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УДК 657.6 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ 
ТА УТРИМАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

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

 
Авторами статті узагальнено та розвинено мету, завдання та об’єкти аудиту 

нарахування та утримання єдиного соціального внеску, запропоновано аудиторські про-
цедури та загальний план аудиторської перевірки розрахунків за ЄСВ.  

Authors of the paper are summarized and developed the purpose, tasks, and objects of the 
audit fees and retain a single social contribution proposed audit procedures and overall audit 
plan settlement SSC. 

 
Постановка проблеми. Саме система єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування відіграє значну роль у фінансу-
ванні соціальної сфери України. Від своєчасного надходження страхових вне-
сків значною мірою залежить ефективність вітчизняної системи спільного за-
хисту. Тому, основними завданнями, що ставляться під час проведення аудиту 
єдиного внеску є підтвердження правильності, своєчасності та повноти нара-
хування і перерахування податків, правильності ведення обліку за цими розра-
хунками, правильності заповнення звітності та відповідності даних облікових 
регістрів даним податкової звітності. 

Аудит розрахунків за соціальним страхуванням є важливим аспектом ді-
яльності підприємств. Адже кожен суб’єкт господарювання повинен 
обов’язково сплачувати єдиний соціальний внесок до органів Пенсійного фон-
ду. На жаль, на сьогодні чинна система загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування характеризується громіздкістю законодавчих актів, по-
стійною зміною ставок відрахувань, частою зміною форм звітних документів. 

Вивчення думок вчених-економістів, нормативних та законодавчих ак-
тів, свідчать, що існує ряд питань, які потребують додаткового дослідження.  

Єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ) не входить до системи оподат-
кування. Тому податкове законодавство не регулює порядок обчислення та 
сплати цього внеску. Як і раніше, страхувальниками за новим Законом у зага-
льному випадку є роботодавці, а застрахованими особами - фізичні особи, які 
підлягають державному соціальному страхуванню і сплачують (або за яких 
сплачується) ЄСВ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації і ме-
тодики аудиту присвячено багато ґрунтовних досліджень провідних вчених 
України, зокрема, Білика М.Д., Завгороднього А.Г., Завгороднього В.П., Пар-
тина Г.О., Савченка В. Я., Сопка В. В., Утєнкова К.О., Шило В.П. та інших. 

Постановка завдання. Метою роботи є узагальнити і розвинути кон-
цептуальні основи проведення аудиту нарахування та утримання ЄСВ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до останніх 
змін законодавства у зв’язку з запровадженням єдиного соціального внеску, на 
Пенсійний фонд України покладено обов’язок вести облік платників єдиного 
внеску, забезпечення збору та ведення обліку страхових коштів, подальший 
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розподіл внесків до фондів соціального страхування, контроль за повнотою та 
своєчасністю їх сплати та ведення Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування [1]. Це фактично означає, що Пенсійний 
фонд став монопольним фіскальним органом, що підпорядковується державі, 
адже єдиний страховий внесок підлягає обов’язковій сплаті в незалежності від 
того, яким є фінансовий стан платника [9]. 

Узагальнені результати концептуальних підходів до трактування аудиту 
та мети аудиту. Як видно з наведеного аналізу, в економічній літературі наве-
дені різні визначення та погляди з цього питання, представлені у табл. 1. Ав-
торами статті виділено два концептуальних підходи до трактування аудиту та 
мети аудиту нарахування та утримання ЄСВ. 

Таблиця 1  
Концептуальні підходи до трактування аудиту та мети аудиту 

нарахування та утримання ЄСВ 
Напрям Автор Дефініція 

Міжнародний  
стандарт аудиту  

120 [1, с.181] 

Аудиторська перевірка фінансових звітів має на меті
надати аудитору можливість висловити думку про те,
чи складені ці фінансові звіти (в усіх суттєвих аспек-
тах) відповідно до визначеної концептуальної основи
фінансової звітності 

Білик М.Д. Органі-
зація і методика  

аудиту сільськогос-
подарських підпри-
ємств. Київ, 2003.-

628с.[2, с 39 ] 

Метою аудиту розрахунків з органами соціального
страхування є встановлення правильності, повноти і
своєчасності здійснення відрахувань на соціальне
страхування за відповідний звітний період та перевірка
своєчасності перерахування внесків, а також законнос-
ті використання зборів до Фонду соціального страху-
вання на випадок тимчасової втрати працездатності. 

Завгородній В.П., 
Савченко В.Я.  
Бухгалтерський  
облік , контроль  
і аудит в умовах 
ринку. Київ: 

ДІ - КСІ,  2003. - 
 832 с. .[4] 

Метою аудиту операцій із зобов‘язаннями є встанов-
лення достовірності повноти і своєчасності відобра-
ження первинних даних в зведених документах та об-
лікових регістрах, правильності ведення обліку зо-
бов‘язань і його відповідальності прийнятій обліковій
політиці, національним положенням (стандартам) бух-
галтерського обліку, реальності наявних зобов‘язань,
законності і доцільності проведених розрахунків, до-
стовірності відображення стану зобов‘язань у звітності
господарюючого суб‘єкта. 

Утенкова К. О.  
Аудит: Навчальний 
посібник. – К.: 
Алерта, 2011. –  
408 с. [8, с.82] 

Мета аудиту розрахунків з оплати праці відповідно до
МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової
звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної
професійної думки щодо правильності відображення у
звітності підприємства інформації про розрахунки з
оплати праці. 

Перший –  
аудит є проце-
сом незалеж-
ного розгляду, 
перевірки,  
контролю,  
експертизи 

бухгалтерської
фінансової 
звітності та 

свідчень щодо 
господарських 

подій 

Загородній А.Г., 
Партин Г.О. Бухга-
лтерський облік: 
основи теорії та 
практики. Київ, 

2003. – 327 с. .[6] 

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку від-
рахувань та нарахувань за податками, зборами та
обов’язковими платежами  
Систематизація, організація та методологія бухгалтер-
ського фінансового обліку на основі узагальнення ро-
боти підприємств різних галузей 



 5

Напрям Автор Дефініція 

Усач Б.Ф. 
Аудит: Навч. посіб. 
- К.: Знання-Прес, 

2002. [7, с. 136] 
 

Метою розрахунків із соціального страхування, внесків
до фонду зайнятості є перевірка правильності, повноти
і своєчасності здійснення відрахувань за всіма видами
оплати праці за відповідний період та перевірка своє-
часності перерахування внесків і законності викорис-
тання коштів Пенсійного фонду та Фондів соціального
страхування. Другий –  

аудит тракту-
ють як техніч-

ний 
 термін, який 

можна  
застосовувати 
залежно від 
напряму пере-

вірки 

А. Загородній  
Фінансово-
економічний  
словник 
[5, с. 52] 

Аудит податковий є процесуальними діями органів ко-
нтролю щодо правильності обчислення, своєчасності і
повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів, а також дотримання законності операцій
пов’язаних з одержанням доходів і здійснення розра-
хунків. Термін «аудиторська перевірка» широко вжи-
ваний у практичній діяльності контролюючих органів
та суб’єктів підприємництва, проте в нормативно-
правових актах України переважно застосовується те-
рмін «податкова перевірка». Метою аудиторської пе-
ревірки є підтвердження того, що податкова звітність,
надана до органів контролю, точно відображає усі ас-
пекти господарської діяльності. А сама діяльність від-
повідає вимогам чинного законодавства. 

 

Отже, щодо поняття «аудит нарахування та утримання ЄСВ», то воно 
законодавчо не визначено. Проведений автором структурно-логічний аналіз 
дає змогу сформулювати таке визначення: аудит розрахунків за ЄСВ є вивчен-
ням правильності розрахунків по утриманню та нарахуванню єдиного внеску, 
що передбачає - визначення бази оподаткування, ставок та розрахунку сум по-
датків; застосування пільг у розрізі різних видів податків (за наявності пільг) 
або можливості застосування пільг (за умови їх відсутності на підприємстві) з 
метою надання думки незалежного експерта-аудитора щодо повноти, точності, 
законності, достовірності наданої інформації й відповідності її існуючим якіс-
ним критеріям, а також розробка пропозиції щодо оптимізації розрахунків з 
органами соціального страхування планування та сплати обов’язкових внесків 
на підприємстві. 

Для того, щоб визначитись з категоріями «предмет», «метод», «об’єкти 
аудиторської діяльності», треба з’ясувати, в чому полягає відмінність між ау-
дитом та ревізією (табл. 2). Усе наведене в таблиці дає можливість визначити-
ся з цими категоріями. 

Аудит нарахування та утримання ЄСВ та розрахунків з оплати праці 
доцільно проводити одночасно тому, що від правильності нарахування та 
утримання платежів залежить сума виплаченої робітникам заробітної плати.  

Аудит розрахунків за єдиним внеском являється частиною аудиту роз-
рахунків з оплати праці або може бути повністю відокремлений в самостій-
ний етап аудиторської перевірки підприємства. 

Аудитору, перед проведенням аудиту розрахунків із єдиного внеску, 
передусім необхідно встановити, чи зареєстроване підприємство як платник 
страхових внесків за місцем свого знаходження. 
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Таблиця 2 
Порівняння характеристик проведення ревізії та аудиту 

 Ревізія Аудит 

Мета прове-
дення 

Системне вивчення діяльності під-
приємства, виявлення порушень і 
зловживань, розробка практичних 
пропозицій щодо їх ліквідації і по-
передженню їх в майбутньому 

Висловлення незалежної думки ауди-
тора про предмет аудиту і його до-
стовірності в усіх суттєвих аспектах 

Завдання 

Визначення законності виконува-
них господарських операцій і відо-
браження їх в обліку та звітності, 
оцінка обліку з точки зору забезпе-
чення контролю для збереження 

власності 

Оцінка системи обліку і внутрішньо-
го контролю, оцінка аудиторського 
ризику, визначення достовірності і 
законності обліку та звітності, розро-
бка рекомендацій щодо оптимізації 
системи обліку і внутрішнього конт-

ролю 

Об’єкт Стан обліку і звітності, збереження 
власності 

Система обліку і внутрішнього конт-
ролю 

Суб’єкт Ревізори державної (відомчої) конт-
рольно-ревізійної служби 

Аудитори, які мають сертифікат ау-
дитора і внесені до Реєстру аудитор-

ських фірм і аудиторів 

Користувачі 
інформації 

Власники, адміністрація, держорга-
ни, банки та інші фінансово-

кредитні установи 

Керівники підприємства, трудовий 
колектив, вищестоящі організації. 

Строки  
перевірки Зазвичай в кінці звітного періоду До початку господарської діяльності, 

в процесі, в кінці звітного періоду. 

Джерела фі-
нансування 

За рахунок бюджету (призначається 
наказом власника без погодження з 

керівником підприємства) 

В проведенні аудиту заінтересований 
керівник підприємства, який і є замо-

вником 
Відмова від 
проведення Не може відмовити Може відмовити 

Виправлення 
помилок 

Нагляд за процесом усунення вияв-
лених помилок 

У вигляді рекомендації по усуненню 
та поліпшенню фінансового стану 

Оформлення 
результатів Акт ревізії Аудиторський висновок, звіт 

Законодавче 
регулювання 

Закон України "Про державну кон-
трольно-ревізійну службу України"

Закон України "Про аудиторську дія-
льність" 

 

Основними завданнями, що ставляться під час проведення аудиту єди-
ного внеску є підтвердження правильності, своєчасності та повноти нараху-
вання і перерахування податків, правильності ведення обліку за цими розра-
хунками, правильності заповнення звітності та відповідності даних облікових 
регістрів даним податкової звітності. Кожне з цих завдань поділяється на 
більш конкретні.  

Основним серед конкретних завдань аудитора є підготовка аудиторсь-
ких доказів за даним об'єктом. На підставі аналізу й узагальнення даних ауди-
торських доказів аудитор робить висновки про правильність ведення бухгал-
терського обліку і достовірність бухгалтерської звітності. Для того щоб отри-
мати узагальнений матеріал, який би характеризував правильність ведення бу-
хгалтерського обліку й достовірність бухгалтерської звітності, аудитор під час 
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проведення аудиторської перевірки відповідно до програми збирає за об'єктом 
необхідні докази.  

Незалежно від організації робіт у процесі аудиту єдиного внеску потріб-
но виконати наступні аудиторські процедури (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Перелік аудиторських процедур 

 

З метою ефективного проведення аудиторської перевірки аудитор 
складає план свої роботи. Планування базується на попередньому вивченні 
особливостей фінансової діяльності клієнта. 

Загальний план аудиту включає в себе основні стадії процесу аудиту із 
зазначенням конкретних завдань, переліку аудиторських процедур, строки їх 
виконання та відповідальних осіб та складається у виді таблиці (табл. 3).  

Найбільш трудомістким є етап, на якому перевіряють порядок нараху-
вання оплати праці та інших виплат працівникам: додержання законодавчих 
норм і гарантій при нарахуванні оплати праці, її соціальні гарантії; додер-
жання норм платіжної дисципліни при виплаті заробітної плати; правиль-
ність розрахунку основної та додаткової заробітної плати, інших виплат, се-
редньої заробітної плати для нарахування відпускних і виплат в інших, пе-
редбачених законом, випадках; правильність відображення сум нарахованої, 
виплаченої зарплати та заборгованості по ній в обліку й звітності. 

 

Перелік аудиторських процедур 

Ознайомитися з усіма податками, платниками яких є підприємство 

Ознайомитися з актами за результатами перевірок контролюючих 
органів та перепискою підприємства з ними 

Перевірити повноту та правильність визначення нарахування та 
утримання єдиного внеску

Ознайомитися з розрахунками податків і перевірити відповідність усіх 
сум, наведених у них, даних бухгалтерського та податкового обліку 

Оцінити правильність ведення бухгалтерського та податкового 
обліку єдиного соціального внеску, відповідність його організації 
вимогам законодавства 

Перевірити своєчасність надання податкової звітності та сплати 
єдиного внеску у повному обсязі 

Перевірити обґрунтованість застосування пільг 

Перевірити правильність самостійного виправлення помилок, допу-
щених при обчисленні та сплаті податків у минулих звітних періодах 
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Таблиця 3 
Загальний план аудиторської перевірки розрахунків за ЄСВ 

Етапи Завдання Аудиторські 
процедури 

Тер-
мін 
пере-
вірки 

Ау-
ди-
тор 

I Попередній етап 
 Ознайомлення з діяльністю 

підприємства; попередня оцінка 
аудиторського ризику та його 
компонентів; попередній вибір 
стратегії аудита та обсягу робіт; 
вивчення системи внутрішньо-
го контролю; розрахунок суттє-
вості; чи зареєстроване підпри-
ємство як платник страхових 
внесків за місцем свого знахо-
дження, розробка плану та про-
грами проведення аудиту 

Обмін з клієнтом листом-
зобов'язанням; укладання договору; 
спостереження та  опитування керів-
ництва і персоналу; перерахунки; до-
кументи попереднього аудиту; запит-
ні відповіді; облікова документація 
клієнта у ревізованому звітному пері-
оді в порівнянні з попереднім пері-
одом  

  

II Основний етап 
 Постановка колективно-

договірного регулювання заро-
бітної плати 

Перевірка наявності внутрішнього 
положення про оплату праці, колек-
тивного договору, трудових догово-
рів (контрактів), вивчання порядку їх 
укладання та відповідність їх змісту і 
положень чинним нормативним до-
кументам з питань трудового законо-
давства. 

  

 Перевірка організації обліку 
розрахунків з оплати праці та 
відрахувань на соціальне стра-
хування 

Встановлюють, як організовано облік 
розрахунків з оплати праці та відра-
хувань на єдиний внесок.  
При цьому вивчають склад і кваліфі-
кацію працівників бухгалтерії, які за-
ймаються цією обліковою роботою, 
забезпеченість відповідними докуме-
нтами, наявність і кваліфікацію голо-
вного фахівця, який здійснює конт-
роль за кадровою роботою, наявність 
та доцільні межі комп’ютеризації пе-
вної ділянки облікової роботи. Пере-
віряють наявність наказу про обліко-
ву політику на підприємстві та зміст 
його статей, які стосуються оплати 
праці. 

