сприятливі для накопичення СК. Разом з тим, попри 
зорієнтованість топ-менеджменту багатьох компаній столичного регіону на 
впровадження передових практик управління персоналом, що передбачають 
формування лояльного, згуртованого персоналу, соціальний капітал на 
мезорівні (виробничих/професійних груп, колективів) відзначається 
нормативною (і часто хибною) лояльністю, низькою реципроктністю 
стосунків членів соціальних мереж і тому має обмежену здатність 
капіталізуватися. Одна з найвищих в країні тривалість пошуку роботи, 
найвищі показники плинності і в цілому — мобільності робочої сили, 
найнижчі рівні охоплення колективно-договірним регулюванням та 
інвестування роботодавців у професійний розвиток персоналу, і одночасно 
— найвищі трудові доходи, найменший вплив на індивідуальний добробут 
соціальних трансфертів свідчать про домінування саме родинного СК 
ринково орієнтованого відкритого типу. Активна громадянська позиція, 
численні акти волонтерської активності мешканців міста є ознаками 
формування продуктивного СК на суспільному /громадівському рівні. З 
іншого боку, граничні показники поширеності соціально небезпечних хвороб 
та адміністративних порушень на тлі кризи інституту сім‘ї, є ознаками 
ймовірного негативного переродження СК спільноти столичного регіону.  

Кластер 2 утворюють Дніпропетровська, Донецька області – 
високорозвинені промислові області. Попри суттєві відмінності у соціально-
політичній ситуації та економічній ситуації цих регіонів, особливістю цього 
територіального кластеру є традиційно високий рівень злочинності — і 
адміністративних порушень, і тяжких та особливо тяжких злочинів, і 
рецидивів явищ злочинності. «Побутовий» рівень позначений найвищими в 
країна показниками депопуляції населення (вираженої через демографічне 
навантаження особами у віці до15 років), заборгованості населення з оплати з 
житлово-комунальних послуг, соціально небезпечних хвороб, кримінальної 
злочинності (у різних її формах) та адміністративних порушень. На мезорівні 
домінує закритий і когнітивний тип соціального капіталу, невиключність у 
споживанні благ якого існує лише для членів клубу, тобто певного кола 
економічних агентів. Такий соціальний капітал стратифікує регіональні 
спільноти, що в умовах інституціональних обмежень участі працівників в 
управлінні підприємством, значного розвитку тіньової економіки, 
депресивності та згортання сфери прикладання праці позначається на макро- 
(регіональному) рівні високими показниками майнової та інституційної 
(статусної) поляризації населення, соціальної напруженості та конфліктності. 
Можна стверджувати, що цей кластер за станом та динамікою СК є найбільш 
проблемним, а тенденції згортання структурного типу цього капіталу і темпи 
формування деструктивних його форм гальмують процеси політико-
економічної модернізації країни та сигналізують про наявність системних 
загроз національній безпеці. 
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Кластер 3 охоплює Запорізьку, Київську, Львівську, Одеську, 
Полтавську, Харківську області — високорозвинені у промисловому, 
аграрному, трудоресурсному, соціально-культурному аспектах. Дані регіони 
характеризуються достатньо сприятливими можливостями нарощування 
потужного продуктивного СК – відносно задовільним рівнем життя 
населення, масштабними соціальними мережами та інтенсивністю 
комунікацій в них, традиційною активністю колективно-договірного 
регулювання соціально-трудових відносин та соціальних діалогів на рівні 
облдержадміністрацій, обласних рад, організацій роботодавців та 
виробничих профспілкових організацій, порівняно достатньою довірою до 
регіональних органів влади. До основних обмежень формування 
продуктивного СК слід віднести порушення динамічної рівноваги у 
політичній сфері, прогресуючі тенденції інституційних деформацій на 
національному рівні та порушення балансу інтересів регіональних спільнот 
та центру в процесі інституційних реформ, загострення соціальних проблем, 
що може позначитися масовими проявами протиправної  поведінки. 

Кластер 4 утворюють Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, 
Миколаївська, Хмельницька, Черкаська області. Така різнорідність дещо 
сприяла усередненню положення центрів третьої групи, яка не має спектру 
яскраво виражених характеристик чи особливостей СК. У цілому соціальний 
капітал областей характеризується невисокими загальноекономічними 
можливостями та масштабністю використання суто регіональних ресурсів, 
трансформацією культурної солідарності та низькою ефективністю 
традиційних інститутів соціально-трудового розвитку. Потужність і 
щільність вертикальних і горизонтальних комунікацій як на рівні 
територіальних/обласних спільнот, так і на мезорівні відносно невисока. 
Основними причинами подальшого негативного переродження СК можуть 
стати асиметричність економічного розвитку територій та інституційні 
пастки адміністративно-територіальної реформи, що знизить і без того 
невисокий рівень доходів населення. Висока залежність рівня життя 
громадян від соціальних допомог в умовах нестабільності соціально-
економічної ситуації та обмеженості держбюджету і можливостей легальною 
працею забезпечити бодай мінімально необхідний добробут, зростання 
чисельності зневірених через незадоволеність життєвих потреб формує 
несприятливе соціальне середовище з проявами конфліктності та явищами 
соціального протесту та спричинить швидше слабко контрольоване латентне 
переродження відкритого, нейтрального та структурного СК у його 
когнітивні деструктивні форми на регіональному рівні та прискорене 
формування на рівні локальних громад. 

Кластер 5 - Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська 
області. Ця група економічно є порівняно однорідною. У вертикальній 
структурі СК переважають домінування СК мікрорівня (домогосподарств) та 
найвища (порівняно іншими кластерами) зорієнтованість на традиційні 
норми моралі, культури, родинні цінності та підтримку родинного 
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добробуту. У структурі соціальних зв'язків переважають горизонтальні, і за 
межами окремих контактних груп ці зв‘язки є менш регулярними; підтримка 
з боку членів родини та близьких друзів, як правило, більш активна, ніж 
підтримка професійних чи виробничих груп. На рівні територіальних 
спільнот СК відзначається відносними законослухняністю, толерантністю і 
довірою до інститутів держави, церкви тощо. На сьогодні в першу чергу саме 
усталена депресивність регіональних економік, реформаторські прорахунки  
центральної влади, попри різноманітність і різновекторність політичних 
уподобань, визначають динаміку і тенденції СК територій цього кластеру, а 
відцентровість, опозиційність та деструктивність СК на рівні регіону 
забезпечуватиметься експлуатацією громадських ресурсів і зловживанням 
суспільною довірою з боку інституційних одиниць, що мають можливості 
розпоряджатися економічною, соціальною, політичною рентою регіонів.  

Висновки. Як показали емпіричні дослідження, наявні значні 
міжрегіональні відмінності у процесах формування та розвитку соціального 
капіталу. Така територіальна диференціація є наслідком і відображенням 
послаблення міжгрупових соціальних зв’язків. Крім того, соціальні зв'язки, 
що використовуються різними соціальними групами регіонів, неоднакові, а 
ефективність капіталізації цих зв'язків у межах певних соціальних мереж 
економічно досить диференційована не лише на рівні окремих індивідів, а й 
на рівні соціальних спільнот, при цьому особисті контакти в усіх областях 
продовжують відігравати роль важливого інструменту конкуренції.  

На перший погляд, існує суперечність між відносно високим рівнем 
розвитку та деструктивністю і руйнівними тенденціями СК окремих регіонів. 
Однак слід мати на увазі, що СК, порівняно з іншими видами капіталу, 
відзначається значно більшою інерційністю і його продуктивний запас в 
умовах кризового падіння регіональної економіки для останньої відіграє роль 
своєрідної «подушки безпеки». Однак неконтрольована і безкарна 
маніпуляція цим на сьогодні найціннішим резервом забезпечення 
національної економічної і політичної незалежності, гальмування 
територіальної дифузії соціально ефективних соціальних практик ЄС, 
домінування в державній політиці непродуктивних екстенсивних чинників 
нарощування СК вже спричинює практично не відновлюване скорочення 
продуктивних і відкритих його форм. Це, в свою чергу, гальмуватиме перехід 
до траєкторії економічного зростання та досягнення необхідної  злагоди 
української нації. Перспективи подальших наукових розвідок, як 
уявляється,мають розгортатися у напрямі структурної оцінки соціального 
капіталу у зв‘язку з процесами модернізації економіки та пошуками резервів 
зниження соціальної напруги. 

Список використаних джерел: 
1. Лібанова Е.М.  Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів 

/ Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. — 2011. — № 1(15). — С.24—38. 
2. Hanifan L.J. The Rural School Community Center / L.J. Hanifan // Annals of the 

American Academy of Political and Social Science. — 1916. — Vol. 67. — P. 130—138. 
3. Casey T. Social capital and regional economies in Britain / Terrence Casey // Political 

Studies. — 2004. — № 51. — Р. 96—117. 



 257

4. Miguelez Ernest, Moreno Rosina, Artis Manuel. Does social capital reinforce techno-
logical inputs in the creation of knowledge? Evidence from the Spanish regions. IAREG (Intan-
gible Assets and Regional Economic Growth) Working Paper 5/10. AQR-IREA, University of 
Barcelona, October 2009. — 43 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.iareg.org/fileadmin/iareg/ media/papers/wp5-10 Miguelez Moreno Artis.pdf. 

5. Рогожин О.Г., Макаренко І.П. Інноваційний соціальний капітал: питання 
ідентифікації та вимірювання //Демографія та соціальна економіка. – 2013. . — № 2(20). . 
— С.82. —92. 

6. Grazhevska N. Impact of social capital characteristics on the effectiveness of commu-
nity-based approach to local development / N. Grazhevska, Y. Petrushenko, N. Kostyuchenko // 
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серія: Економiка. – 
2013. - № 152. – С.34-39. 

7. Журавльова І. В. Емпіричні дослідження формування соціального капіталу на 
мезорівні / І. В. Журавльова, К. Р. Немашкало // Бізнес Інформ. —2014. — № 9. —  
С. 65—72. 

8. Бова А. Соціальний капітал в Україні: досвід емпіричного / А. Бова // 
Економічний часопис ХХІ. — 2003. — № 5. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до 
статті: http://soskin.info/ea/2003/5/20030517.html. 

9. Терон І.В. Сутність та властивості соціального капіталу в контексті відтворення 
робочої сили (методологічні аспекти дослідницької програми) / І.В. Терон // Продуктивні 
сили і регіональна економіка: [зб. наук. праць]: у 2 ч. — К.: РВПС України НАН України, 
2008. Ч. 2. — 2008. — С. 357–362. 

10. Терон І.В. Методична схема регіонального аналізу розвитку соціального 
капіталу / І.В.Терон // Стратегія розвитку України. Науковий журнал. Серія: Економіка, 
соціологія, право. — 2011. — № 2. — С.200—206. 

11. Терон І.В. Моделювання формування продуктивного соціального капіталу на 
ринку праці // Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних 
суб’єктів в сучасному світі : матеріали МНПК (21-22 листопада 2013 р.) / Відповідальний 
редактор Євтушенко В.А. — Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. . — С.300—302. 

Рецензент – д.е.н., професор Махмудов Х. З. 
 
 

УДК: 330.342:167 
СКЛАДОВІ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ 

РИСІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЇХ 
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Визначено особливості виробничо-ресурсного потенціалу галузі рисівництва, його 

складу та структури. Виявлено чинники та проблеми ефективного використання та ре-
сурсозбереження. Обґрунтовано чинники та критерії їх оцінки. Визначено напрями удо-
сконалення структури виробничо-ресурсного потенціалу на засадах державної підтримки 
з метою забезпечення конкурентоспроможності галузі. 

Ключові слова: рисівництво, галузь, виробничо-ресурсний потенціал, структура, 
використання, ресурсозбереження, ефективність, чинники, конкурентоспроможність, 
управління, державна підтримка. 

 
Постановка проблеми. Для сучасної аграрної сфери економіки Украї-

ни актуальними є створення умов для розвитку економічно ефективних ви-
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робництв і підвищення конкурентоспроможності продовольчої продукції, ак-
тивізації  реального інвестування та подолання тенденції росту зносу актив-
ної частини основних фондів, особливо у зрошуваному землеробстві та рисі-
вництві за допомогою нарощування нагромаджень і амортизаційних коштів, 
поліпшення галузевої і технологічної структури капіталовкладень. Сучасним 
процесам відтворення виробничо-ресурсного потенціалу у названих галузях 
притаманні закономірності і особливості, які обумовлені передусім перехо-
дом економіки на ринкові засади господарювання і, відповідно, на інтенсив-
ний та інноваційний шлях розвитку.  

Реалізація тенденцій ринкової трансформації структури відтворення й 
інноваційно-інвестиційного забезпечення виробництва взаємообумовлені і 
спрямовані на підвищення рівня використання виробничо-ресурсного потен-
ціалу суб’єктів господарювання. Отже, важливим чинником реструктуризації 
галузі рисівництва на інноваційних засадах є ефективне використання влас-
них потенційних можливостей, підвищення продуктивності виробничих ре-
сурсів як важливої складової збільшення обсягів виробництва, підвищення 
якості та конкурентоспроможності готової продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення різноманітних ас-
пектів розвитку та удосконалення економічного, виробничого і ресурсного 
потенціалу агросфери знайшло своє відображення в роботах багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених-економістів: В. Андрійчука, М. Гладія, 
В. Гаркавого, І.Мегедіна, Г.Підлісецького, П.Саблука, О.Ульянченка, 
О. Федодіна, М.Федорова. Відносно галузі рисівництва таких досліджень ме-
нше. В основному, вони представлені публікаціями науковців Херсонської 
області як основного регіону зрошення та вирощування рису у країні Р. Во-
жегової, В.Дудченка, Р.Морозова. Подальших досліджень потребують пи-
тання оцінки виробничо-ресурсного потенціалу галузі, управління його ви-
користанням з метою ресурсозбереження, підвищення ефективності та кон-
курентоспроможності рисівництва. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей виро-
бничо-ресурсного потенціалу галузі рисівництва, його складу, структури та 
виявлення чинників, проблем ефективного використання та ресурсозбере-
ження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день у 
країнах з розвинутою ринковою економікою нагромаджено позитивний до-
свід економічного регулювання процесів природокористування, ефективного 
використання виробничо-ресурсного потенціалу, а також його інтенсифікації 
з урахуванням вимог ресурсоощадності. В Україні вирішення  проблем все-
бічної ринкової оцінки виробничо-ресурсного потенціалу, ресурсозбережен-
ня перебуває в початковій стадії. У зв’язку з цим надзвичайно актуальною є 
питання пошуку резервів підвищення ефективності використання ресурсно-
виробничого потенціалу  галузі рисівництва з урахуванням перспектив еко-
номічних реформ в країні щодо сільських територій, де розміщуються її ви-
робництва. 
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Під виробничо-ресурсним потенціалом галузі рисівництва розуміється 
організована сукупність виробничих ресурсів, що структурно і функціональ-
но пов'язані між собою в процесі виробництва продукції. Виробничо-
ресурсний потенціал визначає єдність ресурсів, які використовуються у рисі-
вництві, зумовлює основу його  організаційних форм,  структурні особливос-
ті та комплексність в управлінні використанням. Через показники їх викори-
стання і масштаби залучення у виробництво визначаються зв'язки між окре-
мими виробничими системами і підсистемами виробництва і споживання 
продукції. 

Як структурні компоненти ресурсного потенціалу рисівницької галузі 
варто виділити: природно-ресурсний, матеріально-технічний, фінансовий, 
трудовий, інноваційний та інформаційний потенціали. Формування виробни-
чо-ресурсного потенціалу включає визначення найбільш ефективних масш-
табів її функціонування за обов'язкового виконання виробничих програм [1, 
с. 45]. При цьому слід зазначити, що одного і того ж обсягу виробництва 
продукції можна досягти за різного поєднання ресурсів, які використовують-
ся у діяльності тих або інших суб’єктів господарювання. Можуть мати місце 
більш фондомісткий, трудомісткий або інноваційний варіанти ресурсокорис-
тування. Тому необхідно враховувати  ефективність виробничо-ресурсного 
потенціалу підприємств. Під нею розуміється максимальний обсяг одержання 
продукції з одиниці ресурсів, які за їх спільного використання забезпечують 
його за цикл відтворення. 

Ефективне використання виробничого потенціалу рисівництва зале-
жить від функціонування механізму управління ним. Під механізмом управ-
ління виробничим потенціалом розуміється сукупність процесів, прийомів, 
методів, підходів, спрямованих на досягнення ефективності його викорис-
тання. Ефективність управління залежить від ступеня забезпечення інформа-
цією про стан навколишнього середовища і його зміни, про функціонування 
самої галузі, тобто про її внутрішні умови. Інформаційні ресурси є, по-суті, 
тією основою, на якій ґрунтуються управлінські рішення. Організація інфор-
маційної діяльності значною мірою залежить від бізнес-процесів діяльності, 
розмірів  та рівнів організації виробництва, управління тощо. 