  

 Аудит обліку особового складу Ознайомлення з постановкою кадро-
вого документообороту та додержан-
ня законодавчих норм, гарантій та 
діючого порядку з приймання, звіль-
нення та переведення на іншу роботу 
працівників підприємства.  

  

 Впевнитись у правильності та 
повноті використання робочого 
часу та виконаної роботи  

Перевірка порядку ведення первин-
них документів з обліку робочого ча-
су. При цьому вивчають також доде-
ржання законодавчих норм тривалос-
ті робочого часу. 
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Етапи Завдання Аудиторські 
процедури 

Тер-
мін 
пере-
вірки 

Ау-
ди-
тор 

 Аудит нарахування заробітної 
плати та інших виплат.  

На якому перевіряють порядок нара-
хування оплати праці та інших виплат 
працівникам: 
додержання законодавчих норм і га-
рантій при нарахуванні оплати праці, 
її соціальні гарантії; 
додержання норм платіжної дисцип-
ліни при виплаті заробітної плати; 
правильність розрахунку основної та 
додаткової заробітної плати, інших 
виплат, середньої заробітної плати 
для нарахування відпускних і виплат 
в інших, передбачених законом, ви-
падках; 
правильність відображення сум нара-
хованої, виплаченої зарплати та забо-
ргованості по ній в обліку й звітності. 

  

 Аудит утримань єдиного внес-
ку із заробітної плати 

Безпосередньо перевірка повноти 
здійснення утримання єдиного внеску 
із заробітної плати. 

  

 Аудит нарахування єдиного 
соціального внеску. 
 

На цьому етапі, перевіряючи здійс-
нення нарахування єдиного внеску 
аудитор повинен виконати такі про-
цедури: 
перевірити правильність визначення 
кола осіб, які підлягають страхуван-
ню об’єкта оподаткування та відпові-
дні ставки; 
визначити правильність нарахування, 
розрахунку виплат по єдиному внес-
ку; 
встановити своєчасність та повноту 
перерахування сум відрахувань до 
пенсійного фонду; 
перевірити правильність відображен-
ня сум нарахованих відрахувань в об-
ліку та звітності, їх узгодженості між 
собою. 

  

III Заключний етап 
 Складання аудиторського звіту 

та аудиторського висновку 
Узагальнення і реалізація результатів 
контрольно-аудиторського процесу. 

  

 
 

Планування допомагає аудитору сконцентрувати увагу на найважливі-
ших напрямках перевірки, найкращим чином організувати свою роботу та 
роботу асистентів, а також дає можливість здійснювати контроль виконання 
аудиторських процедур у період перевірки з метою вчасного коригування 
планових завдань. Планування ведеться протягом усієї аудиторської перевір-
ки, у процесі роботи аудитор може вносити корективи та зміни до плану, 
причому причини повинні докладно документуватися.  
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Висновки. В статті визначено та розвинуто сутність, завдання й мету 
аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску. Обґрунтовано 
концептуальні основи аудиту нарахування та утримання єдиного соціального 
внеску, що на відміну від існуючих включає: підходи до трактування аудиту 
та мети аудиту нарахування та утримання ЄСВ, наведено загальний план ау-
диторської перевірки, що дасть змогу якісно та ретельно провести аудит роз-
рахунків за ЄСВ. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ  

ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Махмудов Х. З., д.е.н, професор; Мамедова З. К., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Висвітлено результати аналізу теоретичних основ пошуку оптимальної стратегії 

українських сільськогосподарських кооперативів, враховуючи необхідність розв’язання 
соціально-економічних проблем. 

The results of the theoretical foundations of finding the optimal strategy for Ukrainian 
agricultural cooperatives, given the need to address social and economic problems. 

 
Постановка проблеми. Світова практика свідчить, що сільськогоспо-

дарські виробничі кооперативи виконують як економічні функції - підвищен-
ня ефективності суспільного виробництва, так і соціальні, сутність яких у за-
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хисті членів у ринковому середовищі. На відміну від інших організаційних 
форм, де розмір орендної плати виступає головним мотиваційним стимулом 
праці, члени сільськогосподарської виробничої кооперації мають додаткові 
доплати, так звані кооперативні виплати і виплати за паї. Володіючи соціаль-
ною структурою, сільськогосподарська виробнича кооперація гарантує за-
хист своїх членів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасними проблемами та 
перспективою розвитку сільськогосподарськими виробничими коопераціями 
резервів підвищення економічної ефективності виробництва продукції сіль-
ського господарства присвячено багато досліджень провідних вітчизняних та 
зарубіжних вчених економістів, зокрема, П. Т. Саблука, В. В. Гочаренка, А. 
В. Крисального, М.Й. Маліка, А. А. Пантелеймоненка, В. В Старченка Г. І. 
Шмельова та інших. Разом з тим, в  ринкових умовах господарювання сіль-
ськогосподарські кооперативи зіштовхнулися з новими проблемами. Тому 
зазначене дослідження залишається досить актуальним.   

Постановка завдання. Висвітлити результати аналізу теоретичних ос-
нов пошуку оптимальної стратегії українських сільськогосподарських коопе-
ративів, беручи до уваги необхідність розв’язання соціально-економічних 
проблем.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробничі кооперативи в 
Україні створювались шляхом об’єднання фізичних осіб для сільської вироб-
ничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової 
участі з метою одержання прибутку і були однією з організаційно-правових 
форм підприємницької діяльності на селі. Його особливість в тому, що май-
нові, управлінські й трудові відносини тісно взаємопов’язані [1]. 

Сільськогосподарські кооперативи як потенційні суб’єкти підприємни-
цької діяльності, що мають економічну самостійність і повністю відповіда-
ють за результати своєї діяльності, повинні сформувати таку стратегію діяль-
ності, яка б забезпечила високу ефективність роботи. Потреба в нових теоре-
тичних і практичних підходах до формування ефективної системи управління 
посилила інтерес до удосконалення й узагальнення досвіду в даної галузі. 
Зрозуміло, що ефективність функціонування агропромислового комплексу в 
значній мірі  визначається системою економічних відносин між партнерами 
АПК, за допомогою яких реалізуються економічні інтереси підприємства в 
процесі виробничої діяльності та обміну її результатів. 

Ефективне функціонування агропромислового комплексу значною мі-
рою визначається системою економічних відносин серед партнерів AПК, 
економічними інтересами підприємств в процесі виробничої діяльності. Ана-
ліз роботи великих корпоративних асоціацій показує, що великі сільськогос-
подарські та промислові виробництва роблять можливим забезпечення про-
довольчої безпеки країни і утримання на достатньому рівні конкурентоспро-
можності кінцевого продукту. Диверсифікація і вузька спеціалізація спрямо-
вує такі господарства забезпечувати раціональне використання ресурсів, вно-
сить свій внесок у будівництві виробництва і продажу сільськогосподарської 
продукції в умовах ринкових перетворень. 
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Кооперативи виробляють 50% валового виробництва сільгосп-
продукції, але через нетоварний вигляд, брак логістики, переробки, сховищ 
для зберігання вони не можуть її продати, і тому значна частка виробленого 
продукту втрачається. Селянам не посильно одночасно виробляти, транспор-
тувати та реалізувати свою продукцію на ринку. Але цю функцію можуть  
брати на себе створені сільськогосподарські кооперативи, маючи таке багатс-
тво і капітал, як земля. До того ж, за зобов'язаннями перед ЄС і СОТ до 2015 
року Україна має, заборонити подвірний забій худоби. Тож єдиний вихід для 
селян - створювати кооперативні забійні цехи. 

З початку відновлення кооперативного руху обсяги зареєстрованих ко-
оперативів зросли майже в три рази. За даними головних управлінь агропро-
мислового розвитку облдержадміністрацій станом на 01.01.2013 року, в 
Україні було зареєстровано 885 сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів, що на 30,5% більше, ніж у 2011р. найбільша кількість сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів налічується у Житомирській облас-
ті – 105 (станом на 01.01.2009р. було 93), Вінницькій – 84 (71), Івано-
франківській – 71 (20) та АР Крим – 66 (40). Членами цих об’єднань є понад 
24,4 тис. осіб. У користуванні членів цих кооперативів знаходиться 19,1 тис. 
га посівних площ, 20,7 тис. голів корів. Протягом 2012 року, реалізовано по-
над 23 тис. т. молока, 88 тис. т. зерна, 19,2 тис. т. плодоовочевої продукції, 
сплачено податків та зборів на суму понад 5 млн. грн.   Поки, що економіч-
ний ефект, на який очікує держава, невеликий. Але як свідчить досвід інших 
країн, це тривалий процес. Приміром, Китай лише за 25 років вивів за межі 
бідності 35% сільського населення шляхом кооперативних формувань. Ана-
логічна ситуація у Південній Кореї, Канаді, що виробляє і реалізовує через 
кооперативи 100% зерна. Європа теж побудована на кооперації. Наприклад,  
Данія, яка славиться виробництвом свинини виробляють по 7-8 голів на душу 
населення. Там є значні заохочення для розвитку кооперативів. Приміром, 
якщо член кооперативу реалізує понад 70% продукції через кооперативний 
рух, має державну дотацію тощо [2]. 

В Україні деякі підприємства зуміли створити досить ефективну орга-
нізаційно-управлінську структуру, які успішно досягали високого стимулю-
вання членів для підвищення продуктивності праці й участі у прийнятті гос-
подарських рішень. В кооперативі «Батьківщина» Котелевського району 
Полтавської області виробничі підрозділи працюють на повному госпрозра-
хунку; правління і підрозділи організовували роботу на основі щорічної уго-
ди, яку підписували керівник господарства з членами колективу; в кожному 
підрозділі працює рада трудового колективу, наділена правом вирішувати 
організаційні, виробничі й соціальні питання. Робота членів оцінювалась за 
коефіцієнтом трудової участі. Крім того, впроваджуються додаткові оплати і 
премії, діє спеціальний фонд трудового колективу. 

У сільськогосподарському виробничому кооперативі майнові, управ-
лінські та трудові відносини тісно взаємопов’язані. Трудова участь у його ді-
яльності встановлюється Законом України «Про сільськогосподарську коо-
перацію» як обов'язкова. Перевага в тому, що майновий пай та земельна ді-
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лянка виступає гарантією одержання роботи в ньому, що досить важливо в 
умовах спаду виробництва. Кооперативи виявляють ефективність і в плані 
використання землі. Це проявляється в тому, що вони мають набагато більше 
можливостей порівняно з іншими формуваннями для застосування науково 
обґрунтованих сівозмін як фактору підвищення родючості ґрунтів, врожай-
ності культур [3]. 

Аналіз практики  функціонування великих корпоративних об’єднань 
показує, що великі товарні сільськогосподарські кооперативи дають більшу 
можливість забезпечення продовольчої безпеки держави та отримання доста-
тнього рівня конкурентоспроможності кінцевої продукції. Багатогалузева та 
вузькоспеціалізована направленість таких господарств забезпечує раціональ-
не використання ресурсів, сприяє нарощуванню обсягів виробництва та реа-
лізації сільськогосподарських продукції в умовах ринкових відносин. 

Однією із ефективних форм кооперації та агропромислових інтеграцій 
в нових умовах господарювання в агропромисловому комплексі є вертикаль-
но-інтегровані структури (агрофірми, агрокомбінати об’єднання т. ін.). Голо-
вною перевагою даних організаційно - виробничих структур у його забудовах в 
рамках єдиного технологічного, економічного та організаційного комплексу, за 
участю сільськогосподарських, переробних, обслуговуючих та торгових під-
розділів. Діяльність таких кооперативів полягає у створенні відносно не тільки 
виробництва сировини, його переробку і збут, а також виробничо-технічного 
обслуговування, матеріально-технічного забезпечення, будівництво тощо. Осо-
бливістю функціонування таких кооперативів в аграрній сфері є створення аг-
рокомбінатів в регіонах та функціонування в різних організаційних формах (ко-
оператив, унітарне підприємство тощо) з зберіганням юридичної особи. Разом з 
тим в окремих підприємствах слід створювати  вузькоспеціалізовані об’єднання 
з переважним виробництвом  одного виду продукції. 

Вивчення досвіду створення та ефективного функціонування великих ба-
гатогалузевих агропромислових формувань (наприклад, УСВК «Батьківщина» 
Котелевського району Полтавщини, «Устинівський» та «Плосківський» Київ-
щини, «Зоря» Чорнобаївського району Черкащини, «Борознянський» Велико-
олександрівського району Херсонської області, Сільськогосподарський вироб-
ничий кооператив агрофірма «Перемога» Кагарлицького району Київської об-
ласті, СОК «Західний» Рівненської області) сприяє значної активізації інтегра-
ційних процесів у вітчизняному АПК, реалізації економічних механізмів функ-
ціонування таких структур та на цій основі забезпеченню діяльності суб’єктів 
інтеграції за умови самоокупності та самофінансування.  

Висновки. Отже, для створення та успішного функціонування таких 
кооперативних структур, необхідне забезпечення певної регіональної та галу-
зевої умови. Учасники кооперації повинні самостійно прийняти рішення і ак-
тивно виразити своє бажання об'єднатися з метою реалізації спільних завдань 
(зростання виробництва, розширення збуту, отримання максимального при-
бутку). Крім того, вони повинні бути повністю готовими прийняти на себе не 
тільки всі турботи по створенню передбачуваного інтеграційного об'єднання, 
але і всю повноту відповідальності за його успішне функціонування тощо. 
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Основною умовою для ефективного функціонування кооперативно – 
інтегрованих структур в АПК є добровільність їх створення, що підтверджу-
ється досвідом діяльності таких об’єднань, країн ЄС. Однак в умовах перехі-
дної економіки, в який відноситься Україна, здійснення принципу добровіль-
ності гальмується багатьма чинниками які об’єктивно присутні в умовах кри-
зи. Тому, Закон України «Про внесення змін до закону України «Про сільсь-
когосподарські кооперації» № 5495-VI прийнятий від 20.11. 2012 року а та-
кож інші законодавчі акти [4] спрямована на підтримку дрібних фермерських 
та особистих селянських господарств через створення і підтримку обслуго-
вуючої кооперації та дає можливість стимулювання розвитку системи коопе-
рації в Україні. 
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Розглянуті проблеми відображення земельних ресурсів сільськогосподарського при-

значення в звітності підприємства відповідно до міжнародних стандартів обліку, що по-
в'язане з важливістю вартісного обліку землі у складі активів. В результаті переходу на 
міжнародні стандарти обліку підприємства отримають необмежені можливості по 
управлінню звітністю, що може привести до перекручення інформації (маніпулюванню) 
при складанні звітності. 

The problems of reflection of the landed resources of the agricultural setting are consid-
ered in accounting of enterprise in accordance with the international standards of account, that 
is related to importance of cost account of earth in composition assets. As a result of passing to 
the international standards of account of enterprise will get unlimited possibilities on a man-
agement accounting, that can result in distortion of information (to manipulation) at drafting of 
accounting. 

 
Постановка проблемы. Радикальные преобразования в аграрном сек-

торе и первый опыт предпринимательства серьезно обострили проблему со-
ответствующего формирования инфраструктуры земельных рыночных от-
ношений и их адекватного обеспечения, которые в определенной степени 
определяются способностью и темпами адаптации к рыночной среде, интег-
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рационными связями организационно-правовых субъектов, системой науч-
но-методического обеспечения.  

Одним из важнейших факторов повышения эффективности производ-
ства сельскохозяйственных предприятий являются земельные ресурсы, со-
ставляющая национального богатства. 