Важливе значення для оцінки рівня використання виробничо-
ресурсного потенціалу і його впливу на ефективність рисівництва є визна-
чення глибини деталізації цілей. Деталізація повинна проводитися до тієї 
межі, доки не буде досягнуто відповідного рівня заходів. У такому випадку 
отримується набір числових значень конкретних показників. По-суті,  ці зна-
чення будуть обсягами ресурсів, котрі необхідні для досягнення головної ме-
ти [3, с. 95]. Важливою вимогою до методів оцінки ефективності виробницт-
ва та використання виробничо-ресурсного потенціалу є виявлення дієвості 
факторів інтенсивного та екстенсивного розвитку. Як відомо, інтенсивна фо-
рма розширеного відтворення є форма, при якій темпи зростання показників, 
які характеризують результати виробництва, випереджують темпи зростання 
витрат на їх досягнення, а індикатор, який характеризує їх співвідношення, 
буде визначати рівень інтенсифікації виробництва.  
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Інтенсифікація виробництва вимагає відповідних затрат і додаткового 
залучення у виробництво відповідних ресурсів. У таких випадках залучення 
додаткових ресурсів як локальний прояв екстенсивності є необхідною умо-
вою для підвищення інтенсифікації розвитку виробництва в цілому. У цьому 
разі виникають питання щодо конкретних витрат і конкретних ланок вироб-
ництва, в яких повинні бути збільшені обсяги використання ресурсів для за-
безпечення, у кінцевому підсумку, максимального для заданого виробництва 
рівня інтенсифікації. Отже, при обґрунтуванні управлінських рішень щодо 
підвищення рівня інтенсифікації використання виробничо-ресурсного потен-
ціалу повинен витримуватись напрямок на забезпечення зменшення матеріа-
ло-, фондо- та трудомісткості виробництва рису. Однак, збільшення будь-
якого з цих параметрів не повинно сприйматись як зниження рівня інтенси-
фікації та ефективності виробництва в цілому, оскільки є багато виробничих 
ситуацій, коли підвищення витрат одного виду ресурсів є необхідною умо-
вою для зниження витрат інших ресурсів. 

Таким чином, виробничо-ресурсний потенціал агроформувань  галузі 
рисівництва характеризується структурою необхідних і доступних ресурсів 
залежно від масштабів, технологій діяльності, місцезнаходження. Його особ-
ливістю є значна питома вага енергетичних та водних ресурсів, ефективний 
розвиток визначається системою прийняття управлінських рішень щодо ви-
робничо-ресурсного забезпечення розробки та виконання ресурсних страте-
гій, оптимальним співвідношенням ресурсів для досягнення визначених ці-
лей розвитку [4, с. 167]. Значення та вплив ресурсів на ефективність функці-
онування рисівництва як галузі визначається роллю, яку відіграє ресурс для 
досягнення цілей господарювання, можливостями його заміни, рівнем впливу 
ціни на окремі ресурси. Вони оцінюються системою показників, що характе-
ризують ефективність використання ресурсів та визначають їх вплив на кін-
цеві результати діяльності.  

Так, ефективність використання матеріально-технічних ресурсів можна 
визначити через показники ресурсомісткості, фондовіддачі, частки відходів. 
Ефективність використання трудових ресурсів оцінюються за допомогою по-
казників продуктивності праці, вартості продукції, прибутку на одного пра-
цівника, частки приросту продукції за рахунок збільшення продуктивності 
праці. Показниками ефективності використання фінансово-інвестиційних ре-
сурсів можуть слугувати прибуток, рентабельність, частка власного капіталу, 
ліквідність, платоспроможність, обсяги інвестицій. 

Ефективність використання енергетичних ресурсів потребує визначен-
ня показників енергоємності, енергооснащеності, рівня втрат. Визначити 
ефективність використання інноваційних ресурсів можна за допомогою пока-
зників впровадження нових технологій, вартості сортоселекційних розробок 
тощо [5, с. 8]. Для визначення ефективності використання інформаційних ре-
сурсів можна скористатись такими показниками, як рівень інформаційної 
підтримки діяльності, рівень інформаційного оновлення, рівень доступу пра-
цівників до інформації, що безпосередньо стосується їх діяльності. 
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На сьогодні важливим є визначення оптимальної структури виробни-
чих ресурсів, що забезпечують ефективну діяльність  та значно полегшують 
пошук основних шляхів поліпшення використання виробничо-ресурсного 
потенціалу в умовах зростаючої конкуренції не тільки на рівні країни, але і 
світових аграрних ринків. Воно ґрунтується, переважно, на ресурсних страте-
гіях. У даний час концепція забезпечення виробничо-ресурсним потенціалом 
суб’єктів господарювання набула  широкого розвитку. Зараз науковці звер-
тають увагу не тільки на наявність в них виробничої складової, але й на тру-
дову, інноваційну та інформаційну складові. Забезпечення  виробничо-
ресурсним потенціалом є однією із найважливіших умов для досягнення ці-
лей рисівництва. Воно характеризується наступним: величиною ресурсів, - як 
залучених, так і власних та підготовлених до використання у виробництві; 
можливістю кадрів використовувати ресурси; конкурентними перевагами  
рисівницьких агроформувань відносно суб’єктів інших сфер діяльності. 

Вивчення виробничо-ресурсного забезпечення рисівництва є однією з 
необхідних передумов формування альтернативних ресурсних стратегій його 
функціонування та розвитку. Недостатня забезпеченість ресурсами, особливо 
фінансовими, інвестиційними, енергетичними та водними,  стала однією із 
головних причин того, що  протягом тривалого періоду не забезпечується  
розширене відтворення галузі. Це, у свою чергу, призвело до руйнування 
створеної у минулому матеріально-технічної бази внаслідок підвищення рів-
ня зносу наявних основних засобів із-за неможливості їх своєчасної заміни. 

Для успішного розвитку рисівництва у перспективі необхідно забезпе-
чити його відповідними водними, енергетичними ресурсами, урожайними 
сортами культури рису і створити умови для їх раціонального використання 
на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Аграрні 
підприємства сьогодні не повністю використовують свої можливості для збі-
льшення виробництва рисівницької продукції і поліпшення її якості [2, с. 65]. 
При цьому саме виробничі ресурси в багатьох господарствах використову-
ються не досить ефективно. Можливості галузі рисівництва щодо збільшення 
виробництва рису тісно пов'язані з вирішенням цієї проблеми. 

Як уже зазначалося, важливим питанням конкурентоспроможного роз-
витку  галузі вітчизняного рисівництва є визначення складу її виробничих 
ресурсів і структури виробничо-ресурсного потенціалу з урахуванням особ-
ливостей  застосовуваних агротехнологій. При цьому правомірність вклю-
чення окремого виду ресурсу до складу виробничо-ресурсного потенціалу 
має базуватись на об'єктивній основі і бути практично доцільною. Для забез-
печення ефективного процесу використання виробничо-ресурсного потенціа-
лу при його організації потрібно звертати увагу на сукупність чинників, які 
впливають на його ефективність. Економічні можливості галузі не можуть 
визначатися тільки наявністю та співвідношенням матеріальних та нематері-
альних ресурсів. В її структурі повинні бути працівники, управлінські кадри, 
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які були б здатні призвести до дії ці ресурси, забезпечити їх ефективне вико-
ристання, збереження, охорону та відтворення. 

Висновки. Важлива роль у виробничо-ресурсному забезпеченні галузі 
рисівництва з урахуванням специфіки її відтворення та агротехнологічних 
процесів належить механізмам та засобам державної підтримки. В умовах 
погіршення структури та якості природної складової виробничо-ресурсного 
потенціалу, недостатністю фінансово-інвестиційних ресурсів, які спричинені 
порушенням екологічної рівноваги, системною кризою фінансів, потрібно 
здійснювати кардинальні організаційно-економічні зміни у діяльності галузі 
на засадах впровадження інновацій, ресурсних стратегій забезпечення та під-
вищення її конкурентоспроможності. 
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У статті визначено роль енергозасобів в системі залучення мобільних виробничих 

основних засобів підприємства. Обґрунтовано необхідність застосування мережевого 
підходу до аналізу розподілу корисності основних виробничих засобів сільського господар-
ства. Розроблена модель структури системи мобільних основних виробничих засобів сіль-
ськогосподарського підприємства у процесі розподілу їх корисності на культури сівозмі-
ни. Проведено групування об’єктів системи мобільних виробничих основних засобів сіво-
зміни за кількістю зв’язків. 

Ключові слова: енергозасоби, мобільні виробничі основні засоби, мережевий підхід, 
технологія, корисність, сівозміна 

 
Постановка проблеми. Згідно з теорією створення вартості за витрат-

ним принципом, результати операційної діяльності підприємства (“виходи”) 
формуються за рахунок здійснення певних витрат набору ресурсів (“входів”). 
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Для основних засобів усіх галузей економіки є характерним перенесення сво-
єї вартості на вироблену продукцію частинами упродовж кількох операцій-
них циклів. 

Унаслідок впливу групи чинників (інфляційні процеси, волатильність 
валютних курсів, зміна вартості грошей у часі) визначення внеску певного 
активу у вироблену продукцію в грошовому вимірі не завжди є коректним. 
Тому, при визначенні відповідних кількісних співвідношень доцільним є 
урахування здатності засобу виконувати певну роботу, задовольняти певну 
потребу. Тобто певний актив може розглядатися як носій корисності. Ця зда-
тність витрачати свою корисність в процесі операційній діяльності частково 
зменшується з кожним виробничим циклом унаслідок погіршення кількісно-
якісних характеристик активу (його зносу). 

Сучасний дослідницький інструментарій економічного наукового по-
шуку включає мережевий підхід як засіб структурного аналізу. Водночас, до-
слідження аграрних операційних систем крізь призму безмасштабних мере-
жевих зв’язків внутрішньосистемної виробничої інтеграції підприємства ви-
магають подальшого вивчення та опрацювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мережевий підхід успішно 
застосовується для аналізу елементів різноманітних систем у багатьох нау-
ках, наприклад, при вивченні екосистем, міжнародних фінансів, функцій мо-
зку тощо. Власне мережевий підхід як складова теорії графів, що відноситься 
до дослідження зв’язків між вузлами у певній мережі, активно розвивався 
упродовж останніх десятиліть. Вагомий внесок у його розробку здійснили 
зарубіжні вчені Р. Альберт, А.-Л. Барабасі [1], М. Е. Дж. Ньюман, 
Д. Дж Воттс [2], І. Хейвуд, С. Корнеліус, С. Карвер [3] та С. Строгатс [4]. 
Ними опрацьовано методичні аспекти аналізу відносин між взаємодіючими 
компонентами в складній системі з метою вивчення структурних особливос-
тей, що впливають на ефективність функціонування такої системи в цілому. 

Водночас, вітчизняних прикладних досліджень ефективності форму-
вання системи мобільних виробничих основних засобів у сільськогосподар-
ських шляхом розгляду їх як комплексних мереж на даний час нами не вста-
новлено. 

Постановка завдання. З огляду на вагоме прикладне значення мере-
жевого підходу метою даної статті є описати і проаналізувати структуру сис-
теми залучення мобільних виробничих основних засобів (надалі – МВОЗ), 
представляючи її як мережу. У даному контексті нами здійснена спроба оха-
рактеризувати місце та роль об’єктів МВОЗ в топології мережі розподілу ко-
рисності з точки зору кількості пов’язаних об’єктів, і роллю, яку конкретний 
засіб відіграє в під’єднанні до загальної мережі МВОЗ сільськогосподарсько-
го підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційні уявлення щодо 
формування агровиробничої системи виходить з базового принципу, що не-
якісне виконання чи невиконання будь-якої операції в сільському господарс-
тві може мати критичний вплив на кінцеві результати виробництва. У рос-
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линництві з його багатотоварним виробництвом неможливо ігнорувати спе-
цифічні характеристики кожної сільськогосподарської культури, їх особливі 
вимоги до вирощування. Так, морфологічні особливості насіннєвого матеріа-
лу передбачають застосування конструктивно відмінних посівних агрегатів. 
Тому забезпечення ефективності виконання кожної операції передбачає оріє-
нтацію на забезпечення максимальної віддачі від об’єктової спеціалізації та 
ресурсної концентрації. 

Енергозасоби в системі МВОЗ підприємства характеризуються можли-
востями уніфікованого зчеплення з робочими засобами, машинами та знаря-
ддями. Вибір енергозасобу залежить переважно від параметрів його мініма-
льної потужності для досягнення кількісних та якісних показників для зада-
ної операції. Водночас, робочі машини та пристрої призначені для виконання 
визначеного (часто – унікального) процесу впливу на предмет праці (ґрунт, 
рослини), і використовуються лише для забезпечення однотипних операцій. 

Тому при проведенні дослідження на основі мережевого підходу мож-
ливо розглядати не стільки кількісні показники обсягів виконаних робіт, а 
суто факт виконання операції із використанням певних активних виробничих 
основних засобів. При цьому така виробнича модель набуває ознак комплек-
сної безмасштабної мережі. 

Якісні параметри об’єкту МВОЗ визначають його корисність, тобто 
здатність виконувати передбачені функції. В ході експлуатації вказані якісні 
параметри зменшуються, а вартість об’єкту та втрачена корисність поступово 
перерозподіляється на вартість та корисність виробленої продукції. При цьо-
му корисність виробленої продукції вже розглядається як здатність задоволь-
няти нові потреби, визначені споживачем новоствореного товару. 

Визначальним способом передачі блага корисності об’єкту є техноло-
гія, що застосовується. Нею також визначається й необхідний набір виробни-
чих основних засобів. Слід зазначити, що дослідженнями американського 
економіста Д.-Л. Мак-Феддена [6, с. 272] доведено, що індивіди в силу інфо-
рмаційних та інших ресурсних обмежень зазвичай здійснюють вибір з обме-
женої кількості альтернатив, не охоплюючи всі можливі варіанти. Нами 
встановлено, що такий дискретний вибір застосовується також у вітчизняній 
практиці формування системи сільськогосподарських машин та знарядь. 
Причому аналізу підлягає навіть не всі наявні засоби, при цьому варіанти ви-
користання часто мають хаотичний (чутливий до вихідних параметрів систе-
ми) характер, наприклад, банальна відсутність необхідних запасних частин 
до певного об’єкту МВОЗ. 

Нами здійснений аналіз основних виробничих засобів із використанням 
типової польової сівозміни для зони Лісостепу України (озима пшениця – 
цукрові буряки – гречка – люцерна на сіно – кукурудза на зерно – соняшник). 
За умови рівномірного розподілу всієї площі ріллі для чергування вказаних 
культур у сільськогосподарському підприємстві, мережа розподілу кориснос-
ті мобільних основних виробничих засобів матиме вигляд (рис. 1). 
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ІV. Збирання врожаю та логістика 

товарних запасів 

І. Основний обробіток ґрунту

ІІ. Передпосівний обробіток ґрунту, 
підготовчі роботи та сівба ІІІ. Догляд за посівами 

БЗТУ-1
(1) 

ПЗКС-6 
(1) 

ПСП-8 
(1) 

ВВУ
(1) 

ПГ-0,3 
(1) 

МВУ-900
(1) 

ПЕ-Ф-1А
(2) 

ЗМ-30/60

ПЕ-0,8Б 
(2) 

ЛДГ-15
(1) 

ПЛН-5-35 
(1) 

БДТ-10 
(1) 

КПШ-9
(1) 

ПЛН-4-42
(2) 

МТО-12
(1) 

2ПТС-4-793А

Т-16/16

 

ПГ-0,3

БЗТС-1,0
(1) 

2ПТС-4-793А 
(2) 

ПС-10 
 

СУПН-12А 
(1) 

Агро-3
(1) 

Т-16/16

МЖТ-10 
(1) 

ОП-2000-2-01
(1) 

СУПН-8 
(1) 

ЗКВГ-
(1) 

2ПТС-4-793А 

КЗС-9-

ДТ-75

ЮМЗ-6/6Л

Т-70С 

ХТЗ-170

Т-150

Т-150К

ЮМЗ-8042

КС-6Б

КС-5М МТЗ-80/82

Т-25

 
Рис. 1. Структура системи мобільних виробничих основних засобів 

сільськогосподарського підприємства у процесі розподілу 
їх корисності на культури сівозміни 

Джерело: авторська розробка 
 
Подана модель зв’язків переносу корисності у вигляді безмасштабної 

мережі передбачає відображення усіх залучених засобів згідно з рекомендо-
ваними технологічними картами [7]. Ядро моделі утворюють енергозасоби 
(спеціалізовані та універсальні), зовнішня оболонка якого передбачає поділ 
останніх у розрізі основних комплексів робіт. У випадку, коли передбачаєть-
ся використання енергозасобу у комплектації із робочими машинами чи зна-
ряддями, визначено шляхи спільної передачі корисності у процесі їх експлуа-
тації. При цьому шлях/зв’язок – факт проведення операції, а не фіксація її 
масштабів (без урахування кількісних і якісних характеристик діяльності – 
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показників собівартості, кількості обробленої площі, витрат праці та моторе-
сурсу тощо). 