Земля - это уникальный продукт природы, средство производства, не-
обходимая материальная предпосылка процесса труда и базис существования 
всего человечества, которая не зависит от его воли. Это основное решающее 
средство производства материальных благ. По выражению известного анг-
лийского экономиста Уильяма Пети, «труд есть отец и активный принцип бо-
гатства, а земля его мать [5, с. 272]. 

Земельный фонд Украины составляет 60,3 млн. га, АР Крым – 2,6 млн. га. 
Наибольший удельный вес в структуре земельных угодий Украины занимают 
сельскохозяйственные угодья - 69,1% (41,7 млн. га), в том числе пашня – 
32,4 млн. га, АР Крым – 69,0% (1,8 млн. га), в том числе пашня – 1,3 млн. га. 

Передача государством большей части площадей сельскохозяйствен-
ных угодий в частную собственность граждан стала предпосылкой форми-
рования рыночных земельных отношений, объективной основой возникно-
вения рынка земли. 

В.В. Радченко, Л.Е. Мельник отмечают, что «рынка земли в советской 
экономике (как противоречащего социалистическим принципам и идеалам) 
не было. В связи с переходом к рыночной экономике точка зрения на прода-
жу и покупку земли изменилась, хотя вопрос о том, кто вправе продавать, 
кому и в каких количествах можно и нужно продавать и по какой цене, все 
еще не решен до конца» [13, с.17]. 

Рынок земель – это сфера товарного обмена, в которой земля выступает 
товаром. Он является регулятором перераспределения земель и перехода 
прав собственника от одного к другому. Исходя из конкретных экономичес-
ких условий, сложившихся в нашей стране, под рынком земель мы понимаем 
определение ее стоимости и признание капиталом наравне с другими средст-
вами производства и оборотными средствами.  

В связи с этим возникла необходимость учета и отражения земельных 
ресурсов сельскохозяйственного назначения в отчетности предприятия в соо-
тветствии с международными стандартами учета. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы эффекти-
вного использования земли, ее денежной оценки, земельных отношений бы-
ли предметом исследований многих отечественных ученых-экономистов: 
М.В Андриишина, В.Г. Андрийчук, М.Л.Бронштейна, П.Ф. Веденичева, 
А.Л. Вервейка, П.И. Гайдуцкого, В.П.Галушко, Д.И. Гнатковича, 
Э.И.Гайдамака, Д.И.Игнатовича, А.С Даниленко, Ю.М. Дехтяренко, 
И.И. Лукинова, М.Й. Малика, Ю.М. Манцевия, В.Я. Мессель-Веселяка, 
И.Р. Михасюка, Л.Я. Новакивского, Ю.Н. Новикова, Ю.Н. Палеха, П.Т. Саб-
лука, И.М.Третьяка, М.И. Туган-Барановского, М.М. Федорова О.В. Чаянова, 
В.И. Шияна, В.В. Юрчишина и других.  

Известно, что в основе денежной оценки земли лежит расчет диффе-
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ренциальной ренты. Одним из первых исследователей, который обобщил ма-
териалы по дифференциальной земельной ренте, был И.Р. Михасюк. Он пи-
сал, что «ученые почвоведы считают целесообразным при бонитировки почв 
брать естественные свойства, которые коррелируют с урожайностью, но без 
учета затрат на ее получение» [14, с. 18]. Однако один только показатель 
урожайности без учета затрат на ее получение непригоден для этой цели. 

Цель исследования. Цель – обобщение особенностей учета и отраже-
ния земель сельскохозяйственного назначения в отчетности предприятия. 

Результаты исследования. Сегодня, в аграрном секторе экономики 
особо остро стоит вопрос о необходимости отражения в бухгалтерском учете, 
главного средства сельскохозяйственного производства – земли, одного из 
ключевых элементов процесса производства продукции. Поэтому земли 
сельскохозяйственного назначения должны приобрести статус объекта бух-
галтерского учета и включаться в состав основных средств субъекта хозяйст-
вования и найти отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 
так как «При существующем диспаритете цен на промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию, убыточности производства, отсутствия законода-
тельных актов по регулированию рынка сельскохозяйственных земель, воз-
можны попытки раскручивания спекулятивно-теневого рынка» [1, с.134-137]. 

Земля как природное тело не имеет границ, поэтому в учете использу-
ют понятие « земельный участок». Земельный участок – это часть земельной 
поверхности с определенными границами, с определенным местом размещения 
и установленными на нее правами [3, с.154].  

Рациональное и одновременно эффективное использование основных 
средств предприятия в рыночных условиях требует организации бухгалтерс-
кого учета этих активов на качественно новой основе с учетом международ-
ных принципов учета и отчетности. 

Бухгалтерском учет земельных угодий ведется по общим правилам 
установленным П(С)БУ – 7 « Основные средства» [2, с.23 ]. В соответствии с 
пп. 5.1.1 П(С)БУ 7 «Основные средства» земля классифицируется как основ-
ные средства, если предприятие будет использовать ее более года.  Основа-
нием для учета земельных участков в сельскохозяйственных предприятиях 
являются его учредительные и уставные документы, где отражены взносы в 
уставный капитал учредителей, в том числе и стоимость земельных участков. 
В соответствии с ним земельные участки учитываются в составе основных 
средств на субсчете 101 «Земельные участки». Отдельным объектом учета 
обозначаются капитальные затраты на улучшение земель (мелиоративные, 
ирригационные и другие) на субсчете 102. Эти затраты не могут быть отне-
сены на стоимость земельного участка, поэтому они подлежат амортизации 
как отдельный объект основных средств 

В соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства» учет земельных ре-
сурсов, должен обеспечить: - достоверное определение стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения и права пользования земельным участком, с 
целью их отражения в бухгалтерском учете; - признание земель права пользо-
вания земельным участком в качестве объекта бухгалтерского учета; - конт-
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роль наличия и эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения и права пользования земельным участком и определение финансо-
вого результата от осуществления хозяйственной деятельности. 

В связи с этим рассмотрим основные проблемы бухгалтерского учета, 
связанные с учетом земельных ресурсов и отражением информации в отчет-
ности предприятия. 

Учет земель сельскохозяйственного назначения для субъекта хозяйст-
вования необходим для обеспечения контроля сохранности собственного 
имущества и определения финансового результата от осуществления хозяйс-
твенной деятельности. Для государства учет и оценка земли, как и учет собс-
твенников земли, является необходимым условием при определении научно 
обоснованного размера платежей от полученного дохода и осуществления 
налогового контроля по уплаченным налогам. 

В связи с переходом Украины на международные стандарты бухгалтер-
ского учёта и отчетности возникает необходимость использования стоимост-
ной оценки земли. По нашему мнению, возможно, принимать землю в расчет 
по учётной стоимости при подсчёте отдельных коэффициентов. Например, 
такой подход применим при расчете коэффициента оборачиваемости основ-
ных средств, который отражает эффективность земли, зданий и оборудова-
ния [8, с. 102]. 

Р. Манн и Э. Майер, приводя номенклатуру счетов системы DATEV по 
Закону о порядке составления баланса (действует с 1993 года), дают перечень 
статей и расшифровывает их по счетам имущества и капитала. Так, к статье 
"Земельные участки, права на владение земельными участками и строениями, 
включая строения на чужих участках" приводится один из соответствующих 
ей активных счетов "Земельные участки и права на владение земельными 
участками без строений", который включает в себя следующие счета: неза-
строенные земельные участки; права на владение земельными участками; зе-
мельные участки с истощённой почвой [10, с.11]. 

Оценка земли в Украине проводится на основе методик и стандартов, 
принятых в мировой практике по оценке недвижимости и бизнеса (Национа-
льная Ассоциация оценки и Институт оценки США, Российское и Украинс-
кое общества оценщиков). 

В зависимости от выбранного объекта оценки различают: 
1. Хозяйственную оценку земель, при которой единицей объекта оцен-

ки служит все землепользование хозяйства; 
2. Внутрихозяйственную оценку земель, при которой единицей объек-

та оценки являются земельный участок, поля севооборота, квартал многолет-
них насаждений или другой первичный земельный ареал. 

В соответствии со стандартами учёта GAAP, стоимость земли, исполь-
зуемой в сельскохозяйственных целях, подлежит амортизации, так как со 
временем земли теряют свои плодородные качества. Система американского 
учёта (GAAP) в этом вопросе находится в полном единстве с международ-
ными стандартами учёта. В международных стандартах учёта регламентиру-
ется вопрос начисления амортизации следующим образом: "Обычно земля 



 18 

имеет неопределенный срок полезного функционирования и не рассматрива-
ется как амортизируемый актив. Однако для конкретного предприятия земля, 
имеющая ограниченный срок полезности, должна рассматриваться как амор-
тизируемый актив" [12, с.112]. 

В Украине, в соответствии с нормативными документами (п. 22 
П(С)БУ 7 «Основные средства), амортизация по земле не начисляется, так как 
стоимость земли не является объектом амортизации и земельные участки как 
специфические основные средства имеют способность самостоятельно обно-
вляться. К тому же на земельные участки мы не можем определить срок по-
лезного использования. 

Вопросы начисления амортизации связаны с вопросами переоценки ос-
новных средств, которые проводятся регулярно, начиная с 1992 года. Однако 
стоимость земельных участков и объектов природопользования не подлежит 
переоценке. 

Считаем, что амортизацию по земельным участкам начислять неправо-
мерно. В то же время, в условиях высоких темпов инфляции, по нашему 
мнению, следует проводить переоценку земель, принадлежащих предпри-
ятию на правах собственности, чтобы обеспечить сопоставимость в денеж-
ной оценке основных средств и земли. Если же земли не переоценивать, то 
они, практически, не будут иметь достоверной денежной оценки. 

Поскольку земли стали объектом бухгалтерского учёта и входят в состав 
основных средств, то по ним следует проводить инвентаризацию. Инвентариза-
ции должны быть подвергнуты все земли, как принадлежащие предприятию на 
правах собственности, так и па правах пользования и аренды. Один раз в пять 
лет обязательно, а если произошли существенные изменения в составе угодий, 
то чаще следует проводить инвентаризацию с привлечением землеустроителя 
или специалиста, назначенного земельным комитетом, для уточнения карто-
графических материалов путём контрольных обмеров. 

При инвентаризации в инвентаризационной описи следует указывать, 
соответствует ли фактическое использование земель их целевому назначе-
нию, указанному в юридических документах (свидетельствах, актах, догово-
рах аренды). Эти сведения можно отразить на основе визуального наблюде-
ния, а в необходимых случаях путём контрольных обмеров. Поскольку в до-
говорах аренды одним из условий является целевое использование земель, то 
инвентаризационные описи по землям, предоставленным в пользование и 
аренду, должны представляться в земельный комитет, который в соответст-
вии с юридическими документами проверяет их целевое использование. 

Кроме этого, мы считаем необходимо проводить инвентаризацию до-
кументов на право собственности, пользования и аренды перед составлением 
годового отчёта ежегодно, поскольку в течение года происходит движение 
земельных участков (выход участников со своей земельной долей из состава 
участников, переоформление или окончание договоров по краткосрочной 
аренде земель и и т.д.). Одновременно следует проверять и производить 
взаимосверку всех первичных учётных документов, регистров аналитиче-
ского и синтетического учёта и отчётности. 



 19

Земельные участки являются объектом годовой отчетности. Информа-
ция о наличии земель в физической величине (га) содержится в форме госу-
дарственной статистической отчетности № 50-сх «Основные экономические 
показатели работы сельскохозяйственных предприятий за 200_ год», в част-
ности в разделе 6 данной формы «Землепользование в течение отчетного пе-
риода». 

Проанализируем источники информации при составлении отчётности. 
Данные синтетического учёта по счету 10 "Основные средства" из журнала-
ордера 4-А с.х. переносят в Главную книгу, а затем - в Баланс предприятия 
(ф. №1) и отражают по строке 1010 "Основные средства". Вся информация по 
основным средствам в бухгалтерском балансе (форма №1) показывается 
одной строкой, поэтому для аграрных формирований необходимо 
дополнительно представлять в пояснительной записке к годовому 
бухгалтерскому балансу данные о земельных ресурсах находящихся в 
собственности предприятия и эффективности их использования. 

Земельные участки в стоимостном выражении должны отражаться в 
Балансе и Примечаниях к годовой финансовой отчетности. В частности в Ба-
лансе в разделе I «Необоротные активы» по строке 1010 вместе с данными о 
других основных средствах предприятия. В  (форма № 5) в Разделе II «Осно-
вные средства» необходимо показывать информацию о земельных участках 
по строке 100 «Земельные участки» и о капитальных затратах на улучшение 
земель по строке 110 «Капитальные затраты по улучшению земель». По дан-
ным группам развернуто отражается остаток на начало года, поступление, 
переоценка, выбытие и остаток на конец года.  По данным категориям должен 
вестись аналитический учет. 

Сегодня раздел 13 специализированной бухгалтерской отчётности по 
землепользованию (форма № 9-АПК) заполняется по данным 
государственного учёта земель, поскольку регистров аналитического учёта 
не предусмотрено. Поэтому необходимо ввести такой регистр аналити-
ческого учета. 

В балансах западных фирм статья "Земля" обособленна от статьи 
"Собственность и основные средства". В составе же статьи "Долгосрочные 
инвестиции" выделены "Вложения в неиспользуемую землю и 
неустановленное оборудование". 

Известно, что не все земельные участки могут учитываться на балансе 
организации. Так, арендованные земли учитывают на забалансовых счетах. В 
практике хозяйствования организаций различных организационно-правовых 
форм применяются два вида аренды: текущая (простая) аренда и финансовая 
аренда - лизинг. В Украине лизинг не распространяется на операции с 
земельными участками, однако во многих странах лизинг земельных 
участков осуществляется. 

Текущая (простая) аренда основных средств осуществлялась 
практически всегда и методика бухгалтерского учёта арендованных земель 
описана Утехиным Н.И. Он писал, что стоимость арендуемой земли в счёт 
(на баланс арендатора) не ставится, а записывается в примечание только 
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количество такой земли, как не принадлежащей хозяйству, и величину 
арендной платы [20, с. 115]. Земля же, отдаваемая в аренду, должна 
отражаться в счёте (то есть остаться на балансе арендодателя), как 
собственность хозяйства, дающая постоянный доход, как неотъемлемая его 
часть. Таким образом, у арендатора эти земли отражались за балансом. По 
мнению Утехина Н.И. забалансовый счет земли должен был вестись в разрезе 
аналитики: полей (хлеба, травы), выгонов, лугов и так далее [20, с. 112]. На 
балансе же открывался счёт "Земля арендуемая", где отражалась по дебету 
сумма арендной платы в корреспонденции со счётом "Кассы". У 
арендодателя земли оставались на балансе и открывался счёт "Земля, 
отданная в аренду". 

Для целей бухгалтерского и налогового учета осуществляется денеж-
ная оценка земельных участков, которая определяется на рентной основе и в 
зависимости от назначения и порядка проведения может быть нормативной и 
экспертной (ч. 2 ст.201 ЗКУ и ст.5 Закона об оценке земель [5, 9]). Такая оце-
нка проводится целью регулирования отношений при передаче земли в собс-
твенность, наследство, под залог, купле-продаже, аренде, определении ставки 
земельного налога, учете совокупной стоимости основных средств и пр.  В 
аграрном секторе экономике денежная оценка земель сельскохозяйственного 
назначения проводится отдельно по орошаемым землям, многолетним наса-
ждениям, сенокосам, пастбищам и вычисляется по рентному доходу, форми-
рующемуся в зависимости от качества, месторасположения и экономической 
оценки земель.  

Сегодня есть несоответствие между нормами ЗКУ и нормами Закона об 
оценке земель. Ст. 128 ЗКУ [5, с.346] говорит о том, что стоимость земельно-
го участка определяется на основании его денежной и экспертной оценки, 
которая проводится по методике, утвержденной Кабинетом Министров 
Украины. И в то же время в ст. 5 Закона об оценке земель и, кстати, в ст. 201 
ЗКУ [5, с.519] сказано, что денежная оценка земельных участков в зависимо-
сти от назначения и порядка проведения может быть нормативной и эксперт-
ной. Поэтому получается, что ЗКУ рассматривает экспертную оценку как от-
дельный вид экономической оценки, а закон об оценке земель — как подвид 
денежной оценки.  