Структура утвореної системи має групування залучених робочих ма-
шин і знарядь між основними комплексами робіт: 

І – основний обробіток ґрунту; 
ІІ – передпосівний обробіток ґрунту, підготовчі роботи та сівба; 
ІІІ – догляд за посівами; 
IV – збирання врожаю та логістичне забезпечення. 
Відповідно до [7], нами відзначаються тенденції залучення багатоопе-

раційних технічних комплексів у періоди господарської та природної неста-
більності. Особливо це стосується збиральних робіт з критичним впливом 
погодних умов, та процесів зі збереження та реалізації врожаю, коли наявні 
флуктуації економічного, політичного, іноді – військового та криміногенного 
чинників. 

Згідно наших досліджень, у більшості українських сільськогосподарсь-
ких підприємств у наявності енергозасоби (трактори) різних класів. Однак 
проведеним аналізом встановлено, що в розрізі сівозміни, з 23 енергозасобів 
лише 12 використовуються в комплексі із 22 робочими знаряддями. При 
цьому робочі знаряддя та пристрої зазвичай агрегатуються лише з одним, рі-
дше – двома взаємозамінними енергозасобами (табл. 1). 

Таблиця 1 
Групування об’єктів системи мобільних виробничих основних засобів 

сівозміни за кількістю зв’язків 
Енергозасоби Робочі машини та знаряддя 

Кількість засобів Кількість засобів Кількість 
зв’язків, 
одиниць одиниць у % до  

підсумку 

Кількість 
зв’язків, оди-

ниць одиниць у % до  
підсумку 

1 6 50,0 1 18 81,8 
2 - - 
3 4 33,3 
4 2 16,7 

2 4 18,2 

Всього 12 100,0 Всього 22 100,0 
Джерело: розрахунки автора 
 

Аналогічним чином здійснюється й розподіл корисного використання 
енергозасобів: 50 % експлуатуються лише з одним видом робочого знаряддя 
чи пристрою. Зазначений факт створює суттєву перешкоду для підвищення 
ефективності використання ресурсного потенціалу мобільних виробничих 
основних засобів. Також наявні уразливості сільськогосподарських підпри-
ємств щодо невиконання виробничої програми внаслідок неможливості залу-
чення певного засобу, що зазвичай використовувався на операціях із одним 
зв’язком між енергозасобом та робочим знаряддям. 

Враховуючи, що даний мережевий аналіз виконаний за технологічними 
картами, тобто в розрахунку на 100 га ріллі, то критична потреба у певному 
виді МВОЗ може бути розрахована для фактичної площі земельних угідь у 
певному сільськогосподарському підприємстві. 
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Висновки. Таким чином, нами здійснено спробу дослідження розподі-
лу корисності об’єктами системи мобільних виробничих основних засобів у 
сільськогосподарському підприємстві. Визначено, що половина енергозасо-
бів експлуатуються у поєднанні лише з одним видом робочого знаряддя, що 
створює «вузькі» місця у виконанні виробничої програми рослинництва під-
приємства. Неробочий стан або втрата функціональних властивостей енерго-
засобом призводить до невиконання агротехнічного прийому, а, відповідно, і 
до порушення технології вирощування сільськогосподарської культури. Від-
повідно оновлення мобільних виробничих засобів має відбуватися з ураху-
ванням зазначених принципів комплексності, неритмічності використання та 
ширшою експлуатацією саме універсальних технічних засобів. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЙОГО 
СУБ’ЄКТІВ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
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Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 

 
У статті висвітлені проблеми, чинники та перспективи розвитку сільського зеле-

ного туризму як форми підприємницької діяльності на селі. Визначені його умови та ре-
сурси, особливості та інститути. Обґрунтовані джерела поширення та зростання. За-
пропоновані форми статистичної звітності для обліку. Розроблені функції з метою удо-
сконалення державного регулювання та управління подальшим розвитком його суб’єктів. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, суб’єкти господарювання, агросадиби, 
державне регулювання, удосконалення, управління.  

 
Постановка проблеми. Сучасний стан економічного розвитку України 

потребує пошуку нових форм господарювання в сільській місцевості та 
управління ними. Однією з таких форм може виступати мале підприємницт-
во, оскільки воно максимально поєднує інтереси як виробників, так і спожи-
вачів продукції та послуг. Крім того, у розвитку даного сектора економіки 
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зацікавлені всі верстви населення,  особливо сільського. Оскільки, забезпе-
чуючи зайнятість значної частини населення, цим самим формуючи “серед-
ній” клас, вони стають фундаментом формування сучасної парадигми соціа-
льно-економічного розвитку. Перспективним проявом підприємницької іні-
ціативи в сільській місцевості є сільський зелений туризм.  

Сільський зелений туризм – це діяльність сільського населення, що 
пов’язана із сільським середовищем, сільським будинком і заняттям. У центрі 
уваги знаходяться природа і людина. Сільський туризм не має шкідливого 
впливу на навколишнє середовище, на відміну від масового, і у той же час ро-
бить істотний внесок у регіональний розвиток. Він дозволяє використовувати 
існуючий житловий фонд і не вимагає значних інвестиційних витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз управління організа-
ціями, суб’єктами та об’єктами сільського зеленого туризму подано в працях 
Т.О. Коберніченко і В.П. Васильєва, М.І. Рутинського і Ю.В. Зінько, Л.М. За-
буранної, Л.О. Мармуль та Т.А. Пінчук. Однак, у названих роботах розгляну-
то управління, в основному, на недержавному рівні,  з боку місцевих і район-
них організацій та власників сільських садиб. Його здійснення на державно-
му рівні, державне регулювання та підтримка на державному рівні потребу-
ють подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей функ-
ціонування суб’єктів сільського зеленого туризму як особливої форми під-
приємницької діяльності на селі, обґрунтування державного регулювання, 
підтримки та управління розвитком  на перспективу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний практичний до-
свід і наукові дослідження показують, що прискорений розвиток сільського 
зеленого туризму може відігравати роль каталізатора структурної перебудови 
економіки, забезпечувати демографічну стабільність і вирішувати соціально-
економічні проблеми в сільській місцевості [7, с. 136]. У сільських регіонах 
країни спостерігається різке зменшення населення, збільшення безробіття й 
масові міграції працездатного населення. Тому для країни стратегічно важли-
вим завданням впродовж короткого проміжку часу є перебороти відставання в 
цій сфері й реалізувати наявний великий туристичний потенціал шляхом про-
ведення вираженої політики державного регулювання. Для цього необхідне 
створення ефективної моделі управління сільським зеленим туризмом. 

У сучасних умовах сільський зелений туризм має багаторівневу струк-
туру, його розвивають на національному, регіональному й місцевому рівнях. 
Вплив на розвиток сільського зеленого туризму також здійснюють професій-
ні асоціації та об’єднання. Співвідношення між державним і недержавним 
регулюванням неоднакове й змінюється під впливом політичних, соціально-
економічних, і демографічних та інших факторів. 

Довгостроковий вплив сільського зеленого туризму на розвиток еконо-
міки окремих регіонів проявляється в мультиплікативному ефекті. Залучення 
інвестицій для розвитку інфраструктури сільського зеленого туризму сприяє 
розвитку сполучених галузей: будівництва, сільського господарства, народ-
них промислів тощо; це створює основу для збільшення зайнятості населен-
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ня, підвищення рівня його добробуту. Важливість розвитку сільського зеле-
ного туризму для національної й регіональної економіки визначає його дер-
жавне регулювання. Тому на цих рівнях необхідно усунути низку проблем, 
що помітно стримують розвиток цього виду туризму. 

Сільський зелений туризм є новою формою підприємницької діяльнос-
ті. Його можна віднести до сфери малого підприємництва, яке формує рин-
кове середовище у вітчизняному агропромисловому комплексі.  Розвиток 
підприємств галузі сприяє створенню нових робочих місць на селі, впрова-
дженню досягнень науково-технічного прогресу у малі форми сільськогоспо-
дарського виробництва, є важливим джерелом формування місцевих бюдже-
тів й бюджетів селянських родин. Вони, в свою чергу,  стають буферною зо-
ною, яка знижує ризики руйнування потенціалу великотоварного аграрного 
виробництва.  

Мале підприємництво – це будь-яка самостійна, систематична, ініціати-
вна діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова) підприємства та 
громадян, яка проводиться на власний ризик, з метою реалізації економічних 
інтересів, де зайнято до 50 працівників, і обсяг виручки від реалізації продук-
ції за рік складає до 10 млн. грн. [2]. Основними функціями малого підприєм-
ництва є: формування конкурентного середовища; оперативне реагування на 
зміни кон’юнктури ринку; розширення сфери застосування в аграрному секто-
рі інновацій; створення робочих місць; формування середнього класу.  

Сільський зелений туризм можна вважати підприємництвом, оскільки 
власники садиб створюють додаткові робочі місця, цим самим зменшуючи 
безробіття на селі (для прикладу, одне ліжко-місце забезпечує роботою у се-
редньому 6-7 місцевих жителів). Вони надають послуги, пов’язані з прожи-
ванням і харчуванням, а також атракції, пов’язані зі звичайним побутом сіль-
ського жителя (випіканням хліба, рибальством, вечерями при вогнищі, учас-
тю у польових роботах та святкуваннях) за певну плату, що і є прибутком для 
власників даної садиби. 

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в прива-
тних господарствах сільської місцевості з використанням майна та трудових 
ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, 
природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та 
етнографічної спадщини регіону [1, с.138]. Даний вид туризму передбачає 
перебування туристів у власному житловому будинку сільського господаря, 
окремому (гостьовому) будинку або на території особистого селянського го-
сподарства. 

Практично в усіх країнах для малих підприємств сільського зеленого 
туризму встановлено певні пільги й надається державна підтримка. Без ефек-
тивної підтримки держави малі підприємства сільського зеленого туризму не 
зможуть існувати, розвиватися й зміцнювати свої позиції на ринку, що фор-
мується [7, с. 35]. Вони не зможуть протистояти монопольному положенню 
постачальників ресурсів, а також посередників, що встановлюють повний 
контроль над ринком, цінами, якістю продукції часто на шкоду споживачам. 
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На сьогодні господарі сільських садиб спираються на Закон “Про особи-
сте селянське господарство” (№ 742-IV від 15.05.2003) [4], згідно з яким сіль-
ський господар, який не є суб’єктом підприємницької діяльності, має право 
надавати послуги у сфері сільського зеленого туризму з використанням майна 
особистого селянського господарства. Положення цього закону не розкрива-
ють повний спектр обов’язків саме в галузі сільського зеленого туризму, що 
стримує розвиток цієї сфери, тому для пріоритетного розвитку сільського зе-
леного туризму необхідно мати та виконувати Закон “Про сільський зелений 
туризм” [5]. Такий підхід необхідний, тому що туристична діяльність у сфері 
сільського зеленого туризму відрізняється від туристичної діяльності в цілому, 
суб’єктами надання цих послуг є не професіонали, а власники особистих і фе-
рмерських господарств, які спираються на місцеві ресурси. Положення цього 
закону повинні визначати загальні правові, організаційні та соціально-
економічні принципи реалізації державної політики України в цій сфері та 
сприяти залученню сільського населення до цього виду бізнесу. 

Дотепер здійснювалися лише спроби в правовому й організаційному за-
безпеченні процесів формування малого господарювання на селі. Системи 
стимулювання утворення малих господарств не існує, як немає й господарсь-
кого механізму їх підтримки та обліку. Єдиними інформаційними даними про 
функціонування сільського зеленого туризму в сільській місцевості є форми 
звітності за туристичним збором, але лише в тих випадках, коли приватна са-
диба зареєстрована як приватне підприємство або як міні-готель. Тому в 
управліннях статистики доцільно включити прийом даних за альтернативними 
видами туризму, куди й буде надходити вся інформація про ці види туризму. 

Успішний розвиток малого підприємництва істотно залежить від того 
політико-економічного середовища, у якому воно здійснює свою діяльність. 
Однак не менш важливим чинником, що постійно супроводжує певне еконо-
мічне середовище, є криміногенний стан, що утрудняє або зводить нанівець 
дії підприємця. Реальна загроза заподіяння шкоди (збитку) суб’єктам госпо-
дарювання на місце першочергових ставить завдання забезпечення економіч-
ної безпеки. Багато питань підприємницької діяльності регулюються й забез-
печуються цивільним, адміністративним, карним та іншими законодавствами 
[6, с. 25]. Однак, як свідчить практика, вирішити всі проблеми, пов’язані із 
убезпеченням господарювання, неможливо за допомогою тільки правового 
регулювання. 

У новому конкурентному середовищі (особливо в умовах збільшуваної 
корумпованості фіскально-контролюючих функцій державних органів) вини-
кає маса проблем, пов’язаних із убезпеченням не тільки фізичних і юридич-
них осіб, їхньої майнової власності, але й підприємницької (комерційної) ін-
формації як виду інтелектуальної власності. Для захисту підприємницьких 
інформаційних потоків від різного роду зазіхань застосовують як правові, так 
і спеціальні заходи,а в необхідних випадках комплексне їх застосування. 

Сукупність відомостей, що циркулюють у підприємницькій діяльності, 
з метою їх з’ясування, можна умовно згрупувати за напрямами: 
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– підприємницька (комерційна) інформаційна система (відомості про 
стан економічної системи, фактори, що позитивно або негативно впливають 
на сферу господарювання, і комерції, у яких діє підприємець); 

– правова інформаційна система (відомості про чинне законодавство, 
що регулює й охороняє діяльність підприємств сільського зеленого туризму); 

– спеціально-оперативна інформаційна система (відомості про способи 
й засоби убезпечення підприємницької інформації від доступу третіх осіб). 

Вживання спеціальних заходів, спрямованих на захист інтелектуальної 
власності, залежить насамперед від власника (власників) інформації. У свою 
чергу, може виникнути питання про необхідність забезпечення зовнішньої й 
внутрішньої безпеки структурних форм малого підприємництва. Сільський 
зелений туризм має свої особливості, серед яких найважливішими є: охорона 
довкіллі; соціальна справедливість; демократія; естетична гармонія. Позити-
вний плив на розвиток сільського зеленого туризму в Україні мають наступні 
чинники:  

- ріст попиту на відпочинок у сільській місцевості;  
- унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл;  
- багаті рекреаційні ресурси;  
- екологічна чистота сільської місцевості;  
- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;  
- традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок;  
- можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, рибо-

ловлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо [1, с.138].  
Розвиток сільського зеленого туризму в Україні стає можливим за ра-

хунок наявності наступних чинників: безцінної природної та історичної спа-
дщини; 15 унікальних природних заповідників; сприятливий клімат, який 
відрізняється від клімату багатьох країн світу; самобутність етнічної спад-
щини; понад 4 млн. осіб незайнятого або частково зайнятого в сільському го-
сподарстві населення; 6,4 млн. житлових будинків потенційно можуть бути 
використані для сільського туризму; 2/3 сільськогосподарської продукції в 
особистих селянських господарствах і є проблемами з її збутом тощо.  

Основні проблемами, що стоять на шляху розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні, є: відсутність дієвого правового забезпечення розвитку 
сільського зеленого туризму; відсутність механізму раціонального та еколо-
гічно-збалансованого використання природного та історико-культурного по-
тенціалу для потреб туризму; відсутність маркетингової політики в сфері 
сільського туризму;  низький рівень кадрового забезпечення щодо діяльності 
в сільському туризмі [3, с. 181].  

Стратегічною ж метою розвитку сільського зеленого туризму в Україні 
повинно стати: створення конкурентоспроможного національного продукту 
не тільки для внутрішнього рину, а і світового, який здатний задовольнити 
вибагливого споживача; розширити ринок послуг внутрішнього ринку; за-
безпечення комплексного розвитку рекреаційних територій та туристичних 
центрів з врахуванням соціально-економічних інтересів їх населення. 
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Висновки. Сільський зелений туризм – це відносно новий вид діяльно-
сті. Він є корисним як для відпочиваючих, так і для господарів – сільських 
жителів, підприємств, сільських громад, регіонів і держави в цілому. Сільсь-
кий зелений туризм сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей еко-
номіки,  збереженню української духовності, популяризації української куль-
тури, поширенню знань та інформації про історичні, природні, етнографічні 
особливості країни. Це заслуговує на всіляку підтримку з боку держави, гро-
мадських організацій, великого агробізнесу.  

В подальшому, для забезпечення розвитку сільського зеленого туризму 
в Україні та ефективного управління ним вбачається доцільним:  удоскона-
лити нормативно-правову базу сільської туристичної діяльності як на держа-
вному, так і на регіональному рівні;  постійно проводити моніторинг показ-
ників щодо розвитку сільського зеленого туризму та вивчення потреб ринку 
послуг сільського зеленого туризму;  створити інфраструктуру державної фі-
нансово-кредитної підтримки розвитку суб’єктів господарювання сільського 
зеленого туризму. 
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Визначено умови та ресурси здійснення міжнародного туризму в Україні. Обґрун-

товано його виняткове значення серед інших видів соціально-економічної діяльності. Ви-
явлено проблеми організації міжнародного туризму в Україні. Запропоновано заходи та 
шляхи їх подолання. Розроблено його функції та визначено перспективи у забезпеченні 
зростання національної економіки. 
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Постановка проблеми. Перспективи розвитку туризму в Україні ви-

значаються дією широкого спектра природних, історико-культурних, соціа-
льних, економічних, політичних чинників, які мають чітко окреслену регіо-
нальну специфіку. Формування високорозвинутої національної індустрії ту-
ризму та її інтеграція у світовий ринок туристичних послуг пов’язані з необ-
хідністю вирішення соціально-економічних проблем у період трансформації 
суспільно-економічних відносин. 

Україна об’єктивно має всі передумови для інтенсивного розвитку вну-
трішнього та іноземного туризму: особливості географічного розташування 
та рельєфу, сприятливий клімат, багатий природний, історико-культурний та 
туристично-рекреаційний потенціал. Однак сьогодні розвиток цієї важливої 
галузі економіки є недостатнім, значна частина природних територій та 
об’єктів культурної спадщини непристосована для туристичних відвідувань, 
туристична інфраструктура в цілому не відповідає якісним параметрам, а ту-
ристичні послуги в більшості секторів туристичної індустрії – вимогам до 
якості обслуговування. 

Причинами такого становища є: відсутність комплексної політики дер-
жави, неврегульованість механізмів стимулювання туристичної індустрії, 
відсутність ефективної стратегії розвитку цієї сфери як на національному, так 
і на регіональному рівнях; несформованість раціональних форм державного 
управління у сфері туризму; невідповідність нормативно-правового та орга-
нізаційно-фінансового забезпечення сучасним потребам населення й еконо-
міки держави, існуючим параметрам туристичного потоку, тенденціям роз-
витку туризму; гострий дефіцит фінансових ресурсів та кризове становище в 
національній економіці.  

Для багатьох країн міжнародний туризм став найприбутковішою галуз-
зю економіки, а доходи від нього — важливою складовою національних бю-
джетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проектів з 
розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури (зокрема, 
аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних пам’яток, музе-
їв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя корінно-
го населення, і рівень обслуговування туристів [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослі-
дження проблем розвитку та функціонування туристичної сфери зробили такі 
відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: В. Азар, Г. Антонов, 
Л. Гонтаржевська, В. Гришкін, В. Євдокименко, І. Зорін, Б. Крамаренко, 
О. Любіцева, М. Мальська, О.Марченко, В. Окрепилов, С. Розанова, 
І. Сазонець, В. Сапрунова, І. Сидоренко, Б. Соловйов, Л. Толстова, 
В.Федорченко, В. Цибух та інші. Проте проблеми розвитку міжнародного ту-
ризму в Україні розроблені недостатньо та потребують подальших дослі-
джень. 
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Постановка завдання. Метою статті є визначення умов та ресурсів 
розвитку міжнародного туризму в Україні, виявлення його проблем, обґрун-
тування функцій, розробка заходів поширення з метою зростання національ-
ної економіки та соціальної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із шляхів підви-
щення ефективності соціально-економічного стану економіки та переходу на 
модель сталого розвитку є розвиток міжнародного туризму. Вплив міжнаро-
дного туризму на формування сталого розвитку полягає в сукупному впливі 
на економічну, соціальну та екологічну складові як національного, так і сві-
тового розвитку.  

Економічне значення міжнародного туризму, як однієї з форм міжна-
родних економічних відносин полягає в кінцевому результаті, а саме, у валю-
тних надходженнях до бюджету. Соціальне значення виражається через за-
безпечення одночасного використання та збереження соціокультурної само-
бутності та історико-архітектурного надбання країн. Беручи до уваги актуа-
льність формування концепції сталого розвитку, яка обумовлена необхідніс-
тю стабілізації техногенного навантаження на навколишнє середовище, 
розв’язання низки екологічних проблем задля спроможності майбутніх поко-
лінь задовольняти свої потреби, екологічне значення міжнародного туризму є 
особливо важливим [1]. Окремі компоненти туристичного комплексу, зокре-
ма, транспортні перевезення, сфери готельного бізнесу та екскурсійного об-
слуговування, несуть в собі негативний вплив, який полягає в руйнації еко-
системи, виникненні ерозії ґрунтів, забрудненні довкілля та ін. На сьогодні-
шній день, екологічні проблеми мають тісний зв'язок з економічними, тому 
як екологічний фактор все частіше формує попит на туристичні продукти як 
на світових, так і на внутрішніх ринках. 

Для розвитку міжнародного туризму необхідні певні умови та розвину-
та матеріально-технічна база. Оцінюючи конкурентоспроможність країн на 
ринку міжнародного туризму, досліджують та враховують:  

- стан політико-правової бази регулювання сфери міжнародного туриз-
му в країні;  

- тенденції бізнес-середовища та розвиток туристичної інфраструктури;  
- ресурсний потенціал.  
Важливою умовою розвитку індустрії міжнародного туризму є політи-

ко-правове середовище, що передбачає наявність певної правової основи, га-
рантування екологічної стійкості та охорони навколишнього середовища, за-
безпечення належного рівня безпеки та охорони, розвиток системи охорони 
здоров’я та гігієни, визнані на державному рівні пріоритети розвитку сфери 
туризму. З точки зору міжнародного права відносини у сфері міжнародного 
туризму за своєю природою є відносинами, ускладненими іноземним елемен-
том, унаслідок чого регулювання суто національних відносин у сфері туриз-
му стає неприйнятним і вимагає врахування міжнародної практики [3]. З 
огляду на це, політико-правове середовище країни має забезпечувати належні 
умови для ведення бізнесу, відповідати системі регулювання міжнародного 
та внутрішнього туризму з урахуванням наявних міжнародних норм, сприяти 
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спрощенню візових, митних, прикордонних формальностей; забезпечувати 
належні конкурентні умови. 

Міжнародний туризм є однією з найприбутковіших галузей економіки, 
та з кожним роком потоки іноземних туристів зростають, тим самим ство-
рюючи додаткове навантаження на екосистему. За даними Всесвітньої тури-
стської організації (UNWTO) кількість іноземних туристів у 2013 р. збільши-
лась на 6,6 %, або 940 млн. осіб у кількісному виразі, відносно попереднього 
року. Якщо розглядати за рівнем розвитку країн, то на розвинені країни при-
падає 8 %, країни, що розвиваються – 5 % приросту прибуттів. Надходження 
від міжнародного туризму досягли у 2013 р. 919 млрд. дол. США, що відпо-
відає збільшенню на 4,7 % до попереднього 2012 р. 

За прогнозами Всесвітньої туристської організації, до 2020 р. очікуєть-
ся збільшення міжнародних потоків до 1,6 млрд. В трійку найбільш популяр-
них регіонів увійдуть Європа (717 млн. туристів), країни Східної Азії та Ти-
хого океану (397 млн. туристів) та Америка (282 млн. туристів) [7]. Отже, 
розглянемо дані туристичних потоків України, як однієї з перспективних кра-
їн Європейського регіону (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка туристичних потоків в Україні за 2007-2013 рр. [7] 

Роки Динаміка в’їзних потоків Динаміка виїзних потоків 
2007 326,4 тис. осіб 566,9 тис. осіб 
2008 299,1 тис. осіб 868,2 тис. осіб 
2009 372,5 тис. осіб 336,0 тис. осіб 
2011 372,8 тис. осіб 1,3 млн. осіб 
2012 282,3 тис. осіб 913,6 тис. осіб 
2013 21,1 млн. осіб 17,2 млн. осіб 

 
Своєрідним прискорювачем розвитку міжнародного туризму стали 

процеси інформатизації суспільства та розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій. Особливого значення для конкурентоспромож-
ності країни на ринку міжнародного туризму набувають інфраструктура ін-
формаційно-комунікаційних технологій, розвиток мережі Інтернет і доступ-
ність до неї, розробка та запровадження програмного забезпечення, розвиток 
електронної комерції. 

Окремим чинником розвитку міжнародного туризму є відкритість кор-
донів. Доступність до ринків, належна ефективність митного адміністрування 
та імпортно-експортних процедур, адміністративна прозорість кордонів, роз-
винута інфраструктура цивільної авіації та наземного транспорту, доступ-
ність і якість транспортних послуг, інформаційно-комунікаційна інфраструк-
тура, політико-правове забезпечення пересування, рівень охорони і безпеки 
характеризують високий рівень відкритості країни для міжнародної торгівлі 
та розвитку міжнародного туризму [6].  

Удосконалення туристичної інфраструктури, запровадження інновацій 
у сферу міжнародного туризму потребують значних капіталовкладень. Тому 
на особливу увагу заслуговує інвестиційне забезпечення міжнародного тури-



 276 

зму в країні. Інвестиції у сферу міжнародного туризму сприяють збільшенню 
ємності ринку, зростанню кількості туристів і відвідувачів, покращують 
імідж країни та її конкурентоспроможність на світовому ринку туристичних 
послуг.  

У сукупності наявність і забезпечення окреслених умов є необхідними 
для розвитку та функціонування міжнародного туризму в країні й сприяють 
реалізації його основних функцій, серед яких виділяють економічну, соціаль-
ну, гуманітарну, оздоровчу, пізнавальну, просвітню, комунікативну, розподі-
льчу, творчу, екологічну тощо. Проаналізувавши основні з них, перш за все – 
економічну, соціальну, пізнавальну, комунікативну та екологічну, можна дій-
ти висновку, що міжнародний туризм – складне, багатоаспектне та комплек-
сне явище, яке має велике значення для світу, країн і людини. 

Важливою є роль міжнародного туризму щодо виконання соціальної 
функції, яка має два аспекти. З одного боку, розвиток міжнародного туризму 
вирішує проблеми безробіття, підвищує рівень життя працівників цієї сфери, 
а з іншого – сприяє задоволенню індивідуальних і колективних потреб, зок-
рема потреб у нових враженнях, зміні місця перебування, а також наданню 
економічних благ і послуг відповідно до вимог і бажань клієнтів. Великим є 
значення туризму й у відтворенні потенціалу людських ресурсів [5, с. 23]. 
Надання можливостей для відпочинку, організації дозвілля, формування но-
вих зв’язків між окремими членами суспільства та цілими народами, отри-
мання позитивних вражень – усе це сприяє розвитку людини, покращенню її 
настрою, набуттю нею нових сил і бажання для підвищення працездатності, 
поліпшення результатів своєї роботи.  

Зміцнення міжнаціональних відносин допомагає у згладжуванні розбі-
жностей у способах запобігання конфліктам у суспільстві. У цілому соціаль-
ний ефект від міжнародного туризму виражається в раціоналізації вільного 
часу населення, розширенні світогляду, розвитку духовних і фізичних здіб-
ностей, підвищенні культурного рівня. У взаємозв’язку з соціальною функці-
єю виявляється й гуманітарна функція міжнародного туризму, яку можна 
розглядати як стимулятор розширення світогляду та інтелекту шляхом забез-
печення доступності до освіти й культурних надбань та цінностей у світово-
му масштабі. 

Реалізація функцій міжнародного туризму і забезпечення належних 
умов його функціонування та розвитку відбуваються під впливом низки чин-
ників: економічних, соціальних, демографічних, науково-технічних, міжна-
родних, суспільної думки, які потребують окремої уваги та дослідження.  

У цілому має місце нерівномірний розвиток міжнародного туризму в 
країнах світу. Як уже зазначалося, частка туризму у ВВП коливається від 1% 
у країнах з високорозвинутою і диверсифікованою економікою до 10% у кра-
їнах з відносно великим туристським сектором (Німеччина – 0,9%, США – 
1%, Велика Британія – 1,9%, Іспанія – 4,2%, Австрія – 8,5%). Проте у бага-
тьох малих країнах і країнах, що розвиваються, цей показник перевищує се-
редні значення (у деяких острівних державах туризм забезпечує понад 50% 
ВВП: Антигуа – 58%, Багамські острови – 52%, Бермудські острови – 35%). 
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Така занадто висока частка надходжень від туризму у ВВП говорить про ура-
зливість місцевих економік у разі зміни світової кон'юнктури [1]. Водночас є 
країни, перш за все на пострадянському просторі, які мають потужний турис-
тичний потенціал, але він майже не використовується, внаслідок чого їх еко-
номічний та соціальний розвиток не набуває необхідною сили. 

Основними причинами цього є нерозвинута інфраструктура туристич-
ної сфери та супутніх сфер послуг, складнощі митного контролю й несприят-
ливий візовий режим для іноземних туристів, низька інвестиційна активність 
у сфері туризму, проблеми тіньової економіки, низький професіоналізм пра-
цівників у сфері туристичних послуг, недостатній рівень якості туристичних 
послуг, економічна та політична дестабілізація, недосконала правова забез-
печеність галузі [8]. За умов вирішення цих проблем інтерес міжнародних 
туристів збільшуватиметься саме до цих країн, у тому числі з огляду на ціно-
ву доступність туристичних послуг у них. 

Висновки. Міжнародний туризм, як один з найпотужніших джерел ва-
лютних надходжень до бюджету та вектор інтеграції у європейський та сві-
товий простір, потребує більш пильного ставлення з боку державної влади та 
представників туристичного бізнесу. Враховуючи принципи сталого розвит-
ку туризму, необхідно насамперед підвищувати обсяги інвестицій у розвиток 
матеріальної бази туризму. Необхідно розвивати туристичну, сервісну та ін-
формаційну інфраструктуру в зонах автомобільних шляхів та міжнародних 
транспортних коридорів; вирішувати проблеми використання рекреаційних 
ресурсів та їх збереження; розвивати альтернативні види туристичної діяль-
ності. 
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ANNOTATIONS 
 
P. M. Makarenko. Social responsibility of agricultural enterprises as a 

factor of their efficiency and competitiveness: essence, components, issues and 
trends implementation. 

Defined philosophical and practical sense of social responsibility of eco-
nomic entities, identifies the components and forms of implementation. Identified 
its competitive advantages and the challenges and problems of distribution. Proved 
the mechanism of promoting social responsibility. The conditions for the growth of 
social responsibility in accordance with the recommendations of the Federation of 
employers of the country. The proposed measures of improvement in the develop-
ment of management decisions in strategies for effective and competitive devel-
opment of agricultural enterprises. 

In conditions of high dynamics of the external environment of managing a 
modern agricultural enterprise can be an effective and competitive due to its ability 
to adapt to the changes. Compliance of the internal environment of the enterprise 
to the requirements of the external environment as the most important factor of 
market success encourages the company to constant transformation. The increasing 
pace of change of modern agricultural markets contributes to a need to increase the 
rate of change of the internal environment of the enterprise. The change in internal 
environment must be adequate to current and future changes in the environment. 
Therefore, for the individual agricultural enterprise, it is important to conduct eco-
nomic activity by means of interaction between society and business, that is, on the 
principles of social responsibility. 

The process of introducing social responsibility as a separate and specific di-
rection for improving social development of agricultural enterprises is a necessity, 
due to the realities of today. In terms of socio-oriented economy, continuously ris-
ing prices and significant inflationary processes of social responsibility is mani-
fested mainly in the form of charity, patronship, sponsorship, due to the lack of 
funds and reluctance of companies to better integrate social responsibility in the 
socio-economic development, resulting in such activity will not be positive 
changes. 

Social responsibility of domestic enterprises is an objective necessity in the 
modern transformational conditions. It requires further improvement in the follow-
ing areas: the inclusion in the system of state regulation legislated legal norms to 
promote the process of social responsibility; the expansion of information space 
and providing public accountability for the purpose of studying the state of social 
responsibility of agricultural enterprises; improving the efficiency of staff training 
for the implementation of social responsibility programs. 

Keywords: social responsibility, agricultural enterprise, efficiency, competi-
tiveness, mechanism, management. 
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Aranchiy V.I., Borysova I.S., Koshman N.I. The development of tax sys-
tems in the European Union – experience for Ukraine. 

The main objective of the government of any country is steady economic 
growth, to ensure which is not possible without efficient and effective tax system. 
Therefore, this issue has always been the focus of lawmakers as Ukraine and other 
countries. 