Нормативная денежная оценка земельных участков используется для 
определения размера земельного налога. Вместе с тем экспертная денежная 
оценка земельных участков и прав на них осуществляется с целью определе-
ния стоимости объекта оценки и используется при осуществлении гражданс-
ко-правовых соглашений относительно земельных участков и прав на них 
(ст. 5 Закона Украины «Об оценке земель» [9]). 

Формулы для оценки земель приведены в Методике нормативной де-
нежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пун-
ктов №213 от 23.03.95 [19], утвержденной постановлением Кабинета Минис-
тров Украины.  

Оценка земли должна учитывать динамику качественного состояния 
земель, их плодородие, степень загрязнения. Возрастание экономического 
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эффекта землепользования может сопровождаться как повышением, так и 
снижением экологического эффекта. В связи с этим рост показателей оценки 
земли (без учета ее экологической составляющей) может сопровождаться при 
разных условиях как повышением, так и снижением общей народнохозяйст-
венной ценности земель. 

Земля как средство производства в процессе производства не изнаши-
вается. Но сельскохозяйственные предприятия могут осуществлять меры по 
улучшению земли, которые рассматриваются как повышение ее качествен-
ных характеристик. Условно затраты можно разделить на: 

- затраты по повышению фактического текущего уровня качественных 
характеристик в связи с их снижением при каждом полученном на земле 
урожае: внесение минеральных и органических удобрений, средств борьбы с 
сорняками, вредителями. Их учитывают под урожай текущего или следую-
щего годов; 

- затраты на повышение базового уровня качественных характеристик 
земель при отсутствии таких на стадии подготовки земли к производству: ги-
псование солонцеватых и известкование кислых почв. Их относят на себес-
тоимость продукции, выращенной на обработанных площадях на протяже-
нии 5-7 лет. Затраты на проведение, осуществленные после введения земли в 
производство относят на капитальные затраты и учитывают в балансе по соо-
тветствующим статьям. 

Вышеприведенные моменты следует учитывать, чтобы исключить слу-
чаи неправильного отражения капитальных затрат.  

Для учета основных средств при их поступлении на предприятие необ-
ходимо определение первоначальной стоимости – это историческая (факти-
ческая) себестоимость необоротных активов в сумме денежных средств или 
справедливой стоимости других активов, переданных, потраченных на соз-
дание или приобретение объекта основных средств.  

В первоначальную стоимость земельного участка, согласно п.8 П(С)БУ 
7 [2, c.24] включаются затраты на оплату услуг органа землеустройства по 
проектированию отведения земельного участка, органа градостроительства и 
архитектуры, а также другие затраты, связанные с регистрацией прав собст-
венности на земельный участок. Увеличение первоначальной стоимости мо-
жет быть лишь в случае проведения дооценки. 

Выводы. Сегодня развитие эффективных земельных отношений в аг-
рарном природопользовании не возможно без бухгалтерского учета. Только 
бухгалтерский учет предоставит ту информацию, которая необходима как 
внешним ее пользователям, так и внутренним в вопросах эффективного зем-
левладения и землепользования. 

Земли сельскохозяйственного назначения, как основное средство прои-
зводства должны приобрести статус объекта бухгалтерского учета и вклю-
чаться в состав основных средств субъекта хозяйствования и найти отраже-
ние в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия. 

Важность стоимостного учёта земли в составе активного капитала 
предприятия не оспорима. 
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Класичний приватний університет 

 
У статті автором розглянуто історичний аспект розвитку податкової політики 

та можливості модернізації її інституту в Україні. Проаналізовано історичні етапи 
становлення та еволюції податкової системи, виокремлено основні фактори, що сприяли 
розвитку цієї системи. Автор аналізує основні функції та мету оподаткування в залеж-
ності від конкретної історичної епохи. 

In this article the author considers the historical aspect of tax policy and the possibility 
of upgrading its institution in Ukraine. The historical stages of formation and evolution of the 
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tax system are analyzed, the main factors that contributed to the development of this system are 
determined. The author analyzes the main function and purpose of taxation depending on the 
particular historical era. 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку податкових систем у 

країнах Заходу та в нових незалежних державах, до яких належить і Україна, 
наблизився до того моменту, коли зміни податків і режимів оподаткування, 
маневрування податковими ставками вичерпують свій реформаторський по-
тенціал. 

Можна стверджувати, що упродовж ХХ ст. були застосовані майже всі 
можливі варіанти структурно-нормативних перетворень в оподаткуванні. 
Процеси інтеграції та глобалізації, синхронні податкові реформи все більше 
роблять національні податкові системи схожими одна на одну. При зростаю-
чих вимогах фіскального і соціального характеру до податкових систем на-
стає час задіяти повністю суб'єктивно-мотиваційний фактор у модернізації 
оподаткування, реалізація якого здійснюється через адміністративні, органі-
заційні та інформаційні технології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням концептуа-
льних засад формування та розвитку податкової політики держави займалися 
як зарубіжні вчені-економісти Ф. Бекон, С. Брю, К. Макконел, А. Лаффер, М. 
Фрідмен, так і вітчизняні – М. Азаров, В. Андрущенко, А. Аронов, В. Базиле-
вич, В. Борейко, В. Вишневський, Ю. Іванов, А. Соколовська та багато інших 
видатних вчених. Проте ряд питань щодо формування раціональної податко-
вої політики все ж залишаються недостатньо розв’язаними. 

Постановка завдання. Мета статті – розглянути історичний аспект роз-
витку податкової політики та можливості модернізації її інституту в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податкова система є най-
стародавнішою фінансово-економічною системою людства. В період натура-
льного господарства в якості податків збиралась на користь керівника або ва-
тажка частина здобичі в натуральному вигляді. 

На початку народження державного устрою й в перший період його іс-
нування оподаткування проводилось у вигляді жертвування, причому ставка 
була визначена в розмірі 10 % від усіх доходів. Звідки і термін "десятина". 

Пізніше таку ж частину брали собі і релігійні організації. Кошти, які 
збирались, витрачалися на утримання армій, будівництво храмів, різних фор-
тифікаційних споруд, шляхів, проведення свят тощо. 

У країнах південної Європи (Греція, Італія) сплачувались "податі". Для 
цього все майно та скарб платника оцінювались й виділялась та частина, яка 
підпадає під оподаткування. В Італії при стягненні податків існував особли-
вий механізм - найбільший тягар оподаткування припадав на вибраних магіс-
трантів, які працювали на користь міста безкоштовно. У мирний час грома-
дяни взагалі не сплачували податки. В основі цієї податкової системи було 
майнове та подушне обкладання, тобто з'являється подушний податок. 

Пізніше, в IV-III ст. до нашої ери Римська імперія змінює стратегію 
своєї діяльності і змінюється її податкова система. Податки поділяються на 
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громадянські та провінціальні. Громадянський податок стягувався у вигляді 
майнового податку. Провінціальний поділявся на поземельний та особистий. 
Таким чином, податкова система поділялась на державні та місцеві податки 
(тобто перші форми комунального податку). 

В подальшому податкові системи змінювались, кількість податків зме-
ншувалась (або збільшувалась). Був час, коли на початку тисячоліття в Рим-
ській імперії крім державних та поземельних податків встановлювалась плата 
за фруктові дерева, виноградну лозу та ін. Крім того, існувала також "подуш-
на подать". Це були, головним чином, прямі податки. Але в той же час засто-
совувались і непрямі податки - наприклад, податок з обігу (ставка 1 %), пода-
ток з обігу по торгівлі рабами (ставка 4 %), податок на звільнених рабів (ста-
вка 5 %) тощо. 

В цей же час, як правило, стягнення податків у грошовому вигляді сти-
мулювало продаж виробниками залишків своєї продукції, тобто вони вико-
нували ще й функцію стимулювання розвитку господарства. 

Податкова система, яка існувала в Римський імперії, в подальшому за-
стосувалась і в інших країнах. Наприклад, у Візантії існував 21 прямий пода-
ток, до яких відносились земельний податок, подушна подать, податок на 
утримання армії, на купівлю коней. Існував податок на рекрутів, який дозво-
ляв тим, хто його сплачував, не проходити службу в армії. Було вперше вве-
дено мито на видачу державних актів (тобто прообраз існуючого зараз мита). 

Податкова політика та податкові системи в Європі будувались за при-
кладом Римської імперії, але поступово вони змінювались. 

Фінансова система Русі почала складатися наприкінці IX ст. В той же 
час почалася складатися і податкова система, яка на той час була практично 
єдиним джерелом доходу Великого князя Русі. При стягненні дані були за-
пропоновані два способи: 

- "візки", коли платники привозили данину до князя в Київ; 
- "полюдно" - за податками їздили сам князь або його "військова дру-

жина". 
На відміну від західних європейських держав, податки зберігалися і 

розподілялися князем на утримання свої військової дружини та інші держав-
ні потреби. Існувала також і надзвичайна "подать", але вона запропоновува-
лась на час війни або військових походів. 

Поряд з прямими податками існували і непрямі. За провезення товарів 
через кордон в деяких місцевостях збирався "мит", за перевезення через річку 
- "перевіз". Якщо хтось мав сховище, то він сплачував "гостинне мито", при 
здійсненні торгівлі на ринках сплачувалось "торговельне мито", за відванта-
жування товарів встановлювалось мито "вага", за вимірювання - мито "міра". 
Були введені і різні судові мита: за вбивство стягувалось мито "вірі", за інші 
злочини - "продаж". 

Наприкінці XV ст. почала створюватися нова фінансова система і особис-
та податкова політика. Головним чином податок збирався у вигляді грошей. Він 
стягувався з селян та посадових осіб. Крім того, були введені податки "ямські", 
"пищальні" (для виробництва гармат), збори міські, "засічки" (спрямовувались 
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на будівництво охоронних укріплень, засік). Потім царем Іваном IV був введе-
ний "стрілецький податок" на утворення військ, а також "полонений податок" - 
для викупу російських полонених, які були взяті в полон ворогом. 

В подальшому міра "соха" як міра вимірювання, або "сошиний лист", по-
чала розповсюджуватись не тільки на землю. До неї стали включатись двори в 
містах та інші елементи. Була встановлена система, коли до "сохи" входили 
двори, які поділялись в залежності від видів діяльності та розміру доходу. 

В цілому виділялись державні чиновники, які складали загальні "посо-
шні листи" по всіх містах, повітах, дворах, різноманітні категорії землевлас-
ників, які об'єднались в окрему книгу. Податкова політика будувалась так: 

- Виділялись волості в цілому з визначенням загальної суми податі по 
окладах, який визначався на підставі "сохи". 

- Оклад розподілявся по окремих селах та посадах. 
Визначався розмір податі з кожного двору або податної особи. При 

цьому подать, яка збиралася з двора, однаково була з податної особи, неза-
лежно від його майнового стану. 

На найбільш загальному рівні пізнання питання виникнення та розвит-
ку інституту податку, які призвели до усвідомлення необхідності розробки 
інституту податкової політики, нерозривно пов'язані з еволюцією соціально-
економічних формацій, змістом яких як базисною нормою наповнений роз-
виток таких інститутів. Більше того, розробку ефективної податкової політи-
ки по праву визнають фундаментальним випробовування для будь-якої дер-
жави. В табл. 1 схематично відображено процес і складові формування інсти-
туту податкової політики. 

Таблиця 1 
Формування складових інституту податкової політики 

Зміст норми визначають на: Норми 
загальнотеоретичному рівні практичному рівні 

Базисні Існуюча соціально-економічна  
модель (формація) 

Обрана модель соціально-
економічного розвитку 

Додаткові Інститут держави Функції держави та відповідно 
 рівень централізації доходів 

Допоміжні, 
підтримуючі Інститут інтересів Політика доходів у державі 

Ціннісні Фундаментальні принципи  
оподаткування 

Рівень економічної нейтральності 
оподаткування 

Когнітивні Інститути права, контролю  
та масово-роз'яснювальної роботи 

Положення Податкового кодексу 
України 

 
Держава повинна гарантувати стабільність основних принципів опода-

ткування, а механізми та правила їх дії мають бути зафіксовані в єдиному до-
кументі - Податковому кодексі України. У ньому повинна бути втілена сут-
ність нової або оновленої податкової політики, яка не просто визначатиме 
траєкторію розвитку податкових відносин і податкового права, а поєднає те-
нденції і напрями реформувань у податковій сфері зі стратегією економічно-
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го розвитку країни. 
Разом з тим, про формування нової податкової політики та проголо-

шення чи уточнення її основоположних принципів, які враховують виклики 
нової реальності, практично не йдеться. Більш того, у запропонованих чисе-
льних концепціях реформування податкової системи словосполучення "пода-
ткова політика" взагалі не використовується або розуміється як синонім сло-
восполучень "податкова система", "система оподаткування". Йдеться про си-
стемну кризу не податкової політики, а податкової системи, яка власне є ме-
ханізмом реалізації цієї політики. 

Висновки. Отже, створення ефективної системи оподаткування немо-
жливе без теоретично й практично обґрунтованої, зрозумілої для платника 
податку і працівників податкової служби з технічної і правової точок зору 
концепції податкової політики. Вона має визначити пріоритети податкових 
перетворень, будучи органічною частиною державної програми економічних 
реформувань. Знайти її складові, означає реалізувати ту гармонійну узгодже-
ність стабільності оподаткування з його гнучкістю, яка визначає головні тен-
денції при побудові будь-якої податкової системи. 
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У статті надані ключові рекомендації щодо формування та підвищення ефектив-

ності бюджетних інвестиційних програм. Визначені загальні принципи розроблення й ре-
алізації довгострокової цільової програми. З’ясовані нагальні завдання бюджетної полі-
тики, що спрямовується на забезпечення стабілізації державних фінансів та стійкості 
фінансової системи України, підтримку економічного зростання. 

In the article provided key recommendations for the formation and efficiency of budget 
investment programs. The general principles of the development and implementation of long-
term target program. Elucidated the urgent task of fiscal policy. 