Based on international experience, we see that the ratio of direct and indirect 
taxes depends on the living standards of the majority of the population, perfection 
of the mechanism of tax collection, the level of tax culture and so on. Thus, in 
many European countries is dominated by direct taxes, while in our country the 
situation is different – the current tax system is overburdened domestic indirect 
taxes, which constitute the vast majority of all tax payments. 

Ukraine in reforming tax laws should use the experience of the EU and con-
sider the environmental problems of our country, while it would be to expand the 
list of entities objects of taxation environmental tax; provide significant tax bene-
fits to entities that use or produce energy, recycle waste of all kinds and more. 

In addition to the basic tax reform in Ukraine attention should be paid 
method of providing tax returns, because it is in life with the introduction of elec-
tronic document management system will approach our state to the world eco-
nomic standards. Therefore, the introduction of electronic reporting in Ukraine – 
is, above all, reduce costs and improve reporting of taxpayers, facilitate proce-
dures, simplify the receipt and processing of reports, contactless method that 
makes it impossible to abuse the tax area. 

Accordingly, the main directions of reforming the tax system of Ukraine, in 
our opinion, today should be: to improve process management, reducing the extent 
of tax evasion, ensuring a more uniform distribution of the tax burden between 
taxpayers and setting up a system of electronic interaction between tax authorities 
and taxpayers, broadening the tax base and tax environmental tax on immovable 
property, taxes are required to provide more freedom of entrepreneurship, invest-
ments and so on. 

Keywords: taxes, tax system, foreign experience in taxation, the tax system, 
the tax on personal income tax, value added tax, environmental tax, electronic tax 
reporting.  

 
Gryshova I.Yu. The transformation of the sectoral structure of enter-

prises of the agrarian economy of Ukraine. 
The dynamics of playing on different forms. Meaningful progress and results 

of the transformation of enterprises in the agricultural sector of Ukraine demon-
strates the need for a fundamental correction of Ukrainian Agricultural Policy. 

Analysis of the trends of the agricultural sector of the national economy in 
the context of present challenges and deformation proportions reproductive process 
necessitates a critical review principles of regulatory impacts on agricultural pro-
duction and agricultural markets. 

All this on the necessity for scientific study and practical implementation of 
new principles of regulation of development of agrarian sector of the national 
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economy that would adapt its activities to the challenges of our time without dete-
rioration entities that constitute the economic basis of reproduction in agriculture. 

Negative trends in the agricultural sector due to subjective reasons. The ba-
sis of socio-economic and political transformations in our country traditionally re-
lies strategy destruction. Ensuring food security and the formation of a balanced 
market is possible only on the basis of the revival of large specialized farms with a 
gradual transition to the model of intensive type of subsequent deepening of the 
agro-industrial integration, that is, to the creation of opportunities for the creation 
of larger value added in the agricultural production of the state and its internal 
market . The other two forms - farmers and farms are complementary processes of 
formation of domestic supply of food food. 

The successful their development possible only with the close cooperation 
and integration of large agricultural enterprises. All it needs is a critical review of 
agricultural policy, which is still not fulfilled its purpose. 

Key words: transformation industry structure, agricultural enterprises, the 
imperatives of structural changes. 

 
Dubinina M.V. Institutional and transformation processes in agrarian 

enterprises.  
Theoretical and methodological aspects of institutional transformation in 

agrarian enterprises were discussed. The current state of institutional reforms, the 
prospects of rational social and economic structure had been analyzed and it was 
proved that as a whole it can not be made without taking into account social and 
economic factors and prerequisites of these processes. It was found that the institu-
tional transformation is designed to reform the whole system of incentives for en-
terprises and citizens, contributing to increased efficiency and competitiveness of 
agrarian enterprises, providing stabilization and growth. Moreover, the emphasis 
should be placed on those aspects of reform which carry out fast and direct impact 
on the structure of agriculture - land policy and restructuring of the industry. In the 
last twenty years there was a degradation of productive capacity of farms. As a re-
sult, agricultural production has become much more difficult, losing its industrial 
features. The rural area is experiencing a systemic crisis, the main manifestations 
of which is not only a decline in agricultural production, but also the aggravation 
of the demographic situation, high unemployment of rural population, the problem 
of its poverty reduction of life quality. 

The components associated with further institutional transformation of do-
mestic agrarian enterprises were analyzed. Summing up the overall social and eco-
nomic characteristics of structural processes in agriculture it should be noted the 
discrepancy of national agrarian structure which is similar to the structure of de-
veloped countries, the latest international trends of the agrarian sector and the on-
going loss of industry’s competitiveness in the national economy. 

The researches of different enterprises’ management allow us to conclude 
that it is rather dynamic in the market conditions. That is why there is a possibility 
to transform one form to another based on the merger, division, amalgamation and 
liquidation selections. 
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It was revealed that the essence of the transformation is to change the whole 
complex system of agrarian relations, primarily land ownership, farming systems 
of agricultural production. 

The reasons of complications during the transformation process are dis-
cussed. 

Key words: institutional transformation, ownership, agriculture, business, 
government support. 

 
Karpenko E.M., Karpenko V.M. Development prospects of ecologically 

clean cultural products in the Republic of Belarus. 
This article contains the factors, which can influence the organic market de-

velopment and increasing interest of customers to such products. 
There are the next peculiarities in belarusian agriculture: high intensity; 

preferential presence of large agricultural enterprises, equipped with heavy ma-
chinery and applying high doses of mineral fertilizers and pesticides; shortage of 
high-quality organic fertilizer; using fresh manure, sewage sludge and liquid ma-
nure; the presence of large livestock farms storage and application of livestock ef-
fluents and chicken manure. There are certain barriers to the development of or-
ganic farming in Belarus: the dimensions required for her becoming a financial in-
vestment; undeveloped market of ecologically clean products; practice of fixing 
prices for agricultural products. 

Short-term development prospects of ecologically clean products in Belarus 
on the basis of the Republic of Poland. It’s possible for Belarus to achieve the for-
mation of the organic farming share at Polish level – 3-4% in case targeting the fol-
lowing factors: agricultural area, we have per capita; Gini index; the share of in-
come attributable to the 20% of the population with the highest income; expenses 
for development of «green» technologies. 

The authors identified the main lines of action that will contribute to the de-
velopment of the belarusian organic market development: promoting the develop-
ment of agricultural land under organic farming through the development and for-
mation of marketing infrastructure in Belarus; the development of state policy in 
the field of building a culture of human nutrition; personnel training. 

Key words: bio-organic agriculture, ecologically clean production, organic 
products, «green» technologies, Gini index, life expectancy. 

 
Makarenko A.P., Litvinenko I. A. Ways of improving accounting and 

audit inventory the enterprise. 
Investigated the process of organization of accounting and audit commodity 

– material assets on the company operations with the proceeds and release of in-
ventory to the company and offered documents to improve the organization of ac-
counting of income in the vacation inventory. 

One of the most important factors affecting the results of operations of each 
enterprise is the availability of inventory, without which it is impossible to imagine 
the production of products (goods, services). From the correctness of documentary 
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registration of receipt of inventory the process inventory and use commodity – ma-
terial assets in the enterprise. 

The article aims to explore the process organization of accounting and audit 
operations of receipt and release of inventory at the enterprise and to suggest ways 
of improving the organization of accounting and auditing of the receipt and release 
of inventory. 

Improvement of accounting and auditing, the company proposed the imple-
mentation of an efficient document management system, which involves the mini-
mization of cost and time for execution of works, preparation of individual 
schemes of movement of documents as well as the acceleration of primary docu-
ments on accounting of inventories. It also provides ways of improving the ac-
counting efficiency of use of inventory in the company. To perform the procedures 
in the audit of inventory the company must perform the following steps: assess the 
risk of an audit to determine the audit procedures that need validating; to check the 
structure of audit procedures to obtain evidence that the audit is functioning effec-
tively when done correctly; check audit procedures; analyze the test results. 

Key words: accounting, inventory, audit, document management, apro-
gramme. 

 
Makarenko A.P., Yardanova T.G. The development of the audit pro-

gram of inventories. 
The authors justified the need for the audit program of inventories and the 

technique of its implementation, the verification program and working papers of 
the auditor. 

Audit of inventory - one of the most difficult and time-consuming verifica-
tion steps. There are common methods of inventory audit companies, but none of 
them is perfect, so the development of new techniques is a topical and important 
phenomenon for improving audit inventory. 

The audit of inventory is to establish the legality, reliability and usefulness 
of operations with inventories enterprise and accuracy of recording. The audit of 
inventory is to establish the organization in compliance with the applicable meth-
ods of accounting and taxation of the movement of inventory, operating in Ukraine 
at a time when it is checked, regulatory documents, in order to form an opinion on 
the financial statements in all material respects. 

The main objectives of the audit of inventories are monitoring compliance 
with existing legislation on transactions with inventories; establishment of correct 
recognition of assets inventory; check correctness of the initial value of the stock; 
studies state storage reserves; establish the completeness and correctness of reflec-
tion in the accounting revenue reserves in their channels; acknowledgment (retrac-
tion) whether the choice of method of inventory write-downs now on the costs of 
the company; verification of compliance with established standards for the use of 
reserves to production; study the correctness and completeness of recording busi-
ness transactions to dispose of stocks in their channels; validation of reference 
value of stocks used for the production. 
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The paper has developed a program of inventory and audit working papers of 
the auditor. The proposed program will enable the auditor to cover all aspects of the 
accounting of inventory at the plant, to investigate the accuracy, timeliness, legality of 
recording of inventories, timely detect violations, to conduct quality audits. 

Key words: auditing, inventory, inspection, test program, the working paper 
of the auditor. 

 
Marmul L.A., Aranchiy V.I., Udovichenko M.O. Category of property 

as an important tool for the management and regulation of land resources of 
agricultural enterprises. 

The article defines a new meaning of the category property in the land-use of 
agricultural structures and in the management of their movement and safety in the 
face of increasing concentration of land ownership, agricultural production, growth 
of capitalization and corporatization of large agricultural companies.  Summarizes 
a number of theoretical and applied approaches to the solution of problems of or-
ganization of production, formation ranolazine forms of management, socio-
economic and land relations. However, in recent years developments require in-
depth the issues of ownership and the land market, because the concentration ex-
cess of the landholdings, which has happened and is happening in Ukraine in the 
last decades caused significant socio-economic stratification in rural areas, the 
profits of agricultural holdings and agrocorporate and unemployment, impover-
ishment and marginalisation of the majority rural population. The formation of the 
middle class in rural areas has virtually ceased. Despite the modernization of fixed 
assets and technologies, the productivity of land is growing slowly or even declin-
ing. It is determined that the role of the state in regulating the use of land resources 
of agricultural enterprises should be considered in relation to four objectively in-
herent in land relations aspects: political, psychological, economic, environmental 
and legal. This approach allows in theory to clearly delineate the impact of politics, 
Economics, ecology and law in the formation and development of land relations, 
respectively, and to the use and protection of lands. The mechanisms of state regu-
lation of rational use and protection of land in Ukraine provide for the creation and 
updating of land inventories and balances, monetary valuation of land, the use of 
rent relations, levers of tax, public-private partnerships. 

Key words: land resources, agricultural enterprises, forms of ownership, 
concentration, agroholdings, economic stratification, capitalization, monitoring, 
land management, land productivity, land registry, management, regulation. 

 
Marchenko O.A. Methodological foundations of the implementation of 

macro and microeconomic analysis of tourism markets and justify their de-
velopment prospects. 

Methodical bases of regional researches of the tourist market the macro level 
are, first of all, the study of peculiarities of functioning and development of tour-
ism as a component of the world market and consist in revealing the mechanism of 
formation of global geospatial structures. At the macro level the research method-
ology of the tourism market can be thought of as end-to-end system linking territo-
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rial research at all levels of the industry. 
It should be borne in mind that industrial markets (the market of hotel services, 

the market of leisure and entertainment, the market of tour operators and travel agen-
cies, etc) have the same levels of territorial organization, but their peculiar territorial 
structure due to specific activities and are of the species sobrenome the world tourist 
market. The study of such magnitude is synthesis of the analytical material which re-
flects the development of regional markets and global trends of development of tour-
ism as a social phenomenon and as a sector of the world economy. 

The article reveals macro and microeconomic factors of formation and devel-
opment of tourist markets. Defined methodological framework for the analysis of 
these processes at the macro and microeconomic levels. Generalized structure and the 
typology of markets based on macroeconomic approaches to understanding the struc-
ture of the world economy. Developed mechanisms and strategies (geographical (re-
gional), resource, marketing) development of tourist markets on the basis of their 
methods of analysis and extrapolation, evaluation of market conditions and its dynam-
ics. It justifies the possible results and effects. The prospects for further research. 

Key words: methodological foundations, tourism market, tourism enter-
prises, center, periphery, typology, mechanisms, development prospects, strategy. 

 
Sarapina O.A. Reporting and development of programs of corporate so-

cial responsibility of agricultural and food enterprises. 
Highlighted the relevance of the implementation of the social responsibility 

of agricultural and food enterprises in modern economic conditions. Identifies its 
benefits and the experience of the implementation of the agribusiness in the lead-
ing countries. Peculiarities and problems of social responsibility of agricultural and 
food enterprises of agricultural in Ukraine. 

Perspectives of social responsibility and development of social partnership 
in Ukraine depends on the importance of social issues for agricultural and food en-
terprises. The growing role of the state in the innovation sphere of the Ukrainian 
economy should be aimed at improving the efficiency of public investment policy 
in fostering corporate investment. You must take into account the experience of 
foreign companies and adapt it to domestic conditions with the aim of increasing 
the effectiveness of programs and processes of social development within the agri-
cultural and food enterprises.  

If corporate social responsibility is to be effectively implemented among the 
subjects of agro sphere, it is possible to predict gradual development of the concept 
of social responsibility in modern conditions of socio-economic development of 
Ukrainian society. Therefore, only the formation of national innovation model of 
agricultural economy on the principles of social responsibility, able to ensure the 
integration and implementation of the interests of all actors and stakeholders of so-
cial dialogue in Ukraine. 

Key words: social responsibility, corporate reporting, program, food and ag-
ricultural companies, agribusiness, efficiency, management. 
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Sakhatzkiy M.P., Ksonzhyk I.V. Export opportunities of agrarian en-
terprises in Ukraine in terms of free trade area with the European Union. 

The analysis of the advantages and disadvantages of the agrarian sector from 
the action of deep and comprehensive free trade area between Ukraine and the EU 
had been done. For analysis and assessment of phenomena and processes that ac-
company the creation of a free trade area was used a system-structural and synthe-
sis method, general scientific methods. In particular, historical, logical and abstract 
dialectical methods were used.  

The mechanism of reduction and cancellation of customs tariffs which are 
used by parties on agricultural products and duty-free access within quotas had 
been defined. Entering the Agreement into force will not accept the new customs 
duties in the process of bilateral trade and existing export duties in Ukraine will be 
gradually canceled during next 10 years. However, on certain goods including sun-
flower seeds and raw leather it is accepted a special safeguard mechanism that pro-
vides collecting of additional fee. The total duration of the protective mechanism is 
about 15 years. 

It was established that from 2014 to the present time Ukraine takes neces-
sary steps to progressively achievement of compliance with the technical regula-
tions of the EU including the systems of standardization, metrology, accreditation, 
conformity assessment and market surveillance according to the EU principles and 
practices outlined in applicable decisions and EU Regulations. 

The problems and prospects of domestic exports of agrarian enterprises in 
these conditions had been researched. It is expected that in the coming years, inten-
sification of Ukrainian producers, caused FTA will show a slow inflation’s level. 
New opportunities of the entrance into the EU markets and the introduction of 
higher standards of production will encourage investment, stimulate modernization 
of agrarian enterprises (through the development and implementation of joint net-
works infrastructure projects) and improve working conditions.  Prevention of 
the positive processes in Ukrainian economy can be realized only through the in-
tensification of hostilities in Donetsk and Lugansk regions, insufficient level of re-
forms which are carried out, and the lack of obvious progress in political house-
cleaning. 

Key words: free trade area, agriculture, export duties, quotas, harmonization 
of standards. 

 
Sirenko N.M., Korabahina A.Yu. Features of formation one-time trans-

action costs subjects of small and medium enterprise. 
In the article the considered the essence and peculiarities of the one-time 

transaction costs of small and medium businesses in the Mykolaiv region. The ne-
cessity of development of a regional institutional environment, improve the finan-
cial and information support business directions as the reduction of one-time trans-
action costs of small and medium businesses. The aim is to determine factors in the 
formation and composition of non-recurring transaction costs of small and medium 
business entities and justification main areas of decline at this stage of develop-
ment of entrepreneurship in the Mykolaiv region. The study used techniques such 
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as comparison, analysis, synthesis, deductive, inductive monographic, and graph-
ics. The information is the basis of regulations, scientific works, materials devel-
opment programs of small and medium enterprises and periodicals, official statis-
tics on the activities of enterprises in the region, resources Internet. The study de-
termined that the major factors forming racial transaction costs of small and me-
dium enterprises Mykolaiv region is the availability of administrative and bureau-
cratic barriers associated with imperfect procedure of registration and licensing of 
entrepreneurial activity, and the presence of both formal and non formal restric-
tions institutional environment. Business support infrastructure in the region are a 
number of information and consultation and non-bank financial institutions, but 
their effectiveness in terms of reducing non-recurring transaction costs of enter-
prises is low. Prospects for further research in this direction is the development of 
methodological techniques of measurement and evaluation of non-recurring trans-
action costs of small and medium enterprises complement their composition and 
determine optimal areas of their decline. 

Key words: one-time transaction costs, small business, medium business, 
institutional environment of entrepreneurship, business support infrastructure. 

 
Chyrychenko Y.V., Kozhalina N.P. Theoretical and historical aspects of 

formation local government finances in Ukraine. 
The formation and development of local finance was studied in the scientific 

article. It was examined and researched historical and theoretical aspects of local 
government finance. It was disclosed the importance of local finance in forming of 
financial resources in local governments in conditions of decentralization. The aim 
of this research is to examine the theoretical and historical generalized scientific 
aspects related to the formation of financial resources of local authorities. Accord-
ing to the authors’ local finances is sum of social and economic relations on the 
formation, distribution and redistribution of financial resources to solve immediate 
problems and carry out the functions of local government. Local finances are made 
up of local budgets and financial institutions and organizations of communal own-
ership. The central place in the system of local finance belongs to the local budg-
ets, which are an important instrument of influence on the development of eco-
nomic and social sphere. An important element in developing and further devel-
opment of  local finance is decentralization which stimulates local communities for 
the unification and formation communities would be able to move through the 
mechanism of community budgets combined direct intergovernmental relations 
with the state budget and receiving the amount of spending powers to the corre-
sponding resourced at cities of regional importance. Today it has been created 
some legal basis for formation and functioning of local government finances. It is 
the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "About local government in 
Ukraine", the Budget Code of Ukraine, The Law of Ukraine "About the State 
Budget of Ukraine for the current year", the Tax Code of Ukraine. 

Key words: local finances, local budgets, local authorities, financial rela-
tions, decentralization. 
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Aranchiy D.S. Factors of formation of competitiveness of economic enti-
ties of the agrarian sector of the economy. 

The features and socio-economic essence of category of competitiveness of 
agricultural subjects. The main factors of its formation and improvement carried 
out and their classification. The basic principles of accounting, analysis and 
evaluation. Focuses on the advantages of the method of factor analysis among their 
population. 

Competitiveness of agricultural enterprises is a General indicator of their 
competitive advantages, potential and cumulative properties that enable it to 
quickly respond and adapt to changes in the environment of operation. It character-
izes the ability of enterprises to withstand the force of competition in competition 
with other business entities. The level of competitiveness of agricultural enter-
prises at any given time is determined by a number of factors, different in nature, 
character and impact. 

Competitiveness of agricultural enterprises is a complex and multidimen-
sional concept, which should be regarded as a function of the influences of techno-
logical, economic, environmental, social, marketing, managerial factors. Competi-
tiveness has endogenous origin and is a category that applies only to active partici-
pants of the agricultural market. For detailed analysis and evaluation should draw 
on a range of indicators.  

In various scientific sources offer many definitions of competitiveness of 
subjects of agro sphere and methods of its evaluation. In our opinion, is especially 
productive of these is factor analysis, which allows to consider all factors of its 
condition and changes, their synergistic effects. 

Key words: business entities, the agricultural sector, factors, competitive-
ness, principles, assessment, factor analysis, management. 

 
Bezkrovnuj O.V., Lyhopiy V.I., Anisimov D.I. Social unemployment in-

surance in solving the problem of employment Ukraine. 
In the article the scientific assessment of the current state of the system of com-

pulsory state social insurance against unemployment situation in the light of the cur-
rent level of employment in Ukraine. Detailed analysis of the labor market in terms of 
key indicators on the economically active population. Characterized absolute and rela-
tive indicators characterizing the current level of unemployment in the country as a 
whole and in individual sectors of the national economy in particular. 

Described in detail in the scientific article, composition and structural rela-
tionship between the numbers of unemployed who have used certain services 
within the state program of employment promotion separately paid attention to the 
total volume and average size of unemployment benefits paid originally in 2015. 

Circle identified the most pressing reasons for the emergence of unemploy-
ment. At the same time, pay attention to the lack of unemployment in a  

significant number of people who lost their jobs. 
Attention is paid to the problem of coordination of state educational training 

in schools to the needs of the labor market. Studies show the fact that widespread 
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is the phenomenon of training in occupations for which virtually no vacancy in the 
employment service. 

Analyzed a set of indicators that characterize the individual elements of state 
policy for promoting employment in order to determine the level of efficiency of 
the funds of the State Employment Service, which is the executive directorate of 
the Social Insurance Fund for Unemployment. 

These elements of state policy to promote employment in modern conditions 
include: 

- Promoting entrepreneurship organizations unemployed by providing a 
lump sum; 

- Training unemployed; 
- Public works for the unemployed; 
- Reserving jobs for unemployed citizens who need social protection; 
- Providing subsidies to employers for the unemployed; 
- Seminars with jobseekers. 
Key words: social security, unemployment, employment, unemployment, 

government policies to promote employment. 
 
Grinchuk Yu.S. Innovative-investment activity of agricultural enter-

prises in connection with the reproduction of their productive resources. 
The formation of a competitive agricultural production requires the reproduc-

tion of production-resource potential of agricultural enterprises and households resur-
sosberegayuschih on a qualitatively new basis. Investing tangible and intangible re-
sources in the process of simple and expanded reproduction of production resources 
ensures economic efficiency by improving the structure and interaction of productive 
resources, improving their use in the production of competitive food products.  

To this end, the investment activity of agricultural enterprises should be con-
tinuing cyclically closed. In this regard, to achieve high efficiency of reproduction 
of their productive resources is unacceptable the construction of investment proc-
esses to the implementation of individual activities without saving investment cy-
cle. Because they have to cover all production resources, to improve the efficiency 
of their use in general. 

The article defines the importance of innovative investment tools and ap-
proaches for the reproduction of production-resource potential of agricultural en-
terprises. Identified the contents of the innovative-investment activity and its im-
pact on resource use, and resource support of implementation as the reverse proc-
ess. Assess major symptoms, problems and trends of development of these proc-
esses. Mechanisms and forms of implementation of innovative-investment support 
resource use. Defined system management for its improvement in the future. 

To improve the management of innovative-investment activity for the pur-
pose of rational use and reproduction of production-resource potential of agricul-
tural enterprises it is necessary to clearly formulate the control objective, to assess 
the capabilities, strengths and weaknesses, to choose methods, to develop the or-
ganizational and production structure, and the like. The development of progres-
sive technologies of management of innovative-investment activity should be con-
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sidered as a single problem of increasing the integrity of agricultural production as 
a technological system. To solve this problem, you must consider the main mani-
festations and patterns of agribusiness, production and resource reproduction, in-
novation and investment. 

Key words: innovative-investment activity, reproduction, production and 
resource potential, agricultural enterprises, resource saving, new technologies, im-
provement, organization, management. 

 
Gryshov V.V. Anti-Crisis financial management: principles and meth-

ods of financial protection in agricultural enterprises. 
The article is devoted to substantiation of theoretical and methodological 

foundations and development of practical recommendations to build systems and 
mechanisms of crisis management financial sustainability of domestic enterprises 
of agrarian sphere. 

Aim of the study was to determine the priorities of the formation of financial 
crisis management mechanisms and its financial protection business in agricultural 
production. 

Foreign financial crisis management concept has received widespread at 
both the management of national economy, as well as field leveling effects of fi-
nancial crises at individual company or industry. Systematics views of representa-
tives of financial crisis management theories showed that among the fundamental 
elements of the mechanism the scientists isolated control volume and capital struc-
ture, financial management and cash flow hedging activities using mechanisms, 
differentiation stock portfolio, financial planning and budgeting. 

The author identifies the key performance criteria for potential crisis of fi-
nancial management, which forms the principles and methods of financial protec-
tion for agricultural enterprises. Methods of forming the financial framework for-
mation conditions of the agricultural sector enterprises. 

Conceptually crisis mechanism for financial management defined a clear 
structure and a set of constituents with a clear focus and polycentric distribution of 
office of each of its institutional level. The level of formation of macroeconomic 
preconditions crisis financial management framework forms the effective and rapid 
adaptation to the field of financial crises that have external origins. A set of inter-
nal components determines the action potential financial mechanism's ability to de-
fend and realize the potential of crisis management at the level of agricultural pro-
duction enterprises. 

Key words: financial protection, agricultural enterprises, financial manage-
ment, financial resources, financial crisis management. 

 
Davydyuk O.O. Expert valuation methods in resolving conflicts eco-

nomic enterprises. 
In the article the expediency of improvement expert methods in solving eco-

nomic conflicts, which were subject to survey the most competent person to study 
the issue, the ways of further research that will enable to assess the effectiveness of 
the entire sub of milk. 
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For the effective functioning of enterprises of milk sub and improvement of 
economic relations in the process of resolving economic conflicts in the chain 
«production - processing - consumption» pressing issue is the selection of the most 
important factors to ensure effective operation of each party circuit. 

Because dairy plants are integrators in this link, then the efficiency of their 
operation and implementation of economic factors affecting conflicts with the pro-
ducers and consumers of dairy products. Therefore, it is reasonable to conduct a 
questionnaire survey of milk processing enterprises to identify the factors that en-
sure their effective functioning. And for reliable and systematic information most 
appropriate to use one of the most common methods of expert survey - method 
«Delphi». 

Delphi expert survey method is an effective tool for evaluating the factors 
that characterize the company. This allows you to highlight the range of indicators 
which will enable further studies to evaluate the effectiveness of the entire sub of 
milk. 

Key words: economic conflicts, dairy plants, method «Delphi», Matrix 
benefits, coefficient of concordance. 

 
Dorych O.V. Innovative tools intensification of dairy cattle. 
Sound economic effectiveness of assisted reproductive technologies, includ-

ing Kharkiv technologies and genomic breeding value estimation of elite bulls to 
improve the economic and production traits in dairy cattle farms of different types. 

The purpose of the article - to study the cost-effectiveness of possible use of 
assisted reproductive technologies, including Kharkiv technologies and genomic 
breeding value estimation of elite bulls to improve the economic and production 
traits in dairy cattle farms of different types. 

It is established that the technology developed by assisted reproductive tech-
niques and the genomic allow estimation quickly enough to increase the genetic 
capacity and productivity of animals, including dairy cattle. Genomic evaluation of 
the animals, developed by scientists leading genetic centers, can significantly re-
duce the generational interval between generations, rapidly improve the economic 
and production indicators of breeding animals, increase the production of high-
quality livestock products while reducing the costs of its production and transform 
the dairy sector into a highly profitable, cost-effective production . 

Key words: innovation, assisted reproductive technology, dairy cattle, the 
intensification of production. 

 
Ignatenko M.M. Organizational-economic mechanism of social respon-

sibility of economic entities of the agrarian sector of the economy and its use 
in the management of its development. 

Defined the nature, characteristics and components of the organizational-
economic mechanism of social responsibility of subjects of agro sphere. The ne-
cessity of linkages and coherence with financial investment and institutional ar-
rangements in use in the management system development of social responsibility. 
The influence of state regulation on the structure and components of the mecha-
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nism. Advantages of organizational-economic mechanism as a basis of dealing 
with the risks of social responsibility. Developed directions of its improvement. 

Agricultural enterprises and other stakeholders are also afraid of misuse of 
funds, abuse, withdrawal of capital from business entities under the guise of charity, 
using it to cover up unfair competition. To avoid these hazards, improvement of fi-
nancial-investment mechanism of social responsibility should be consistent with the 
improvement of its organizational and economic mechanism, first of all, in terms of 
organisation, transparency of financial and non-financial reports, reliability of infor-
mation about business activities and social responsibility, opportunities, advice on so-
cial responsibility and access. 

Improvement of organizational and economic mechanism in the management 
system of Social responsibility means an increase in its areas and spheres of applica-
tion, standardization of forms, the extension of the range of social actions, the totality 
of programs and projects, the development of models for agricultural enterprises ac-
cording to their industry (pthalates) of specialization, the size and scope of activities, 
availability of financial and other sources and resources, stages and tasks of develop-
ment cycles, national, regional issues, which require priority solutions to rural com-
munities and rural areas immediate occupancy or conduct of business. 

Key words: social responsibility, business entities agricultural, manage-
ment, organizational-economic mechanism, state regulation, institutes, improve-
ment, development. 

 
Kaplina A.S. The quality of the hotel service improvement as a feature 

of the objective subsystem of the hotel organizational-economic mechanism of 
the development management. 

The hotel service quality is really actual problem nowadays because hotels 
that don’t pay enough attention on providing quality service are up of bankruptcy. 

Providing high quality hotel services will be consumers demand and a way 
to invest in hotels modernization. Advanced countries show that solving quality 
service problems should become the priority to the hotel and the need of training 
and professional personnel preparation. 

The research of the current organizational-economic mechanism of devel-
opment management of the hotels condition showed a link of important questions 
to be solved, one of them and the most important one should be occupancy rate 
restoration and profitability. Achieving these could be made by solving few tasks: 
forming special development strategy; increasing the level of effectiveness and 
new competitive advantages formation, in particular at the sphere of the hotel ser-
vices and quality management; increasing the level of professional personnel 
skills. Considering these features there were proposed the main directions of the 
hotels development and tasks to their realization based on Poltava region. 

In this article there is proposed the realization of the main hotels directions 
within tasks performing that is related to achieving an appropriate level of the hotel 
service quality. This will provide the competitiveness and profitability of the ho-
tels. There is proposed the creation of the hotel quality management system (QMS) 
providing the effective hotel management on the basis of marketing; implementa-
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tion of the technical service quality standards; input control of servicing; sale to the 
mediators. 

Key words: Hotel service quality, quality service standards, output service 
quality control, organizational-economic mechanism of the management develop-
ment. 

 
Klimenko V.I. Improvement of state regulation of the credit-cooperative 

sector of the national economy. 
In the article the current state and characteristics of the cooperative credit sector 

of Ukraine is researched. It was revealed that inadequate state regulation of not only 
the financial sector of the economy in general, but also credit cooperative sector in 
particular had caused a number of problems that hinder their effective activities. The 
main of these problems are constantly changing legal framework and institutional in-
ability to regulate credit unions. The main consequence of this situation is the emer-
gence of pseudo unions (and loss of public confidence in the credit cooperative as a 
form of mutual and self help), reducing the effectiveness of their activities’ regulation. 
Taking into account the experience of foreign countries (Lithuania, France, Italy, Bul-
garia, Hungary, Poland, Slovenia and Cyprus) in the regulation of credit cooperative 
sector (namely in terms of creating the proper regulatory framework and institutional 
environment for credit unions functioning), the introduction of credit unions’ sector 
Self- Regulating Organization was proposed. It must unite the representatives of the 
state regulator and the market as well as fulfill a highly important in modern condi-
tions of Ukrainian economy development indirect supervision function, which will 
significantly reduce the risks, contribute to strengthening and maintaining liquidity. 
Over the long term this will ensure the stability of the system of credit cooperatives in 
Ukraine. The study aims to identify current problems of cooperative credit unions in 
Ukraine and develop proposals for their solution. The subject of work: the causes of 
emergence and the role of government in providing legal environment to solve them. 
In research process the following methods of research were used: analysis and synthe-
sis, comparison, historical and logical method. The main result is the development of 
approaches to optimize the measures of state regulation of national economy credit 
cooperative sector. The results obtained might be used in development of legislative 
reforms aimed at the regulation of financial institutions in Ukraine, as well as imple-
menting credit unions' sector Self- Regulating Organization. 

Key words: credit co-operation, credit co-operative union, National Com-
mission for State Regulation of Financial Services Markets, pseudo credit  union, 
self-regulatory organization of credit unions. 

 
Krivets Yu.M. Problems and prospects of corporate governance devel-

opment of agroformations. 
In the article the peculiarities, the purpose and objectives of corporate man-

agement of the agricultural companies in Ukraine. It identified issues and trends. 
The system proved the benefits of corporate governance and the factors of their 
purchase. The level of effectiveness of corporate governance is a determining fac-
tor in the efficiency of resource use, implementation of innovations, volumes of 
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economic activity, financial stability and investment provision of greening and so-
cial orientation, the competitiveness of the agricultural groups. As the experience 
and practice activities, improved corporate governance will facilitate greater in-
volvement of financial and investment resources and, consequently, to the growing 
credibility of corporate entities at the national and international level.  