 27

Постановка проблеми. Побудова та здійснення бюджетної політики 
України має відповідати як тактичним цілям, так і довготривалим перспективам 
збалансованого розвитку суспільства. Переорієнтація цілей та ускладнення зав-
дань бюджетної політики зумовлена як внутрішніми проблемами, так і 
нестабільністю світового фінансового господарства, посиленням його впливу на 
соціально-економічні процеси в Україні, що актуалізує необхідність формуван-
ня адекватного механізму бюджетної політики з метою стимулювання виходу із 
фінансово-економічної кризи та відновлення довгострокової позитивної 
динаміки економічного зростання. На сучасному етапі бюджетна політика як 
складова економічної політики повинна бути націлена на проведення всебічної 
модернізації економіки, створення умов для підвищення її ефективності і 
конкурентоспроможності, поліпшення інвестиційного клімату, досягнення кон-
кретних результатів в економіці і соціальній сфері. Необхідно мати чітке 
розуміння наслідків реалізації будь-яких заходів бюджетної політики з позиції 
їх впливу на темпи досягнення поставлених цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі еволюції економіч-
ної думки інтерес науковців до проблеми циклічного розвитку економіки та ро-
лі державної антикризової політики, її реалізації через державний бюджет змі-
нювався в залежності від наслідків «невдач ринку» та ефективності урядової 
політики. Вагомий внесок до теорії економічного циклу зробили Й. А. Шумпе-
тер, Дж. М. Кейнс, Р. Харрод, Е. Домар, Е. Хансен, П. Самуельсон, Дж. Хікс, 
М. І. Туган-Барановський, М. Д. Кондратьєв, М. Фрідмен, А. Шварц, 
Дж. Е. Стігліц, Х. Мінскі. Сьогоднішні реалії знову зосереджують увагу вчених 
на пошуку шляхів подолання кризи та попередження кризових явищ у майбут-
ньому, серед українських науковців варто відзначити публікації О. І. Баранов-
ського, В.М. Геєця, Ф. О. Ярошенка, Ю. В. Полунєєва та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування активізації бюджет-
ної політики до антикризового спрямування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для підвищення ефективності 
бюджетної політики варто встановити і дотримуватися чітко сформульованих 
принципів, до яких, зокрема, належать: реалістичність і надійність економічних 
прогнозів і передумов, покладених в основу бюджетного планування; форму-
вання бюджетів з урахуванням довгострокового прогнозу основних параметрів 
бюджетної системи; обмеження бюджетного дефіциту, державного боргу і 
встановлення правил використання для фінансового забезпечення видаткових 
зобов'язань, що виходять за межі бюджетного року; повнота обліку і прогнозу-
вання фінансових й інших ресурсів, які можуть бути спрямовані на досягнення 
цілей державної політики, включаючи бюджетні асигнування, податкові пільги, 
майно; планування бюджетних асигнувань з огляду на безумовне виконання 
діючих видаткових зобов'язань; ухвалення нових видаткових зобов'язань за на-
явності чіткої оцінки необхідних для їх виконання бюджетних асигнувань; ух-
валення нових видаткових зобов'язань з урахуванням термінів і принципів їх 
реалізації (разових або умовно-постійних); дотримання встановлених бюджет-
них обмежень при ухваленні нових видаткових зобов'язань, зокрема за умови і в 
межах реструктуризації (скорочення) раніше прийнятих зобов'язань (у разі по-
треби); систематичний аналіз і оцінка ризиків для бюджетної системи, що ви-
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никають внаслідок середньо- і довгострокових демографічних тенденцій, зміни 
зовнішньоекономічних умов, ухвалення умовних зобов'язань; створення і під-
тримка необхідних фінансових резервів. 

Одним із важливих завдань бюджетної політики є підвищення ефективнос-
ті здійснення капітальних видатків бюджету. "В умовах посткризового віднов-
лення економіки зростає важливість державних видатків як рушіїв економічно-
го зростання," - зазначається у Щорічному посланні Президента України до 
Верховної Ради України "Модернізація України - наш стратегічний вибір". На-
самперед, це стосується підвищення значимості державних інвестицій та їх 
ефективності в умовах стагнації приватних інвестицій. Також у Посланні вказа-
но на необхідність формування правового поля для функціонування інституту 
інвестиційних програм і проектів, забезпечення реального функціонування сис-
теми фінансових інститутів розвитку, що забезпечить підвищення ефективності 
інвестицій [2, с. 256]. 

Протягом минулих років економічних перетворень в Україні відбулося 
значне скорочення інвестицій, особливо за рахунок бюджетних ресурсів та їх 
ефективності, що свідчить про наявність серйозних проблем і викривлень в 
економічних відносинах (табл. 1).  

Таблиця 1 
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування 

у фактичних цінах, млн грн 

* Без ПДВ. 
** До 2007 р. включно входили до складу інших джерел фінансування. 
Джерело: дані Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

Джерела  
фінансування 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Усього 23629 32 573 37 178 51011 75 714 93 096 125 254188 486233 081151777 150 667
у тому числі за раху-
нок:            

коштів державного 
бюджету 1210 1749 1863 3 570 7 945 5 077 6 846 10458 11576 6687 9 479

коштів місцевих бю-
джетів 975 1332 1365 2 095 3 544 3 915 5 446 7 324 9 918 4161 4357 

власних коштів під-
приємств та організа-
цій 

16198 21770 24470 31306 46 685 53 424 72 337 106 520132138 96019 83 997

кредитів банків та 
інших позик 391 1400 1985 4196 5 735 13 740 19 406 31182 40451 21581 20 611

коштів іноземних ін-
весторів 1400 1412 2 068 2 807 2 695 4688 4 583 6 660 7 591 6859 3 429

коштів населення на 
будівництво власних 
квартир** 

- - - - - - 7 019 9 879 9495 4792 4653 

коштів населення на 
індивідуальне житло-
ве будівництво 

1176 1415 1573 1822 2 577 3 091 5110 8 549 11589 5 502 16 176

інших джерел фінан-
сування 2 279 3494 3 854 5 215 6 533 9161 4 507 7 914 10323 6176 7 965
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Теоретично постановами Кабінету Міністрів України, що стосуються 
розподілу капітальних видатків з державного бюджету на інвестиційні про-
грами і проекти, потрібно надавати перевагу фінансуванню незавершених 
проектів, а не нових, однак на практиці ця норма не діє. Щороку під час бю-
джетного процесу з'являється постанова Кабінету Міністрів України щодо 
розподілу капіталовкладень, яка практично скасовує цей принцип. З кожною 
новою постановою змінюються правила, і часто відбір інвестиційних проек-
тів здійснюється за політичними рекомендаціями з нехтуванням принципу 
пріоритетності проектів незавершеного будівництва. 

Особливо високий ступінь невиконання бюджетних інвестиційних прое-
ктів, згідно з результатами перевірок контролюючих органів, спостерігався у 
сфері соціальної інфраструктури. Таке невиконання капітальних проектів зу-
мовлено низкою чинників (окремі з них вже наводилися), включаючи такі: 
відсутність програми довгострокового інвестиційного бюджетування та бага-
торічної стратегії щодо капіталовкладень на державному та місцевому рів-
нях, що перешкоджає належному плануванню на період, який виходить за 
межі річного циклу; відсутність прогнозованості рівнів фінансування на 
будь-який фінансовий рік; щорічне надання переваги новим проектам порів-
няно з тими, що вже виконуються. Головною причиною цього є відсутність 
системної бази для відбору проектів і можливий політичний тиск на вико-
нання нових проектів. Є затримки з фінансуванням інвестиційних бюджетних 
проектів протягом певного фінансового року. Кошти із державного бюджету 
надходять, як правило, у другій половині фінансового року і не вистачає ча-
су, щоб використати їх упродовж поточного фінансового року. Також немає 
систематизованих даних про наявні основні фонди бюджетних установ та їх 
фізичний стан на регіональному рівні. Така ситуація зумовлює помітне зни-
ження ефективності процесу розподілу фінансування на інвестиційні бюдже-
тні проекти і може призвести до недостатніх видатків на технічне обслугову-
вання активів. Передбачувані наслідки такого браку інформації можуть бути 
вкрай негативними [6, с. 423]. 

Ключовими рекомендаціями щодо формування бюджетних інвестицій-
них програм (проектів) та підвищення їх ефективності на загальнодержавно-
му рівні можуть бути: 

- впровадження розрахованих на багаторічну перспективу граничних 
сум видатків (капітальних і поточних); 

- впровадження в усіх профільних міністерствах і органах розрахованих 
на багаторічну перспективу секторних стратегій / планування в межах грани-
чних сум бюджету; 

- створення офіційної структури для забезпечення співпраці між Мініс-
терством фінансів України і Міністерством економічного розвитку та торгів-
лі України у процесі розгляду всіх аспектів формування інвестиційних прое-
ктів, починаючи ідентифікацією та оцінкою і завершуючи моніторингом; 

- постійне застосування аналізу вигід та витрат як складової формально-
го процесу оцінювання та відбору проектів, впровадження прозорих та стан-
дартних методів оцінювання; 
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- впровадження методики оцінювання потенційних фіскальних ризиків для 
схем приватного і державного партнерства, усіх видів та схем приватизації; 

- створення бази даних наявних капітальних активів; 
- забезпечення координації дій між Міністерством фінансів України і 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України; 
- поліпшення моніторингу та оцінки функціонування й утримання активів; 
- здійснення щорічних аудитів внутрішнього контрою в профільних мі-

ністерствах для оцінки ефективності управління та виконання інвестиційних 
програм і проектів, що стосується насамперед міністерств з високим рівнем 
ризику. 

Важливим завданням бюджетної політики є запровадження механізму 
середньострокового бюджетного планування. Як зазначається у Щорічному 
посланні Президента України до Верховної Ради України "Модернізація 
України - наш стратегічний вибір", одними з основних законодавчих новацій 
є запровадження середньострокового бюджетного планування, розвиток про-
грамно-цільового методу бюджетування. 

Реалізація такого напряму бюджетної політики потребує, крім законода-
вчого регулювання цього питання, також реальних дій щодо розвитку серед-
ньострокового бюджетного планування, без яких норми законодавства зали-
шаться декларативними і не забезпечать реалізації завдань бюджетного пла-
нування у бюджетному процесі. 

Практика зарубіжних країн свідчить, що розвиток середньострокового 
бюджетного планування забезпечується: наявністю системи пріоритетних ці-
лей державного розвитку, згідно з якими будується діяльність відповідних 
органів влади і розподіляються бюджетні кошти; надійною системою серед-
ньострокового/довгострокового прогнозування; чітким розмежуванням фун-
кцій і повноважень між органами державної влади щодо розроблення держа-
вної політики і бюджетних проектувань; системним застосуванням інструме-
нтів бюджетного планування; стабільним і комплексним нормативно-
правовим регулюванням бюджетного планування [4, с. 13]. 

Перехід до середньострокового бюджетного планування потребує на-
самперед визначення цільового завдання його організації. Бюджетне проек-
тування середньострокового періоду має бути відносно постійним, оскільки 
слугує орієнтиром для органів влади при розробленні ними програм і заходів, 
спрямованих на вирішення завдань і цілей державної політики. Однак прийн-
яття багаторічних бюджетів звичайно не гарантує спадкоємності і стабільно-
сті бюджетної політики, якщо немає достатньо надійних прогнозних параме-
трів економічного й соціального розвитку. У зв'язку з цим, в Україні необ-
хідно підвищити достовірність і надійність макроекономічних прогнозів.  

Вирішення завдань щодо підвищення якості макроекономічного прогно-
зування і бюджетного планування потребує створення системи моніторингу 
відповідності досягнутим у звітному році параметрів показникам, встановле-
ним на середньостроковий (трирічний) період, і що особливо важливо, - ана-
лізу причин їх відхилення від раніше затверджених показників; формування 
інформаційної бази, що дає змогу враховувати максимально можливу кіль-
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кість факторів, які впливають на значення показників економічного розвитку 
і параметрів бюджетної системи; стабільного бюджетного й податкового за-
конодавства; чіткого визначення пріоритетів державної політики; матеріаль-
но-технічного і кадрового забезпечення розроблення прогнозів. 

Необхідні також чітка й прозора методологія коригування раніше схва-
лених проектувань середньострокових планів, оцінка стійкості та стабільнос-
ті розрахованих показників і ризиків їх зміни. Основою середньострокового 
планування мають бути документи, які визначають напрями державної полі-
тики, що ґрунтуються на фінансовій оцінці можливостей держави щодо ви-
конання прийнятих рішень, їх впливу на розвиток економіки. Нині в Україні 
створено інструментарій державної політики, однак бракує цілісності його 
застосування. Необхідно забезпечити тісніший зв'язок документів, що стано-
влять основу державної економічної й соціальної політики та середньостро-
кового бюджетного планування. На наш погляд, такий взаємозв'язок має бути 
зумовлений певними чинниками. 

Насамперед, пріоритети соціально-економічної політики визначаються у 
Посланні Президента України до Верховної Ради України. Потім Кабінет 
Міністрів України формулює Концепцію соціально-економічного розвитку 
на середньострокову перспективу, яка становить систему уявлень про страте-
гічні цілі й пріоритети соціально-економічної політики держави, найважли-
віші напрями та засоби реалізації вказаних цілей [5, с. 459]. 

Концепція є основою Програми соціально-економічного розвитку дер-
жави на середньострокову перспективу як комплексної системи цільових орі-
єнтирів соціально-економічного розвитку держави та запланованих ефектив-
них шляхів і засобів досягнення вказаних цілей. У цьому формулюванні слід 
виокремити елементи, що мають найбільший сенс, а саме "система цільових 
орієнтирів" і "засоби досягнення орієнтирів". Перший - передбачає встанов-
лення цільових орієнтирів з цілої низки напрямів. Другий - має відображати 
інструменти й методи їх досягнення. Система цільових орієнтирів і заплано-
вані шляхи і засоби їх досягнення мають бути основою державних цільових і 
бюджетних програм. 

На Концепцію соціально-економічного розвитку держави на середньо-
строкову перспективу "проектується" Концепція бюджетної політики держа-
ви на середньострокову перспективу. Фінансовим відображенням урядової 
Програми соціально-економічного розвитку держави на середньострокову 
перспективу стає фінансовий баланс держави, який має відображати весь об-
сяг створених у державі фінансових ресурсів, а також середньорічний бю-
джет. Ліміти бюджетних видатків, затверджені урядом у складі середньоріч-
ного бюджету, доводяться головним розпорядникам бюджетних коштів, які в 
підсумку розподіляються ними за бюджетними програмами. 

Отже, для розвитку середньострокового бюджетного планування необ-
хідно: забезпечити тісний взаємозв'язок прогнозних і програмних докумен-
тів, що становлять основу державної економічної і соціальної політики та се-
редньострокового бюджетного планування; сформувати довгостроковий (не 
менше 12-15 років) економічний і бюджетний прогноз; використовувати для 
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цілей бюджетного планування консервативний, з огляду на формалізовані 
критерії, макроекономічний прогноз з одночасним розширенням варіантів 
прогнозу для інформування бізнесу і міжнародного співтовариства; встано-
вити середньостроковий (до 3-5 років) індикативний ліміт витрат за напря-
мами політики (для довгострокових цільових програм), що створюють умови 
для реструктуризації за ініціативи відповідних відомств (адміністраторів 
програм) витрат і підвищення гнучкості використання бюджетних асигну-
вань для досягнення заявлених цілей; встановити обмеження відповідно до 
законопроектів про внесення змін у закон про державний бюджет. 

Головним інструментом підвищення ефективності бюджетних витрат як 
складової ефективності діяльності органів державної влади і місцевого само-
врядування пропонується прийняти програмно-цільовий принцип управління 
діяльністю шляхом створення умов для інтеграції стратегічних (політичних) 
цілей і всієї сукупності заходів для їх досягнення в рамках довгострокових 
цільових програм. Одним із основних інструментів програмно-цільового 
управління є довгострокові цільові програми. 

Реалізація кожної довгострокової цільової програми в середньостроковій 
перспективі має забезпечуватися шляхом формування і затвердження плану 
реалізації ДЦП (карти ДЦП), який містить перелік цілей, цільових індикато-
рів, пріоритетних напрямів, завдань і заходів із зазначенням термінів їх вико-
нання, а також фінансових коштів та їх джерел. Як методичну й організацій-
ну основу для цього пропонується використовувати доповіді про результати 
й основні напрями діяльності органів виконавчої влади [3, с. 123]. 

Оскільки одним із напрямів бюджетної політики є запровадження режи-
му жорсткої економії бюджетних коштів, що передбачає досягнення макси-
мально можливого мультиплікативного економічного і соціального ефекту 
від кожної бюджетної гривні, зокрема, витраченої на державне управління, 
нагальним є завдання підвищення ефективності діяльності державних орга-
нів. Видатки на державний апарат є важливим інструментом забезпечення 
функцій держави, а вартість державного управління має бути адекватною 
можливостям економіки, тому оптимізація цих видатків сприятиме справед-
ливому розподілу і раціональному використанню ресурсів держави та кра-
щому задоволенню потреб населення. 

Органи державної влади як суб'єкти фінансових відносин мають складну 
ієрархічну структуру і чітко визначені функції, для виконання яких вони і 
створюються. Тому рівень їх реалізації визначає ефективність апарату дер-
жавного управління і відповідно здатність державного механізму загалом. 
Саме рівень здійснення цих функцій визначає правильність державного уст-
рою, демократичність суспільства, а отже - потенційні можливості й міцність 
держави. Через це перед Україною постало непросте завдання оптимізації 
основних функцій та приведення системи органів виконавчої влади, які їх ре-
алізують, у відповідність із реаліями сучасного суспільного розвитку, націо-
нальними інтересами та демократичними парадигмами сучасності. Без цього 
становлення України як демократичної, соціальної, правової держави та її ін-
теграція в європейське співтовариство будуть украй ускладненими. 
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Аналіз функцій та повноважень органів виконавчої влади є основою їх 
оптимізації. Тому функціональне обстеження системи органів виконавчої 
влади - важливий чинник чіткого та обґрунтованого закріплення функцій і 
повноважень за органами виконавчої влади і на цій основі визначення пріо-
ритетів їх законодавчої регламентації, спрощення системи державного 
управління, ліквідація її неефективних ланок, запровадження уніфікованої 
структури апарату органів виконавчої влади. 

Для оптимізації кількості територіальних органів та їх чисельності, що 
діють у складі центральних органів виконавчої влади, необхідно здійснити 
обстеження та аналіз їх функцій та визначити перелік повноважень, які за-
лишаться в центральних органах виконавчої влади і передаватимуться з цен-
трального рівня місцевим органам виконавчої влади (органам місцевого са-
моврядування) для забезпечення їх реалізації у межах відповідних адмініст-
ративно-територіальних одиниць. 

Необхідно передати окремі функції органів виконавчої влади та їх підвідо-
мчих організацій на аутсорсинг. Зокрема, з метою підвищення якості управлін-
ня реалізацією державних цільових програм доцільно було би розширити аут-
сорсинг функцій державного замовника. Для цього необхідно нормативно ви-
значити перелік функцій, які можуть передаватися держзамовником на договір-
ній основі підприємствам, установам, організаціям приватного сектору. 

Враховуючи повноваження місцевих державних адміністрацій, пропону-
ється ліквідувати територіальні органи у складі окремих ЦОВВ, які здійсню-
ють управління окремими підгалузями або сферами діяльності та передати 
контрольно-наглядові функції обласним державним адміністраціям. Такий 
процес дасть змогу підвищити ефективність здійснення державної політики 
уряду на територіальному рівні, спрямувати його діяльність на забезпечення 
реалізації прав і свобод громадян, наблизити надання (управлінських) послуг 
до споживачів та підвищити їх якість, гармонійно поєднати загальнодержавні 
та місцеві інтереси. 

Розподіл функцій між регіонами пропонується здійснити з урахуванням 
обсягів, результативних показників діяльності територіальних органів (об'єк-
тів контролю, нагляду тощо). Необхідно гнучко підходити до визначення те-
риторіальної мережі ЦОВВ. Має бути передбачена можливість утворення 
спільних підрозділів для кількох областей, районів і міст. Проте цей процес 
повинен відбуватися з урахуванням критеріїв доступності та зручності для 
громадян [1, с. 147]. 

Найважливішим напрямом бюджетної політики є збереження та приско-
рення людського розвитку шляхом підвищення ефективності надання соціа-
льних послуг, якості і доступності медичної допомоги. 

Бюджетна політика України в соціальній сфері характеризується відсут-
ністю цілісного, послідовного підходу до вирішення стратегічних проблем 
подальшого соціального розвитку країни в умовах значних зовнішніх і внут-
рішніх політико-економічних ризиків і бюджетних обмежень. Не створено 
бюджетного механізму, здатного забезпечити умови для розвитку людського 
капіталу та ефективної реалізації функцій держави. Посилилися негативні 
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тенденції до формування й використання державного бюджету як механізму 
досягнення групових політичних цілей, ігнорування макроекономічних зале-
жностей між динамікою ефективності національної економіки, бюджетними 
ресурсами і соціальними видатками бюджету, що ускладнює забезпечення 
стійкості бюджетної системи у середньостроковому періоді, обмежує можли-
вості для створення економічного і фінансового потенціалів, необхідних для 
збалансованої реалізації поточних і довгострокових соціальних цілей. Тому 
нагальними завданнями бюджетної політики є вдосконалення системи соціа-
льних послуг і оптимізація видатків бюджету на їх надання. 

У сфері нормативно-правової бази: розроблення довгострокових націо-
нальної і регіональних стратегій розвитку соціальної сфери в цілому і зокре-
ма стратегії надання соціальних послуг вразливим верствам населення з ура-
хуванням кількох ключових завдань, одним з яких має бути надання субсидій 
споживачам замість фінансової підтримки виробників; створення механізмів, 
які не даватимуть змоги у майбутньому ухвалювати закони без урахування 
їхнього впливу на бюджет, зокрема законодавче закріплення обов'язкового 
проведення аналізу соціально-економічних витрат та вигід від реалізації про-
понованого законодавчого акта; запровадження мораторію щодо законодав-
чого встановлення нових видів пільг та розширення категорій їх отримувачів. 

Висновки. Сучасний стан реалізації заходів з проведення стратегічних 
перетворень передбачає активізацію бюджетної політики. Вона спрямовуєть-
ся на забезпечення стабілізації державних фінансів та стійкості фінансової 
системи України, підтримку економічного зростання. До завдань та викликів 
у цій сфері належать подолання наслідків фінансово-економічної кризи, за-
безпечення темпів економічного зростання, достатніх для динамічного на-
ближення України за показником валового внутрішнього продукту на одну 
особу (за паритетом купівельної спроможності) до середнього рівня в країнах 
- нових членах Європейського Союзу, підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки з урахуванням перспектив асоційованого членства в 
Європейському Союзі. 
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УДК: 336.226.112 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ТРУДОВИХ 

ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
Безкровний О. В., к. е. н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Доведено домінуючий вплив механізму оподаткування заробітної плати на загаль-

ний рівень прибуткового оподаткування працівників галузі сільського господарства. Об-
ґрунтовано необхідність та розроблено пропозиції щодо застосування прогресивного під-
ходу при справляння податку на трудові доходи працівників аграрного сектору економіки.  

Dominant influence of mechanism of taxation of salary is well-proven on the general 
level of profitable taxation of workers of industry of agriculture. A necessity is reasonable and 
suggestions are worked out in relation to application of progressive approach at production of 
tax on the earned incomes of workers agrarian to the sector of economy. 

 
Постановка проблеми. Центральною ланкою сучасної податкової сис-

теми є оподаткування особистих доходів населення. Податки з населення – 
це економічні відносини в грошовій формі, які виникають між державою та 
населенням з приводу примусового обов’язкового вилучення частини їх до-
ходу для покриття платежів бюджету.  

На особливості прибуткового оподаткування населення в кожній конк-
ретній державі впливає ряд факторів, серед яких можна виділити консервати-
вність чи ліберальність економіки, ментальність та податкову культуру насе-
лення, економічну ситуацію в країні тощо. При цьому, реалії сьогодення сві-
дчать про далеко не повну реалізацію принципу соціальної справедливості з 
огляду на велике розшарування суспільства, де 90 % населення мають низькі 
доходи й 10 % – надвисокі. 

В той же час, головною і найскладнішою проблемою, що виникає на 
шляху практичного запровадження реформаційних заходів у сфері оподатку-
вання доходів населення, є їх теоретико-методологічне обґрунтування, по-
кликане забезпечити оптимальні шляхи здійснення такого реформування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оподаткування заробітної 
плати, як основного елементу трудових доходів населення, є надзвичайно ак-
туальною проблемою, яка зачіпає інтереси найманих працівників, визначаю-
чи фактичний рівень їхніх доходів, роботодавців, на яких покладаються фун-
кції податкових агентів, та держави, котра є одержувачем утриманих та нара-
хованих на доходи працівників податків і внесків. Незважаючи на те, що за-
значену проблему не можна назвати новою, дискусії між науковцями, прак-
тиками, представниками податкових органів, серед яких слід виділити  
М. Дем’яненка, П. Лайка, О. Рябчука, В. Синчака, Л. Тулуша, К. Швабія,  
С. Юшка та інших, щодо обґрунтованості й ефективності чинного механізму 
оподаткування заробітної плати та напрямів його реформування не припиня-
ються. Додаткової актуальності дана проблема набуває стосовно галузі сіль-
ського господарства, яка характеризується порівно нижчим рівнем заробіт-
них плат і тому більш гостро відчуває потребу в перегляді підходів до справ-
ляння податку з таких доходів її працівників.  
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Постановка завдання. Доведена в останні роки необхідність реформу-
вання діючої практики оподаткування трудових доходів, отримуваних грома-
дянами зайнятими в галузі сільського господарства, зважаючи на специфіку її 
розвитку, вимагає пошуку та розробки нових методичних підходів до справ-
ляння податку на доходи фізичних осіб, на долю якого припадає значна част-
ка стягуваних з працівників аграрних підприємств податків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні, більшість 
держав використовують прогресивну шкалу оподаткування трудових доходів 
населення, оскільки саме вона як інструмент перерозподілу великих доходів 
на користь бідних громадян слугує встановленню соціальної справедливості 
у суспільстві. 

За твердженням С. Юшка, саме прийняття Закону України „Про пода-
ток з доходів фізичних осіб” змінило прогресивну систему оподаткування, 
яка діяла до 2004 р. на пропорційну, яка передбачає перехід від шкали подат-
кових ставок до застосування єдиної ставки податку [5]. На нашу думку, та-
кий перехід передчасний, тому що прогресивне оподаткування - це один з 
найвагоміших інструментів регулювання диференціації доходів населення, 
рівень якої за період реформування економіки має постійну тенденцію до 
зростання, і на сьогодні вона не подолана.  

В тій ситуації, яка зараз склалася в Україні, і в цьому ми поділяємо по-
зицію Н. Фролової, доцільно було б залишити прогресивне оподаткування, 
замінивши лише саму шкалу [3]. Враховуючи гостроту проблем у сфері роз-
подільчих відносин в Україні, можна сказати, що відмова від прогресивного 
оподаткування - крок не тільки передчасний, але й необачний.  

В Україні ж діє єдина ставка цього податку. Таке рішення було прийня-
те з огляду на необхідність легалізації доходів, але, як вважає багато вчених, 
це все одно не стимулювало платників до детінізації своїх доходів. 

До 2004 року в Україні діяла прогресивна шкала оподаткування, з мі-
німальною ставкою 10 % та максимальною - 40 %. Розмір ставки залежав від 
обсягу оподатковуваного доходу, який вимірювався в кількості мінімальних 
зарплат. Що більшим був дохід особи, то вищу ставку податку застосовували 
до неї. Однак з 2004 року Україна перейшла на єдину пропорційну ставку 
оподаткування розміром 13 % (з 2007 р. - 15 %). З 2011 року діє базова ставка 
розміром 15 % для доходів, які за місяць не перевищують 10 мінімальних 
зарплат та 17 % - для доходів понад 10 мінімальних зарплат [4]. 

Слід зауважити, що стягнення податку у розмірі 15 % для всіх верств 
населення не є до кінця виправданим, оскільки різні громадяни мають різні 
рівні доходів у формі заробітної плати. При цьому, доцільним, на наш по-
гляд, є запровадження елементів прогресивної шкали, яка мала яскравий ви-
гляд до 2004 року, і частково з’явилась у 2011 р. після запровадження Подат-
кового кодексу України (ПКУ) [1]. Так, пропонована шкала відрізняється від 
діючих стандартів тим, що не є в чистому вигляді прогресивною, адже допо-
внена окремими ознаками регресивності (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Прогресивно-регресивна шкала для нарахування податку на доходи 

фізичних осіб у формі заробітної плати 
Крок шкали (величина заробітної плати (ЗП)), грн Розмір ставки ПДФО, % 
до 1 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб (ПММ) 7,5 % 

від 1 до 2 прожиткових мінімумів для праце-
здатних осіб 

7,5 % із частини ЗП рівної 1 ПММ + 
10,0 % із частини ЗП вище 1 ПММ 

від 2 до 3 прожиткових мінімумів для праце-
здатних осіб 

10,0 % із частини ЗП рівної 2 ПММ + 
12,5 % із частини ЗП вище 2 ПММ 

від 3 до 5 прожиткових мінімумів для праце-
здатних осіб 

12,5 % із частини ЗП рівної 3 ПММ + 
15,0 % із частини ЗП вище 3 ПММ 

від 5 до 10 прожиткових мінімумів для праце-
здатних осіб 

15,0 % із частини ЗП рівної 5 ПММ + 
17,0 % із частини ЗП вище 5 ПММ 

від 10 до 17 прожиткових мінімумів для пра-
цездат-них осіб 

17,0 % із частини ЗП рівної 10 ПММ + 
20,0 % із частини ЗП вище 10 ПММ 

Понад 17 прожиткових мінімумів для праце-
здатних осіб 15,0 % 

 

Запропонована шкала має чітко визначені ознаки прогресивної, з окреми-
ми елементами регресивної. При цьому, зв’язок ставки податку на доходів фі-
зичних осіб і заробітної плати є досить доцільним тому, що заробітна плата - це 
одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціаль-
но-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єди-
ним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добро-
буту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою 
витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення 
цілей підприємства. 

Передбачена ставка податку на доходи фізичних осіб 7,5 % для заробіт-
них плат, розмір яких менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
обумовлюється існуючим на сьогодні порядком застосування податкової соціа-
льної пільги та їх мінімальним розміром (50 % від мінімальної заробітної пла-
ти). Крім того, слід зазначити, що використання в якості кроку шкали показника 
прожиткового мінімуму для працездатного населення не йде в суперечність з 
нинішніми особливостями нарахування податку на доходи фізичних осіб, оскі-
льки даний показник відповідає показнику мінімальної заробітної плати. 

Статистично доведений факт перебування показника середньомісячної 
заробітної плати, як в галузі сільського господарства загалом, так і в окремому 
сільськогосподарському підприємстві, яким виступає досліджуване ТОВ „ІПК 
„Полтавазернопродукт”, за останні три роки, у діапазоні від 1 до 2 прожиткових 
мінімумів для працездатного населення, обумовлює, на наш погляд, доцільність 
використання нижчої, ніж передбачено на сьогодні ПКУ, однак прогресивно 
вищої ставки ПДФО. При цьому, слід зауважити на тому, що ставки податку в 
даній шкалі зростають не просто в абсолютному розмірі, а використовуються в 
комбінованій формі, враховуючи ставки з попереднього кроку шкали. 

Нижчі, порівняно з передбаченими ПКУ ставки податку для заробітних 
плат менших 3 прожиткових мінімумів для працездатного населення має, на 
нашу думку, компенсуватись за рахунок наступних факторів: застосування ста-
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вки 17 % до частини заробітної плати вже вище 5 (замість 10) прожиткових мі-
німумів для працездатного населення та використання ставки 20 % (замість 17 
%) із частини заробітної плати вище 10 прожиткових мінімумів для працездат-
ного населення. 

Окремо слід наголосити на регресивній стороні даної шкали, яка має реа-
лізуватись шляхом використання ставки 15 % до всіє заробітної плати, що  ви-
ща 17 прожиткових мінімумів для працездатного населення.  

Така гранична межа зміни типу шкали із прогресивного на регресивний 
відповідає граничній величині оподатковуваного доходу окремої фізичної осо-
би у вигляді заробітної плати з якого утримується Єдиний внесок на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування і тому, цілком логічно може бути 
податковою межею й для справляння податку на доходи фізичних осіб. Хоча 
повністю не стягувати даний податок із заробітної плати, навіть вище даної ме-
жі, не є виправданим зважаючи на виняткову важливість його (податку) у напо-
вненні доходів місцевих бюджетів. Загалом регресивний елемент пропонованої 
шкали направлено на врахування інтересів платників податку з високим рівнем 
доходу, щодо оптимізації ними їх податкового навантаження і легалізації отри-
маної заробітної плати. 

В табл. 2 здійснено прогнозні порівняльні розрахунки за умов застосу-
вання запропонованої прогресивно-регресивної шкали оподаткування заробіт-
ної плати податком на доходи фізичних осіб. 