Due to the effective implementation of corporate governance have great po-
tential to achieve a high level of competitiveness in agricultural markets. This is 
due to the obtaining of competitive advantage through development and implemen-
tation of corporate strategy competitiveness as a whole and individual functional 
strategies. First of all, we are talking about technological, production (operational 
or business processes), resource use, financial, investment, innovative, marketing 
strategies; the strategy of greening, the growth of human capital, labor and produc-
tivity, development of rural territories. 

The main directions of development and improvement of corporate govern-
ance based on the modeling centers (divisions) of responsibility and their func-
tions. Developed prospects for the operation of agrocorporate associated with man-
agement decisions and their effectiveness. 

Key words: farming enterprise, private joint stock company, holdings, cor-
porate governance factors, risks, issues, system, development, improvement. 

 
Lantukh A.O. Conceptual approaches to formation of a sustainable de-

velopment strategy agricultural enterprises and software. 
The article discusses conceptual approaches to organizational and economic se-

curity strategy for sustainable development of agricultural production and business 
entities in this sector in the context of contemporary problems. Based on the research 
of the ways of improving the mechanism of organizational and economic security 
strategy for sustainable development of agricultural enterprises in the direction to bal-
ance economic, environmental and social problems of their functioning. 

Sustainable agricultural production - extraordinary and controversial issue in 
terms of globalization of the economy. On this development can only speak when 
the economic growth, material production and consumption, other social activities 
take place within the specified capacity agroecological systems to recover. Con-
ceptual principles of sustainable development primarily provides for the greening 
of Agricultural Economics, humanization, the introduction of a system of funda-
mental approaches to social activities. All this leads to the development of an inte-
grated approach to the formation of sustainable development of agriculture and 
mechanisms of organizational and economic security. 

In order for economic development was sustainable, it is important to realize 
the aims both social and ecological systems. Latest create a framework, terms and 
conditions for finding the most appropriate and rational economic decisions to 
achieve social progress. Thus, social and environmental parameters improve the 
welfare of people as indirectly through its contribution to production and material 
well-being, both directly - through its very existence, providing social and envi-
ronmental comfort residence. Ignoring the purposes of one of the systems may en-
danger not only economic growth but also all further development of society. 
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Key words: strategy, concept, sustainable development, agriculture, busi-
ness, organizational and economic mechanism. 

 
Levchenko Z. M. Forming of accounting policy of agrarian enterprises 

is in relation to the fixed assets. 
 In the article the questions of forming of accounting policy of agrarian en-

terprises are examined in relation to the fixed assets in the conditions of reforma-
tion of economy of Ukraine on a background economic and public transformations. 
One of requirements of analysis of the state of agrarian economy and level of fi-
nancial firmness of agricultural enterprises there is possibility of comparableness 
of current information. One of terms of this achievement there is an unitization of 
accounting policy of enterprises of industry. At the same time accounting policy 
must take into account and provide the financial and organizational features of ac-
tivity of every concrete enterprise. 

With the aim of unitization of methodical approaches to forming of account-
ing policy of agrarian enterprises in relation to the fixed assets in the articles stud-
ied Methodical recommendations in relation to accounting policy in part of account 
of the fixed assets and conducted analysis of their application ratified at state level 
in practice of registration work. The studied features of organization of account of 
the fixed assets taking into account the requirements of the Internal revenue code 
of Ukraine and their influence are on accounting policy of agrarian enterprises. In-
vestigational operating practice of forming of accounting policy is in relation to the 
fixed assets of agrarian enterprises. Reasonable and the offered elements of ac-
counting policy in relation to the fixed assets taking into account the branch fea-
tures of agriculture, systems of taxation and practice of accounting work. In par-
ticular, it is suggested to plug in prescriptive document from accounting policy in 
relation to the fixed assets the elements, related to determination of methods of de-
preciation, terms of the useful use, liquidating value, realization of overvalue of the 
fixed assets, determination of cost criteria of confession of small valuable incon-
vertible material assets. It is suggested not to plug in prescriptive document posi-
tion, that is clearly certain in Statute (standard) of record-keeping 7 the "Fixed as-
sets" and does not have double interpretation. 

The offered elements of accounting policy will allow to take into account the 
features of account of the fixed assets in agrarian enterprises and provide possibili-
ties of comparableness of information at an analysis in the scales of industry. 

Key words: accounting policy, fixed assets, depreciation, term of the useful 
use, cost signs, overvalue of the fixed assets. 

 
Lebedeva V.V. Diversification strategy processing enterprises of agri-

cultural production. 
In the article the current state and problems of domestic agricultural diversi-

fication units. Grounded Agricultural Policy set of measures aimed at improving 
the socio-economic efficiency of diversification of agricultural structures. 

Formation of the modern competitive environment in the production of agri 
determined by the presence of trends related to increasing risks and threats of agri-
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cultural structures, increased competition, due to the intensification of integration 
processes, advanced trend of increasing concentration of capital, as a method of in-
creasing the technical and technological capacity to solving the problems of sus-
tainable rural development. Under these conditions, a strategic priority for the agri-
cultural formations there is diversification of production activities as one of the 
most effective methods to achieve competitive advantage in the market and strate-
gic goals of the company. 

The analysis of the attractiveness of diversification of agricultural units in 
the context of the strategic objectives of management. The priority directions of 
diversification in terms of major agro-market economy. 

Found that the most important benefits for farm diversification strategy is 
vertical: the complete and uniform use of resources and capacities of the enter-
prise; stabilization of the business; overcoming the monopolization of markets, the 
displacement of imports; meet elitist and individual demand and a close relation-
ship with the end user; the ability to quickly respond to changes in demand; pro-
moting cooperation and integration industries; reduce dependence on processing 
enterprises; obtaining a synergistic and social effects, which ultimately increases 
the economic efficiency of agricultural enterprises. 

Key words: diversification, agricultural enterprise, socio-economic devel-
opment, diversification appeal, the agri-food policy. 

 
Markova Ye.Yu. Assessment state and prospects of fisheries ukraine 
The estimation of economic development Fisheries Ukraine, defined reasons 

hindering the further development of fisheries. The tendencies for changes in the 
consumption of different types of aquatic biological resources. 

Decisive role to human life plays oceans, its seas, lakes and rivers. Water 
environment has huge prospects for building a food (in the latest methods of farm-
ing, mariculture and akva- development) and the formation of favorable conditions 
of human life. The volume of the biological productivity of many waters make it 
possible to build a relatively short period of time Yield of fishery resources for 
human needs, improve the structure of power, which will help prolong life. 

In the article the components of the recovery operation of the internal waters 
of Ukraine, the ways of proceeding investment highlights the main problems and 
prospects of their decision in modern conditions. 

For the development of aquaculture in Ukraine requires a structure that pro-
vides practical cooperation between economic entities of the executive branch, sci-
entific organizations. Within the center should provide the following tasks: 

- Research, design and legal support projects in aquaculture; 
- Formation of interregional relations between enterprises and aquaculture 

looking for investors who are interested in this field; 
- Legal framework which regulates the work of breeding companies and 

government programs in aquaculture; 
- Market research, market analysis fish, the study of economic efficiency 

business enterprises aquaculture; 
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- Consultative and methodological assistance to entrepreneurs, businesses, 
institutions and organizations in the development of fish farming and the estab-
lishment of commodity economy; 

- Environmental Safety pisciculturist: monitoring of sanitary and epidemiol-
ogical welfare, combating epizootics possible, control over the content of heavy 
metals, water quality research and more. 

Key words: fishing, aquatic biological resources, government support, in-
vestment, aquaculture. 

 
Gamova O.V., Melnyk M. M. Science-based ways to improve the ac-

counting and auditing of inventory in the enterprise. 
In the article the concept of valuation of inventories and internal audit stan-

dards of inventories at the JSC «Zaporizhstal». It is concluded that ways to im-
prove the accounting of inventory will enable workers at the JSC «Zaporizhstal» 
qualitatively carry out their functions, affect the operation of the administrative ap-
paratus, to detect errors in the organization of the documentation for accounting 
treatment of inventories. 

The current level of development of market relations in Ukraine complicates 
business activity, causing not only increase the role of inventory management, but 
also qualitative changes in the system of forming information about them. Since 
the financial result of enterprises formed through the use and implementation of 
inventory and other operations with them, the leadership of the company raises the 
urgent issue of choosing the optimal model of accumulation, grouping, ordering 
and compile information on inventories, the process of implementation, accounting 
and auditing. Under these conditions, businesses must form such accounting poli-
cies which ensure that the strategic goal of tactical goals of the enterprise. 

The purpose of research is to develop scientifically based ways to improve 
the accounting and auditing of inventory in the company. 

Ways to improve the accounting and auditing of inventory allows employees 
at JSC «Zaporizhstal» efficiently perform their functions, affect the performance of 
management personnel to detect errors in the documentation of the organization 
turnover of inventory accounting. 

The proposed concept inventory assessment at the JSC «Zaporizhstal» based 
on the construction of the integrated system of reliable and timely accounting and 
information support management processes determining their value. 

Standard internal audit of inventory at the JSC «Zaporizhstal» provide au-
thenticity accounting of inventory. 

Key words: accounting, stocks рroduction, audit, document circulation, 
control system. 

 
Nagula R.O. Enhance the competitiveness of dairy products in foreign 

markets. 
The varieties of instruments of estimation of level of international competi-

tiveness of domestic enterprise of the dairy industry are considered in the article. 
The analysis of external and internal environments of enterprise is conducted, es-
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timation of his competitiveness in relation to foreign competitors and strategies of 
improvement of his competitiveness are offered on international markets. The main 
problems of exit of domestic dairy enterprises are certain to the foreign markets, 
the analysis of the modern state of production of milk is carried out in the world, a 
level is found out. The state and progress of market of milk and milk products 
trends, and also possibility of adaptation of commodity producers, are considered 
to the international requirements of quality of milk and suckling products. The 
possible ways of increase of competitiveness of commodity producers of suckling 
industry are generalized both at the internal market and possibility of mastering of 
international markets. 

Key words: prospects, problems, foreign markets, to the competitiveness of 
products, market of milk, suckling industry, suckling products, competitiveness of 
enterprise, competitive edges, competition behavior, competitiveness of domestic 
enterprises. 

 
Nazarenko I.M. Methodological bases of diagnostics of efficiency of the 

use of capital of subjects of agribusiness. 
Important mission in the diagnosis of capital enterprises is played by the as-

sessment of efficiency of use of capital. The existence of a large number of views 
and techniques for the analysis of capital from the perspective of efficiency of use 
of capital the presence of a multidimensional range of indicators (factors) that de-
termine its profitability, and generate an appropriate uncertainty regarding the allo-
cation of the necessary financial indicators for diagnostics of the resource in this 
direction. 

The purpose of this writing is the study of the methodological principles of 
diagnostics of efficiency of use of capital of agribusiness entities. 

The article analyzes methodological bases of diagnostics of efficiency of use 
of capital of agribusiness entities. Analyzed the essential characteristic of the terms 
«efficiency», «effect», «efficiency», «capital turnover». Systematizes the scientific 
approaches to efficient use of capital. Identified areas for system analysis evaluat-
ing the effectiveness of the use of capital. The article discusses the approaches to 
system analysis of efficient use of capital. The proven need for diagnostics from 
the position of three interrelated components: profitability; economic impact; turn-
over. Selected key indicators which can be used to diagnose the effectiveness of 
the use of capital. Based on studies it shows that profitability indicators should in-
clude indicators of profitability of own capital (including registered); invested 
(borrowed) and permanent. The economic impact should be determined using the 
indicator of financial leverage, by estimating the additional profit and increase of 
level of profitability of equity capital due to debt financing. Indicators of efficiency 
(intensity) of the use of capital should characterize capital turnover (by compo-
nents), to provide information about the maturity of payables and to characterize 
the size and turnover of equity in the implementation of the sales activity. 

Key words: capital, efficiency, effect, profitability, indicators. 
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Novak N.P. Social and economic directions of state regulation of agrar-
ian sphere of economy. 

The features of the development of the agrarian sector of economy in condi-
tions of increased competition and the need to improve the competitiveness of ag-
ricultural production. The revealed contradictions and the issues of interaction of 
market mechanisms and state regulation. Set the priority of them, which require 
state regulation and support. The employment and social security of the rural popu-
lation, achieving ecological balance, support of rural territories, food security, pro-
tectionism in agricultural markets.  

State regulation of agrarian sphere of economy is a process of influence on 
its socio-economic development, Supplement the incentives of the market mecha-
nism and creating in this way the possibility of economic entities to carry out prof-
itable activities, to improve their competitive position in the agricultural market, to 
solve the problem of increasing the level and quality of life of the rural population. 
State regulation of the agrarian sphere of economy is also considered as a set of 
economic, institutional and social measures of the state economic policy aimed to 
create an effective and stable growth and development of multifunctional agricul-
ture to ensure food security of the country and strengthening its competitive posi-
tion on the world agricultural market. 

Given the fact that agricultural policy is an integral economic policy, the dis-
tribution of its purpose it is advisable to apply to the agrarian sector of the econ-
omy. The goal of agricultural policy should be divided into strategic and applied, 
which, in turn, are divided into a series of intermediate. In intermediate demands, 
first, to have a sufficient degree of measurability, and secondly, quickly, definitely 
take into account the changes of regulatory instruments. Only through the 
achievement of the interim goals, you can get the end result and to determine the 
direction of its achievement. Research participation and the role of the state in the 
development of agriculture requires a clear definition of the nature and content of 
state activity in social production agricultural. This is due to the development of 
market economy, the result of which is the implementation of radical changes in 
government regulation of the production process. 

Key words: agrarian sphere, state regulation, priorities, social development, 
environmental equilibrium, competitiveness, improvement, improvement. 

 
Pomaz O.M., Tovkaylo O.O, Stetsenko O.I. The concept of personal 

brand, its identity and positioning. 
The essence of the concept of personal branding is revealed in the article. 

Besides that, the following questions were answered in the article below. What 
kind of person may be considered to be a human-brand? What features distinguish 
such people among other participants of competition on the labor market? What 
were the prerequisites for the appearance of such concept? Also the spheres of pro-
fessional activity, where a person can create his own brand (such as: business, poli-
tics, freelancing etc.), are reviewed in the article, as well as the advantages, bene-
fits and profits of applying this concept in each of these spheres. The principles, 
methods and ways of forming ones’ own brand are highlighted in this work.  
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There are some general practical recommendations for successful construc-
tion of personal brand, which should help to bring it to life. The channels of pro-
motion of personal brand (mass-media, public events, networking, email-
marketing, book publication, social media marketing) are described in the article. 
Besides, the prospects of development of this concept are also reviewed. In conclu-
sion, there are some practical recommendations for the domestic agricultural enter-
prises in general, and for their management in particular, how the foreign experi-
ence of personal branding can be used in Ukrainian realities. 

Key words: brand; identification; positioning; personnel; competition; labor 
market. 

 
Postol A.A. Forms, methods and directions of state support of small ag-

ricultural enterprises. 
Identified the problems and peculiarities of functioning of small agricultural 

enterprises in modern conditions of managing. Determined the level of normative-
legislative support of addressing these problems. The classification of forms of 
state support. Further development has acquired its methods and directions. 

The development of small agrarian business is one of the main factors in the 
rapid and effective integration of Ukraine into the international economic commu-
nity. The functioning of a market economy is impossible without small business 
that performs a number of priorities necessary for people's lives. The adoption of 
Ukraine to the World trade organization (WTO), favourable climatic conditions, 
fertile land and the health of the population are key prerequisites for providing the 
population not only in Ukraine but in the world of food. To realize the powerful 
potential of the agrarian sector, small enterprises can only with active government 
support. High performance from state regulation of small entities can be obtained 
by bringing international experience and support that will enhance the competi-
tiveness of domestic enterprises. 

The system of state support of small agricultural enterprises should include 
the following important elements of its directions, forms and methods. The areas, 
in which state support to agricultural enterprises, defined in the law of Ukraine 
“On state support of agricultural enterprises”. Despite the large number of diverse 
forms of state regulation for agricultural enterprises it is expedient to distinguish 
three main forms: indirect, direct and indirect. Methods of state support of agricul-
tural enterprises consist of two groups – administrative and economic methods. 
However, the basis of this division there should be a clear definition and delinea-
tion of functions and role of state power and the market mechanism in this system. 

The basis for the competitiveness of small agricultural enterprises is the 
creation of legislation, oriented to the support of their development, the developed 
system of agricultural, stock and commodity exchanges, banks and insurance com-
panies, which are prerequisites for the effective production and sale of competitive 
products. 