Таблиця 2 
Порівняльний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб  

у формі заробітної плати за різними методиками 

Розмір за-
робітної 
плати, грн 

Ставка ПДФО 
згідно прогреси-
вно-регресивної 
шкали оподат-
кування заро-
бітної плати, % 

Ставка 
ПДФО сто-
совно за-
робітної 
плати згід-
но ПКУ, %

Сума 
ЄСВ 

(3,6 %), 
грн 

Загальний 
оподатко-
ваний до-
хід змен-
шений на 
суму ЄСВ 

Сума ПДФО об-
численого за 
прогресивно-
регресивною 
шкалою опо-

даткування, грн 

Сума ПДФО 
обчисленого 
за діючою 
ставкою згі-
дно ПКУ, 

грн 
1 - 11471 7,5 15 41,29 1105,71 42,62 85,23 

20142 7,5 + 10 15 72,50 1941,50 122,07 291,23 
1148 - 
2294 7,5 + 10 15 82,58 2211,42 153,19 331,71 

23553 10 + 12,5 15 84,78 2270,22 228,49 340,53 
2295 - 
3441 10 + 12,5 15 123,88 3317,12 359,35 497,57 

3442 - 
5735 12,5 + 15 15 206,46 5528,54 746,35 829,28 

5736 - 
11470 15 + 17 15 412,92 11057,08 1769,13 1658,56 

11471 - 
19499 17 + 20 15 + 17 701,96 18797,04 3427,70 2974,35 

19500 - … 
(20000) 4 15 15 + 17 720,00 19280,00 2892,00 3056,46 

1прожитковий мінімум для працездатного населення станом на 1 січня 2013 року; 
2середньомісячна заробітна плата в ТОВ „ІПК „Полтавазернопродукт”  за 2010 – 2012 рр.; 
3середньомісячна заробітна плата в ТОВ „ІПК „Полтавазернопродукт” станом на 1 січня 2013 року; 
4розрахунок здійснюється по наведеному розміру заробітної плати, або по максимальній сумі в 
межах наведеного діапазону 
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Розрахунки здійснені в табл. 2 свідчать про значні відмінності в розмірах 
обчисленого податку на доходи фізичних осіб за різними методиками. Так, ви-
користання запропонованої прогресивно-регресивної шкали передбачає менші 
розміри податку при порівняно нижчих розмірах заробітної плати - до десяти та 
після сімнадцяти прожиткових мінімумів для працездатного населення. 

Тоді коли традиційний існуючий підхід в оподаткуванні передбачає 
менші суми ПДФО із заробітних плат в межах від 10 до 17 прожиткових мі-
німумів для працездатного населення (рис. 1). 
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Сума ПДФО обчисленого за діючою ставкою згідно ПКУ  

Рис. 1. Величина ПДФО утриманого із різних розмірів заробітної плати 
 

Позитивним наслідком застосування пропонованої прогресивно-
регресивної шкали, на наш погляд, має стати створення підстав для детінізації 
трудових доходів населення шляхом легалізації виплат заробітної плати найма-
ним працівникам.  

Причому, саме така ситуація є однаково вигідною, як самим громадянам – 
платникам податку, так і державі на користь якої він справляється. Для праців-
ників це збільшення суми заробітної плати, яка фактично отримується після 
оподаткування, а для держави – це розширення бази оподаткування шляхом 
збільшення об’єктів оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

Для найманих працівників досліджуваного ТОВ „ІПК „Полтавазерно-
продукт”, що є типовим сільськогосподарським підприємством, розмір еконо-
мічної вигоди від застосування прогресивно-регресивної шкали обчислено з ви-
користання розрахунково встановлених розмірів середньомісячної заробітної 
плати та середньооблікової чисельності найманих працівників (табл. 3). 

Розрахунки здійснені в табл. 3 доводять економічну виправданість запро-
понованих змін в обкладанні податком на доходи фізичних осіб у вигляді заро-
бітної плати. Порівняльні розрахунки свідчать, що в ТОВ „ІПК „Полтава-
зернопродукт” наймані працівники за досліджуваний період 2010 – 2012 рр. в 
середньому щорічно економитимуть 2301929,28 грн, або по 2029,92 грн на ко-
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жного.  В той же час, аналогічні прогнозні порівняльні розрахунки здійснені на 
2013 рік також підтверджують встановлений факт вигідності пропонованого 
підходу в оподаткуванні саме для найманих працівників. 

Таблиця 3 
Нарахування податку на доходи фізичних осіб у ТОВ „ІПК „Полтава-

зернопродукт” за традиційною та прогресивною шкалою 

Показник 
Традиційна (дію-
ча) методика нара-
хування ПДФО на 
заробітну плату 

Прогресивно-
регресивна методика 
нарахування ПДФО на 

заробітну плату 
1. Середньомісячна заробітна плата за 2010 –
2012 рр., грн 2014 2014 

2. Середньооблікова чисельність найманих пра-
цівників за 2010 – 2012 рр., осіб 1134 1134 

3. Середня сума ПДФО за 2010 – 2012 рр., грн 291,23 122,07 
4. Загальна річна сума ПДФО в середньому за 
2010 – 2012 рр., грн 3963057,84 1661128,56 

5. Відхилення (+,-) суми ПДФО за прогресивно-
регресивною і традиційною методикою Х -2301929,28 

6. Середньомісячна заробітна плата станом на 
2013 р., грн 2355 2355 

7. Середньооблікова чисельність найманих пра-
цівників станом на 2013 р., осіб 1072 1072 

8. Прогнозна середня сума ПДФО на 2013 р., грн 340,53 228,49 
9. Прогнозна загальна сума ПДФО на 2013р., грн 4380577,92 2939295,36 
10. Відхилення (+,-) суми ПДФО за прогресивно-
регресивною і традиційною методикою Х -1441282,56 

 

Однак, закономірна тенденція у зростанні середньомісячного заробітку із 
2014 грн до 2355 грн, вказує на зменшення абсолютного розміру таких вигід із 
2029,92 грн до 1344,48 грн. 

Висновки. Підводячи підсумок здійсненому вище дослідженню, слід на-
голосити на тому, що створення державою умов для економічного зростання і 
покращення фінансових результатів діяльності роботодавців різних галузей наці-
ональної економіки, зокрема аграрного сектору АПК, в кінцевому випадку при-
зведе до зростання рівня заробітної плати і, як наслідок, приросту надходжень від 
сплати податку на доходи фізичних осіб при застосуванні запропонованої мето-
дики його нарахування. 
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УДК 336.2.026 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ І 

СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Боровик П.М., к.е.н., доцент; Лелека В.І. 

Уманський національний університет садівництва 
 
У статті досліджено недоліки сучасного механізму справляння податку на доходи 

фізичних осіб, основними з яких є малопрогресивна шкала ставок цього податку, відсут-
ність порядку оподаткування доходів сім`ї загалом, а не доходів кожного громадянина 
окремо, а також недосконалий механізм розподілу мобілізованих сум податку між бю-
джетами місцевих громад. На підставі результатів аналізу, авторами запропоновано 
напрями вдосконалення порядку нарахування та сплати цієї податкової форми через за-
провадження прогресивної шкали ставок цього платежу, надання можливості його пла-
тникам обирати порядок визначення бази справляння цього податку як сукупних доходів 
всіх членів родини, або ж як доходів окремого громадянина, а також передбачення, що 
сума, податку, яку нині отримує муніципальний бюджет за місцем роботи його платника 
будуть розподілятись між бюджетами населеного пунктів, де працює та проживає 
платник цього податку. 

In the article the shortcomings of the current mechanism for collecting the tax on 
personal income, the main ones are absence of progressive scale of tax rates , lack of order tax 
income families in general, and not income of each citizen individually and imperfect 
distribution mechanism mobilized tax amounts between budgets of local communities. Based on 
the analysis results , the authors suggested areas of improvement of the order of calculation and 
payment of the tax form by introducing progressive scale of rates of payment to allow taxpayers 
to elect its procedure for determining the basis for collecting the tax as the total income of all 
household members or income as an individual citizen and anticipation that the amount of tax, 
which is now the municipal budget for his job payer will be distributed among the budgets of 
settlements , where he works and lives payer of this tax. 

 
Постановка проблеми. Нині одним із бюджетоутворюючих податків 

для вітчизняних бюджетів місцевих громад є податок на доходи фізичних 
осіб (ПДФО). Слід зазначити, що з одного боку застарілі проблеми справлян-
ня цього податку, а з іншого – податкові новації, зумовлені прийняттям По-
даткового кодексу України та внесенням окремих змін до цього нормативно-
правового акта потребують сучасного розгляду проблем справляння цієї по-
даткової форми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці нарахування і 
сплати податку на доходи фізичних осіб присвячено численні наукові публі-
кації, серед яких, на наше переконання, особливої уваги заслуговують праці 
Соколовської А. М. [8], Тимошенко О. В. [9], Деми Д. І. [3], Тулуша Л. Д. 
[11]. Проте як недолікам порядку нарахування і сплати так і вдосконаленню 
механізму справляння прибуткового податку в дослідженнях цих, та інших 
науковців, на нашу думку, приділено недостатньо уваги. 

Постановка завдання. Дана стаття присвячена розробці рекомендацій 
щодо вдосконалення сучасного вітчизняного механізму оподаткування дохо-
дів фізичних осіб. В статті використано економіко-статистичні методи дослі-
дження, зокрема монографічний, графічний та табличний методи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Із набранням чинності По-
даткового кодексу України механізм справляння податку на доходи фізичних 
осіб зазнав суттєвих та, в більшості випадків, позитивних трансформацій (рис. 
1), зумовлених, насамперед, зміною пропорційних ставок цього податку на 
малопрогресивні та заміною податкового кредиту на податкову знижку [5; 6]. 

Податок на доходи фізичних осіб забезпечує та і раніше формував зна-
чну частину доходів вітчизняних місцевих бюджетів. Саме це демонструють 
дані про питому вагу цієї податкової форми в доходах муніципальних бю-
джетів загалом по Україні, по Черкаській області, по одному з районів Чер-
кащини, наведені нами в табл. 1. 

 
Рис. 1. Основні особливості сучасного механізму справляння податку  

на доходи фізичних осіб в Україні [5] 
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Зокрема, показники табл. 1, демонструють наявність тенденції до щорі-
чного (крім 2010-2011 років) зростання частки мобілізованих сум податку на 
доходи фізичних осіб в доходній базі локальних бюджетів як по Україні, так і 
по області та досліджуваному району. 

Таблиця 1 
Питома вага податку на доходи фізичних осіб 

в доходній базі місцевих бюджетів, %* 
Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

По одному з районів Черкаської 
області 42,5 46,5 46,0 43,2 47,6 

По Черкаській області 40,9 42,3 43,2 42,1 45,1 
По Україні 39,4 31,8 30,7 29,1 32,5 

*Складено авторами за даними джерел : [1; 2] а також за даними фінансового управ-
ління в Черкаській області та фінансового управління в одному з районів Черкаської області. 

 

Незважаючи на позитивну динаміку щодо надходжень ПДФО до місце-
вих бюджетів, зазначимо, що в ході справляння цього, порівняно молодого, 
податку виникла низка проблем, викликаних численними змінами механізму 
прибуткового оподаткування громадян. 

До 2004 року оподаткування доходів громадян здійснювалось відповід-
но до вимог Декрету Кабінету міністрів України «Про прибутковий податок з 
громадян» [7]. У 2004 році з прийняттям Закону України «Про податок з дохо-
дів фізичних осіб» № 889 від 22.05.2003 року відбулось реформування оподат-
кування доходів фізичних осіб в Україні [6]. Внаслідок цього прогресивна 
шкала ставок прибуткового податку з громадян змінилась на пропорційні ста-
вки податку з доходів фізичних осіб, які, порівняно з попереднім періодом, 
значно зменшились. Крім того, в 2011 році після прийняття Податкового коде-
ксу України ставки податку на доходи фізичних осіб стали малопрогресивни-
ми [5] та відповідають 15 % для доходів у розмірі до 10 мінімальних заробіт-
них плат та 17 % стосовно доходів у розмірі понад цю величину. 

Слід зазначити, що в результаті описаних нами реформ оподаткування 
доходів фізичних осіб в Україні не стало досконалим. Адже статистичні дані 
свідчать, що в українському суспільстві понад 90 % населення мають низькі 
доходи а лише біля 10 % надвисокі [4, с. 30]. 

На наше переконання, з метою формування в Україні оптимальної сис-
теми прибуткового оподаткування потрібно вивчити уже існуючі механізми 
справляння прибуткового податку в інших країнах. 

Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб свідчить, що в 
більшості країн світу шкала ставок прибуткового податку з громадян прогреси-
вна і максимальний їх розмір сягає значних величин: 40 % у Великобританії, 53 
% у Німеччині, 56,8 % у Франції, 50 % у Японії та в Австрії, 55 % у Бельгії [10, 
с. 69-97]. 

Крім того, на особливу увагу заслуговує досвід прибуткового оподатку-
вання громадян Сполучених Штатів Америки. Зокрема в США функціонує про-
гресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб зі ставками податку від 15 
до 28 %. При цьому оподатковуватись за вибором платників податку можуть 
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або доходи окремо взятого громадянина, або ж прибутки всієї родини. В остан-
ньому випадку за базу оподаткування слугує сумарна вартість усіх видів дохо-
дів членів сім’ї за рік [10, c 93]. Слід зазначити, що нині в цій країні розмір не-
оподатковуваного мінімуму доходів громадян сягає 3 тис. доларів США в рік 
для одиноких громадян і 5 тис. доларів США для подружжя [4, с. 32-33; 10, с. 
94]. Сутність американської системи оподаткування доходів громадян полягає в 
тому, що кожен громадянин розглядається як підприємство, яке повинне опла-
тити послуги з охорони здоров’я, паркування, штрафи, інші витрати, на які зме-
ншується база оподаткування. В результаті цього, хоч ставки податку і досяга-
ють 28 %, громадяни фактично сплачують податок у розмірі 15 – 20 % від їх 
доходів саме за рахунок виплат платника податку на власне утримання, на роз-
мір яких зменшуються оподатковувані доходи [8, с. 127]. 

Безперечно це країни з високим рівнем життя та доходів на душу насе-
лення. Україна ж створила систему прибуткового оподаткування зі значним 
податковим навантаженням на малозабезпечених громадян, що не є справед-
ливим, адже громадяни в яких місячний доход більший 10 мінімальних заро-
бітних плат сплачують податок із суми перевищення за ставкою 17 %, що не-
суттєво відрізняється від ставки ПДФО для громадян з порівняно низькими 
доходами [3], в результаті чого в нашій країні значну частину прибуткового 
податку за громадян України, що отримують відносно високі прибутки фак-
тично сплачують українці з низькими доходами. 

Слід також зазначити, що з 2004 року з введенням в дію Закону «Про 
податок з доходів фізичних осіб», в Україні неоподатковуваний мінімум до-
ходів громадян замінила податкова соціальна пільга, порядок застосування 
якої практично без змін продубльовано у Податковому кодексі України. Згі-
дно з вимогами Податкового кодексу, на податкову соціальну пільгу має пра-
во платник податку, який отримує доходи у вигляді заробітної плати, якщо її 
розмір за звітний місяць не перевищує місячного прожиткового мінімуму, 
встановленого на 1 січня звітного податкового року, збільшеного на 140 % та 
округленого до найближчих десяти гривень [5; 6]. 