Key words: small agricultural enterprises, functioning, problems, state sup-
port, forms, methods, directions, foreign experience, legal provision, regulation, 
development. 
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Priydak T.B., Sirenko O.V., Yaloveha L.V. General features construc-
tion in management accounting remuneration. 

This paper focuses on the study of features of construction management ac-
counting in wages. An analysis of recent publications devoted to the subject of re-
search. The information was gathered from literature and newspapers. 

The author considers legislation on the subject of research. The article singles 
out the main components of payroll. The author notes, the basis and precondition for 
a successful business is an effective presence and attract highly qualified specialists. 
Without proper organization of labor collective of the enterprise is impossible to 
achieve their objectives. One of the main factors in attracting business professionals 
and promotion of their work is the proper level of salaries and other employee bene-
fits. An important part of building a management accounting is to obtain accurate 
and reliable information on the implementation of pay to employees. 

The author investigated following scientific categories as "wages", "basic 
wage", "additional wages", "other incentive and compensation payments." 

Based on the results, the author argues that the payments for employee bene-
fits is rather complicated issues reflected in the accounting, which requires a thor-
ough organizational support. 

To ensure proper use of payroll, the author stresses the need for accounting 
or production output volume of work performed by each employee and payroll ac-
curacy in accordance with established rules and rates. 

According to the author, one of the most important tasks of management ac-
counting process payments to employees for wages choice advocates wage types 
and methods of calculating employees. The author singles out two main forms of 
remuneration, which are divided into several systems of remuneration. The scien-
tists noted that the main difference of these forms of remuneration are indicators 
used to measure labor in determining wages. 

Key words: wages, payroll, wage system, forms of remuneration. 
 
Repilevskyy E.V. Features of development of agrarian sphere of econ-

omy in the conditions of system financial crisis and the conceptual framework 
for its regulation. 

Identified features and identified the problem of strategic development of 
agrarian sphere of economy of Ukraine in conditions of system financial crisis. The 
principles and components in the structure of the conceptual foundations of state 
regulation and provision. We are talking primarily about the economic growth of 
the agricultural sector, its sustainable development, economic and social justice for 
producers and the rural population, rational use of resources and ecological balance 
of the environment.  

Strengthening the role of the state in providing conditions for the development 
of the agrarian sector in the conditions of system financial crisis is one of priority di-
rections of development of the national economy. Essentially agrarian economy is 
socially oriented market economy. In addition, the stabilization and revival of its de-
velopment will ensure Ukraine's food security and to reduce the rate of growth of 
external debt. It should be noted that the revival of agriculture will bring the exit 
from the economic crisis. We should not forget about the special role that the agri-
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cultural economy plays in economic and social life of the country and its regions. 
Directions of state regulation of agrarian sphere of economy is that the state 

through the use of legal, administrative and economic instruments to effectively 
regulate the behavior of agricultural commodity producers in the agricultural mar-
ket, defines prospects of development of agrarian sphere of economy, welfare of ru-
ral population and rural development, acts as a direction for implementation of long-
term development programs, primarily environmental, regional and innovation. 

Key words: development, agricultural sector, a systemic crisis, conceptual 
framework, state regulation, principles, objectives, producers, population, social 
justice, efficiency. 

 
Romaniuk I.A. Key factors and directions of the intensification of agricul-

tural production in modern conditions of managing. 
The peculiarities, constraints and priorities for implementation of intensifica-

tion of agricultural production in modern conditions of managing. Proved its basic 
principles and sources, clarified the factors and directions. Developed evaluation indi-
cators and expected results. Define the role of intensification in the future, sustainable 
development, competitiveness of agricultural production. Agricultural intensification 
is an objective and natural process of its development, the content of which is deter-
mined by the return of land that is achieved through additional investments. It cannot 
be reduced to the accumulation of funds, it reflects the improved yield per unit of 
available production resources – land, labour, fixed assets and working capital. The 
implementation of this requires a broad use of achievements of science and best prac-
tices, intensive technologies and progressive forms of organization of production.  

Intensification is one of the most important and effective means of sustainable 
development of agriculture, increase of production volumes in agriculture. Its im-
plementation in modern conditions of managing is based on the comprehensive 
modernization of agriculture, innovation and social responsibility for the results 
achieved, particularly in resource use and reproduction of resources. Therefore, the 
principles of further development of intensification of agricultural production should 
be aimed at comprehensive solution of technical and technological re-equipment of 
agricultural enterprises taking into account economic, social and environmental fac-
tors. The optimal combination of economic, social and environmental effects of the 
intensification process will be able to provide a high level resurseumane and energy 
saving, competitiveness and growth in agricultural production. 

Key words: intensification, factors, agricultural production, business condi-
tions, guidelines, indicators, land resources, innovations, sustainable development, 
competitiveness. 

 
Sadriddinov R.Sh. Theoretical aspects of foreign trade management. 
During the research it had been found that there is some uncertainty in the 

economic literature as to the concept of «International Management». The purpose 
of this article is to explore the concept of «International Management» and to de-
fine its principles, functions and approaches. 

In the article is focused on the foreign trade management and proving that it 
should be considered not only at the micro but on and macro level. We believe that 
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the macro management of foreign economic activity is the management and regu-
lation of foreign trade and foreign economic relations. 

The author found out that the international management is based on the prin-
ciples of general principles of management with regard to foreign trade. There are 
three levels of International Management principles: general; specific; national. 

Each function of International Management is a process of interrelated ac-
tivities which are aimed at solving specific problems and various controlling of 
foreign trade activity that requires large complex of concrete measures. The con-
tent of International Management basic functions is planning, organization, moti-
vation, control and regulation. 

The method of foreign economic activity is a way of management due to 
which the targets of international management can be reached. The main methods of 
foreign trade management are legal, administrative, economic and organizational. 

To achieve the high level of foreign trade management efficiency the exist-
ing approaches of economic activity management should be taken into account, 
namely, the historical approach; hermeneutic approach; situational approach; sys-
tematic approach; objective approach; regular (functional) approach; comprehen-
sive approach. 

Key words: foreign trade, international management, foreign trade activi-
ties, methods, functions, principles, approaches. 

 
Samoilyk Iu.V. Organizational and economic restructuring mechanism 

of integrated food processing business structures. 
The essence of the category “restructuring”, improved its treatment, which, 

unlike the existing ones, should be considered as a process of change in business strat-
egy, which involves the redistribution of property and economic production resources 
through improving management, organizational restructuring and optimization of busi-
ness processes. The place integrated business structures identified on the market of food 
products. The largest producers found in terms of sectors of the economy. 

Features restructuring arising depending on the branch of the enterprise. In-
tegrated formation play an important role in the food market, their size and market 
share will tend to increase. The activities of the business structures of food industry 
may experience such risks as lower profitability, profitability and deterioration in 
the financial condition of emergence of competitors (including international), the 
threat of withdrawal of partners from group companies, forced separation, reducing 
demand, increasing resource costs, the emergence of unprofitable units. 

It is proved that restructuring in integrated food processing units can occur in 
the following dimensions: financial restructuring, organizational-legal, economic-
organizational, organizational-management, diversification of restructurings. 

It is highlight areas of general restructuring of integrated food processing 
business structures: change of legal form and development of corporate govern-
ance; the transition to more flexible forms of associations of undertakings; intro-
duction of modern models of business management, including development net-
work structures, flexible and participatory governance; increasing the share of joint 
activity agreements, strategic business alliances; development of information, 
communication, consulting, logistics systems; deepening international ties. 
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Key words: restructuring, integrated formation, food, types of restructuring 
measurements restructuring, risks. 

 
Solovyov A.I. Mathematical modeling of management process in agri-

cultural production structures. 
The article stipulates that agricultural production structures are complicated 

systems, so the system approach, the modeling of the system is necessary to develop 
mathematical models that should consider and reflect all the processes related to the 
management structures studied. Theoretically proved and justified the use of a wide 
range of mathematical tools to solve specific problems of management of agricultural 
production, which can detect most of the factors that affect the fixed and variable 
parts production and determine the possibility of obtaining different results. Deter-
mined that the condition of constant and variable parts production can not be always 
and everywhere the same. It is therefore necessary to act according to certain rules of 
selection problems to be addressed, and you make more appropriate management ac-
tions aimed at subsequent periods. Analysis of recent research and publications 
showed that scientists and practitioners gained some experience with the use of 
mathematical modeling in agriculture, but need to clarify some aspects of mathemati-
cal modeling of agricultural production, which led to the relevance of the study. The 
main objective of the research was the study and practical application of mathematical 
methods to develop a process model of management in agrarian production structures. 
To determine each task solved in the management, in order to transform the process 
into a powerful tool of production and operation, took advantage of the rule of four 
quadrants. Based on the model was proposed algorithm simulation process manage-
ment of agricultural production. The results of variant calculations of production 
process management can be used to solve specific practical problems in the manage-
ment of agricultural production. 

Key words: mathematical methods, mathematical models, management 
process, agricultural production, agricultural production structure. 

 
Teron I.V. Regional differentiation of social capital: methodological ap-

proaches and empirical evaluation. 
Subject: Social capital of Ukrainian regions and its differentiation processes. 
Aim. The aim is an estimation of the region's social capital in the selected 

groups and identification of performance of specific regional problems and nega-
tive effects of social capital. 

Research Methodology. Based on the definition of the nature and properties 
of social capital in the labor market and taking into account the available informa-
tion base of State Statistics Service of Ukraine, the valuation parameters of study 
object was chosen. The selection of statistical indicators carried out based on corre-
lation analysis and analysis of the factor structure of social capital. Defined regions 
of the state and trends of social capital. Negative effects and threats promising re-
gions of Ukraine described. 

Scope. Results of the study are scientific novelty and practical importance to 
the formation of strategic priorities of development territories, and to developing 
interventiones of state regional policy to overcome the negative trends in the socio-
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economic development, and improving quality characteristics of social capital in 
the labor market of Ukrainian regions. 

Key words: social capital, regional disparities, social relationships, eco-
nomic productivity, the labor market. 

 
Umanska V.V. The components of the production-resource potential of 

rice farming industry and management efficiency as a competitive factor. 
The features of production-resource potential of rice farming industry, its 

composition and structure. The factors and problems of efficient use and preserva-
tion of resources. It justifies factors and criteria of their evaluation. It identifies di-
rections of perfection of structure of production and resource potential on the basis 
of state support to ensure the competitiveness of the industry. 

For today the agrarian sector of economy of Ukraine are relevant to create 
conditions for the development of cost-effective production and competitiveness of 
food production and boost real investment and overcoming the tendency of increase 
of wear of the active part of fixed assets, especially in irrigated agriculture and re-
sunit through capacity savings and sinking funds, improvement of sectoral and tech-
nological structure of investment. Modern processes of reproduction of production 
and resource potential in these industries inherent regularities and peculiarities, 
which are primarily caused by the economy's transition to market principles of eco-
nomic management and, consequently, an intense and innovative development. 

An important role in production and resource provision of rice farming indus-
try-specific fertility and agro-technological processes belongs to the mechanisms and 
instruments of state support. In case of deterioration of the structure and the quality of 
the natural component of production and resource potential, the lack of financial in-
vestment resources caused by ecological imbalance, a systemic crisis of finance, will 
require major organizational and economic changes in the industry on the basis of in-
novation, resource strategies to ensure and enhance its competitiveness. 

Key words: rice production, industry, industrial, resource potential, struc-
ture, use, conservation, efficiency, factors, competitiveness, management, state 
support. 

 
Cherkasov О. О. The distribution of the utility of the main means of 

production of agrarian enterprises: a network approach. 
The article describes the role of power means in the system of the mobile 

main means of production of an enterprise. Power means are characterized by their 
ability of unified linkage with working means, machines and implements. The se-
lection of a power means depends mainly on the characteristics of its minimum 
power to provide quantity and quality indexes to perform a certain agricultural op-
eration. At the same time working machines and devices are designed to have a 
certain impact on an object of labour and are used only to perform one-type opera-
tions. The author has substantiated the necessity to use a network approach to ana-
lyze the distribution of the utility of the main means of production of agriculture.  

Quality characteristics of an object of the main means of production deter-
mine its utility, i. e. its ability to perform certain functions. During its exploitation 
the above mentioned quality characteristics decrease and the cost of the object as 
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well as the lost utility are gradually redistributed to the cost and utility of manufac-
tured goods. The determinant way of transferring the benefit of an object utility is 
the technology which is used. The latter also determines the appropriate set of the 
main means of production.  

The article represents the developed model of the structure of the system of 
the mobile main means of production of an agrarian enterprise in the process of the 
distribution of their utility to crop rotation. The main group of the model includes 
power means (special and unified) which can be subdivided according to the main 
types of operations. In the case when it is supposed to use a power means in the in-
tegration with working machines or implement, the ways of their common transfer-
ring of utility in the process of exploitation are defined.  

The article deals with the analysis of the main means of production with the 
usage of the field crop rotation typical for the forest-steppe zone of Ukraine ac-
cording to the main complexes of agricultural operations. It has been found out that 
within crop rotation only 12 power means among 23 ones are used together with 
22 working implements. At the same time working implements and devices are 
usually aggregated only with one or more rarely with two interchangeable power 
means. So a half of power means are used together with only one kind of working 
implement and it limits the performance of the crop production program of an en-
terprise. If a power means is out of order or has lost its functional characteristics, it 
results in non-ability to perform an agrarian and technical method and accordingly 
in violation of the technology of crop growing.  

Key words: power means, mobile main means of production, network ap-
proach, technology, utility, crop rotation.  

 
Chorniy B.S. State regulation of rural tourism and improvement of 

management of development of its subjects in the future. 
The article highlights the problems, factors and prospects of development of 

rural green tourism as a form of entrepreneurial activity in rural areas. Defined by 
its conditions and resources, characteristics and institutions. Justified sources of 
spread and growth. Proposed reporting forms for record keeping. Designed func-
tion for the purpose of improvement of state regulation and control of the further 
development of its subjects. 

Current state of economic development of Ukraine require new forms of 
management in a rural location and management. One such form can be small 
business because it maximally combines the interests of both producers and con-
sumers of products and services. In addition, the development of this sector of the 
economy in the interests of all segments of the population, particularly in rural ar-
eas. Since, providing employment to a significant part of the population, thereby 
shaping the “average” class, they become the Foundation for the modern paradigm 
of socio-economic development. Promising manifestation of entrepreneurial initia-
tives in rural areas is rural tourism. 

Rural green tourism is a relatively new activity. It is useful for both holiday-
makers and owners of rural residents, businesses, rural communities, regions and 
the state as a whole. Rural tourism contributes to the development of many related 
sectors of the economy, preservation of the Ukrainian spirit, Ukrainian culture, dis-
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semination of knowledge and information about historical, natural, ethnographic 
peculiarities of the country. It deserves all possible support from the state, public 
organizations, large agribusiness.  

Further, to ensure the development of rural green tourism in Ukraine and 
their effective management appears to be necessary: to improve the regulatory 
framework of rural tourism activities at both the state and regional levels; con-
stantly monitor indicators for development of rural tourism and to examine the 
needs of the market of services of rural tourism; to create the infrastructure of the 
state financial support of development of rural tourism entities. 

Key words: rural green tourism, businesses, property, state regulation, im-
provement, management. 

 
Yarovyi V.F. Conditions of development of international tourism and its 

importance for national economic growth. 
The conditions and resources the implementation of the international tourism 

in Ukraine. Proved its exceptional value among other socio-economic activities. 
The problems of organization of international tourism in Ukraine. Suggested ac-
tivities and ways to overcome them. Designed its functions and the prospects for 
growth of the national economy. One of the ways to improve the efficiency of 
socio-economic condition of the economy and transition to a model of sustainable 
development is the development of international tourism. The impact of interna-
tional tourism on sustainable development is the cumulative impact on the eco-
nomic, social and environmental components of national and global development. 

The economic importance of international tourism as a form of international 
economic relations is the end result, namely, the foreign exchange revenues. Social 
value is expressed through the provision of simultaneous use and conservation of 
socio-cultural identity and historical-architectural heritage of the countries. Taking 
into account the urgency of the formation of the concept of sustainable development, 
which is due to the necessity of stabilization of anthropogenic load on the environ-
ment, some environmental problems for the ability of future generations to meet their 
needs, the ecological significance of international tourism is particularly important. 

International tourism, as one of the largest sources of currency receipts in the 
budget and the vector of integration into the European and global space, requires 
more careful attention on the part of state authorities and representatives of tourist 
business. Taking into account the principles of sustainable tourism development, it 
is first necessary to increase the volume of investments in development of material 
base of tourism. It is necessary to develop tourist, service and informational infra-
structure in the areas of highways and international transport corridors; to solve the 
problems of the use of recreational resources and their conservation; to develop al-
ternative tourism activities. 

Key words: international tourism, conditions, resources, problems, national 
economy, functions, economic growth, prospects. 
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