Звичайно, функціонування податкової соціальної пільги дещо послаблює 
податковий тиск на малозабезпечені категорії громадян. Проте, на нашу думку, 
нині вона не забезпечує виконання одного з визначальних у світовій практиці 
податкових відносин принципів соціальної та фіскальної політики, згідно з 
яким рівень доходу, що забезпечує базові потреби громадянина, звільняється 
від оподаткування. Через поширення практики приховування доходів від опо-
даткування значна частина податкових соціальних пільг надається тим платни-
кам, що насправді її не потребують, оскільки вони отримують порівняно високі 
доходи, які ними приховуються від оподаткування. Враховуючи це, на нашу 
думку, податкову соціальну пільгу слід замінити на звільнення від оподатку-
вання частини заробітної плати за рахунок якої фінансуються витрати на транс-
портні послуги, на харчування, придбання товарів першої необхідності, тощо. 
Тобто, формально податкову соціальну пільгу, яка не виконує основне своє за-
вдання – не підвищує належним чином доходну спроможність малозабезпече-
них громадян можна просто відмінити, одночасно дозволивши включати до по-
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даткового кредиту більшу частину мінімально необхідних витрат платників по-
датку на доходи фізичних осіб. 

Іншим шляхом вирівнювання доходної спроможності малозабезпече-
них громадян може бути запровадження неоподатковуваного мінімуму дохо-
дів громадян, що й передбачав Декрет Кабінету Міністрів України «Про при-
бутковий податок з громадян» [7], який діяв в Україні до 2004 року. 

При цьому, в будь-якому випадку, розмір неоподатковуваної частини 
доходів фізичних осіб в Україні повинен бути значно вищим від величини 
чинної податкової соціальної пільги, що забезпечить як зростання купівель-
ної спроможності порівняно небагатих громадян, так і підвищення розмірів 
надходжень до бюджету інших платежів, зокрема податків на споживання та 
податку на прибуток підприємств. 

Крім того, недоліком чинного механізму справляння ПДФО, на нашу дум-
ку, є те, що сума сплаченого податку надходить не до бюджету муніципалітету за 
місцем проживання працюючого громадянина, а до бюджету за місцем його ро-
боти. Внаслідок дії такої норми бюджетного законодавства, працюючий грома-
дянин не отримує соціальні послуги за місцем його проживання, що суперечить 
не лише принципам побудови бюджетної системи, але й здоровому глузду. 

Таким чином, оподаткування доходів фізичних осіб потребує негайного 
та суттєвого вдосконалення, завданням якого повинно бути вирішення про-
блем, описаних нами в цьому дослідженні. 

Зокрема, беручи до уваги низький рівень доходів більшості громадян а 
також враховуючи рівень безробіття в нашій країні, при оподаткуванні дохо-
дів фізичних осіб за базу оподаткування доцільно використовувати сукупний 
дохід усієї родини. Такий порядок можна запровадити як обов’язковий для 
всіх платників податку, а також як альтернативу до загальної системи опода-
ткування доходів громадян, що закріплена Податковим кодексом України. 
Тобто сім’я може оподатковувати доходи як окремо, так і в сукупності, як 
сумарний дохід усіх членів родини. Це дозволить мінімізувати податковий 
тиск на малозабезпечений прошарок населення, оскільки в деяких родинах 
працездатною особою є один член сім’ї. 

Досягти соціальної справедливості та максимального економічного ефек-
ту при оподаткуванні доходів фізичних осіб, як показали результати досліджен-
ня, можливо лише шляхом запровадження прогресивної шкали ставок прибут-
кового податку. При цьому верхня межа ставок за такої моделі оподаткування 
доходів громадян має бути досить високою. Описана нами модель передбачає 
існування великої кількості встановлених соціальних, майнових вирахувань, 
податкових кредитів, або економічно обґрунтованого неоподатковуваного міні-
муму. Тому пропонована податкова форма буде досить громіздкою, хоч і забез-
печуватиме формування значної частини доходів бюджетів та вирівнюватиме 
купівельну спроможність малозабезпечених громадян. 

Крім того, з метою вирішення проблеми бюджетного розподілу сум пода-
тку на доходи фізичних осіб, необхідно змінити його механізм, передбачивши 
при цьому, що сума податку, яку нині отримує муніципальний бюджет за міс-



 46 

цем роботи його платника буде розподілятись наполовину між бюджетами на-
селеного пунктів, де працює та де проживає особа, що його сплачує. 

Висновки. Аналіз проблем справляння податку на доходи фізичних 
осіб засвідчив, що не дивлячись на те, що ця податкова форма забезпечує 
надходження значної частини доходів місцевих бюджетів, сучасний механізм 
її нарахування і сплати не позбавлений суттєвих недоліків, основними з яких 
є малопрогресивна шкала ставок цього податку, відсутність порядку оподат-
кування доходів сім`ї загалом, а не доходів кожного громадянина окремо, а 
також недосконалий механізм розподілу мобілізованих сум податку між бю-
джетами місцевих громад. 

З метою вдосконалення механізму справляння податку на доходи фізич-
них осіб необхідно запровадити прогресивну шкалу ставок цього платежу а та-
кож дозволити платникам обирати порядок визначення бази справляння цього 
податку як сукупні доходи всіх членів родини, або ж як доходи окремого гро-
мадянина, а також передбачити, що сума, ПДФО, яку нині отримує муніципа-
льний бюджет за місцем роботи його платника буде розподілятись між бюдже-
тами населеного пунктів, де працює та проживає платник цього податку. 

Подальші наукові розвідки в даному напрямі фінансово-економічних 
досліджень, на нашу думку, необхідно присвятити моделюванню наслідків 
пропонованих нами змін до механізму справляння податку на доходи фізич-
них осіб для місцевих бюджетів та його конкретних платників. 
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УДК 631. 115.8 : 061.66 
РОЛЬ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СТВОРЕННІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ 
Бредун Н. В., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті проаналізовано роль консультування у створенні та діяльності сільсько-

господарських кооперативів. 
The article analyzes the role of counseling in the creation and operation of agricultural 

cooperatives. 
 
Постановка проблеми. У сільськогосподарському виробництві спо-

стерігається подвійний процес – укрупнення земель в агрохолдингах та пода-
льше подрібнення площ, що знаходяться в розпорядженні у фермерських та 
особистих селянських господарствах. Великі підприємства мають замкнутий 
цикл виробництва і отримують надприбутки, а малі фермерські господарства 
не мають змоги поодинці лобіювати свої інтереси і тому зазвичай реалізують 
продукцію за низькими цінами і працюють не завжди ефективно. Змінити цю 
ситуацію могло б подальше створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Але активація цього процесу здійснюється дуже повільно, що 
пов’язано з малою кількістю ініціативних консультантів, які б могли переко-
нати селян в тому, що сільськогосподарські кооперативи є вигідними та 
знайти лідерів, які б очолили цю роботу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтуванню напрямів 
розвитку сільськогосподарської кооперації та консалтингу присвячені праці 
М. Ф. Кропивки, П. Т. Саблука, В. В. Зіновчука, Р. Я.  Корінця, В. А. Верби 
та ін. Проте сучасний стан наявного безробіття в сільських територіях поро-
джує необхідність удосконалення розвитку консалтингу у напрямі підвищен-
ня ініціативи створення сільськогосподарських кооперативів. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз ролі конса-
лтингу при створенні сільськогосподарських кооперативів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до статистичних 
даних, у господарствах населення виробляється значна частка сільгосппродук-
ції. Так, у 2011 р. ними було вироблено: близько 80 % молока, 47 % м’яса, 98 % 
картоплі, 37 % яєць. Крім того, в господарствах населення утримується 77 % 
корів, 56 % свиней, 47 % птиці [2]. Переважна частина цієї продукції продається 
на стихійних ринках. Але відсутність добре організованої системи збуту проду-
кції не дає можливості власникам дрібних господарств отримувати за неї реаль-
ну ціну та відповідно не стимулює до нарощування обсягів її виробництва, ще й 
в зв’язку відсутністю нової високопродуктивної техніки. 

Така сумна статистика не може не хвилювати Міністерство аграрної 
політики. А з огляду на постійне скорочення ресурсного потенціалу аграрно-
го сектору економіки та потребу гарантування продовольчої безпеки країни, 
проблема соціально-економічного розвитку сільських територій переростає 
вже в національну проблему [1].  
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Як засвідчує практика, у особистих селянських господарствах, дрібних 
та середніх підприємствах, фермерських господарствах, динамічно зростає 
попит на нові знання, які б дали можливість отримати більше прибутку. Важ-
ливу роль в цьому напрямку повинні відіграти консалтингові та дорадчі слу-
жби, а також вищі навчальні заклади. Роль консультантів полягає в тому, щоб 
переконати громаду сільських населених пунктів у тому, що створення коо-
перативу є для них доцільним, допомогти їм у рішенні питань щодо створен-
ня та організувати його роботу.  

Більшість науковців вважають, що доцільнішим є організація сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів. Проведене анкетування селян 
показало, що вони з цим погоджуються. На рис. 1 наведено розподіл відпові-
дей представників сільських (селищних) рад в межах ініціативи «Рідне село» 
Полтавської області. 

Згідно закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», сільсь-
когосподарський обслуговуючий кооператив – це кооператив, що утворюєть-
ся шляхом об’єднання фізичних та юридичних осіб – виробників сільськогос-
подарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на змен-
шення витрат та збільшення доходів членів цього кооперативу під час прова-
дження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних 
інтересів. Ці кооперативи можуть надавати такі види послуг: постачання мате-
ріально-технічних засобів, збирання, зберігання, переробка й збут продукції 
членів кооперативу; механізовані послуги, ремонт обладнання, тощо. 

 

 
Рис. 1. Види кооперативів, які на думку представників сільських (селищних) 
рад, доцільно створити [побудовано автором за даними обласної дорадчої 

служби «Порада»] 
 
Отже, більшість проанкетованих вважають, що доцільніше створювати 

обслуговуючі кооперативи. Процес створення кооперативу слід розділити на 
п’ять умовних етапів: формування ініціативної групи, визначення основних 
напрямків діяльності та стратегії розвитку кооперативу; техніко-економічне 
обґрунтування основних напрямків діяльності кооперативу; заснування та 
реєстрація кооперативу; початок діяльності; подальший розвиток та розши-
рення сфери послуг. 

Кількість існуючих кооперативів і тих, що необхідно було б створити 
(згідно анкетних даних) наведено в табл. 1.  

Більшість голів сільських рад наголошують на тому, що серед обслуго-
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вуючих сільськогосподарських кооперативів молочарські і зернові коопера-
тиви на сьогодні створювати не доцільно, перспективними є кооперативи по 
переробці та зберіганню овочів та плодів, при цьому вони наголосили про 
важливість комунальних послуг.  

Таблиця 1 
Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на тери-
торії Полтавської області, 2012 р. [за даними дорадчої служби «Порада»] 

Вид діяльності Існуючі Необхідно створити 
Переробні 15 169 

Заготівельно-збутові 13 327 
Постачальницькі 0 39 

Сервісні 3 90 
Багатофункціональні 5 161 
Інші (комунальні) 0 5 

 

Отже, перспективними є заготівельно-збутові кооперативи. У Полтав-
ській області за рахунок наукового консультування було створено ряд коопе-
ративів: СОК «Молочник-Сушки» (с. Сушки Козельщинського району), ВК 
«Молоко-Миргород» м. Миргород). Роль консультантів полягає і в тому, щоб 
виявити і усунути основні проблеми, що стоять на шляху до створення коо-
перативів, зокрема – джерел отримання коштів щодо їх створення і діяльнос-
ті (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Основні причини, що стримують розвиток сільськогосподарської 
кооперації серед членів особистих селянських господарств Миргородського 

району [авторське дослідження] 
 

Отже, основними причинами, що стримують розвиток сільськогоспо-
дарської кооперації на першому місці є нестача коштів для створення (60 %) і 
роботи сільськогосподарських кооперативів (52,4 %) та відсутність інформа-
ції про переваги діяльності кооперативів (48,3 %). Серед опитаних членів 
особистих селянських господарств, недостачу інформації відчувають у вирі-
шенні таких проблем: реєстрація обслуговуючого кооперативу як неприбут-
кової форми діяльності; можливість отримання державних коштів при ство-
ренні та діяльності кооперативу. 

Великий опір при створенні кооперативів чинять і сільські голови, не 
бажаючи запроваджувати нові методи управління та живучи за принципом: 
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«Проживемо рік, а там – побачимо». Але, їх роль повинна зменшитись, адже 
в рамках програми «Рідне село», саме вони повинні стати координаторами 
створення кооперативів. Отже, надання консультаційної допомоги в рамках 
зміненого закону України про «Сільськогосподарську кооперацію» для чле-
нів особистих селянських господарств щодо створення сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів повинно бути направлено на допомогу 
державній підтримці сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 
яка може здійснюватись відповідно до затверджених програм за рахунок бю-
джету – державного і місцевого, надання юридичних, маркетингових консу-
льтацій, допомога у плануванні тощо. А у процесі техніко-економічного об-
ґрунтування діяльності кооперативу взагалі неможливо обійтися без залу-
чення професійних консультантів. 

Тому Міністерство аграрної політики та продовольства України за до-
рученням Прем’єр-міністра має виконувати надзвичайно важливу соціально-
просвітницьку функцію – спільно з обласними державними адміністраціями 
проводити навчальні семінари для сільських та селищних голів щодо розвит-
ку сільських територій. Дана співпраця відбувається в рамках ініціативи «Рі-
дне село». Активно до цього процесу залучилась і Полтавська державна аг-
рарна академія. Так, 22 лютого 2013 р. відбулося засідання круглого столу за 
проектом соціально-економічного розвитку «Рідне село». Захід відбувся в 
рамках проекту соціально-економічного розвитку сільських територій «Рідне 
село» Міністерства аграрної політики та продовольства України та плану ді-
яльності Регіонального навчально-практичного центру розвитку сільських 
територій Полтавської державної аграрної академії. 4 квітня 2013 р. було 
проведено навчально-практичний семінар для голів сільських та селищних 
рад і лідерів майбутніх кооперативів щодо створення та особливості діяльно-
сті кооперативів. Експерти-дорадники ПДАА також консультують у питан-
нях розвитку кооперативного руху.  

Пріоритетним напрямком роботи Полтавської обласної сільськогоспо-
дарської дорадчої служби «Порада» є сприяння у створенні і стабільному 
функціонуванні обслуговуючих кооперативів. Ще на початку їх діяльності 
була проведена консультаційна робота з організації обслуговуючих молочар-
ських кооперативів «Новокочубеївський» Чутівського району та «Озничі» у 
с. Вирішальне Лохвицького району. Варта уваги активна співпраця обласної 
служби зайнятості з обласною сільськогосподарською дорадчою службою та 
«Асоціацією розвитку сільської місцевості Полтавщини» шляхом організації 
та проведення консультаційних семінарів для роботодавців, які виявили ба-
жання підвищити ефективність виробництва, забезпечити продуктивну за-
йнятість працюючих, розробити конкретні кроки щодо розширення бізнесу за 
темою: «Можливості розвитку та розширення напрямків бізнесу в сільській 
місцевості». Вагомий внесок для організації діяльності кооперативів робить 
«Сільськогосподарська консультаційна служба». 

Співпраця з проектом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
дає можливість селянам згуртуватися і на основі запропонованої методики 
фінансування соціальних проектів, вийти на сталий розвиток. 
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Висновки. Отже, сільськогосподарська кооперація – це шлях до розви-
тку сільських громад. У Полтавській області планується розвиток садівницт-
ва, тому збутові плодово-овочеві кооперативи стануть найбільш актуальни-
ми. А роль консалтингу при створенні сільськогосподарських кооперативів є 
надзвичайно важливим. Розвиток сільськогосподарського сектору Полтавсь-
кої області залишається одним із пріоритетних напрямків у програмах еко-
номічного та соціального розвитку уряду України та повинні включатися в 
донорські програми з надання техніко-методологічної допомоги.  

Також, необхідне завершення формування мережі сільськогосподарсь-
ких дорадчих служб на районному рівні з представництвами у сільських (се-
лищних) радах; залучення закладів вищої аграрної освіти і науки для збіль-
шення обсягів надання соціально спрямованих послуг та надання державної 
підтримки сільськогосподарській дорадчій діяльності на основі виділення з 
державного та місцевих бюджетів на кожен рік окремим рядком коштів для 
фінансування сільськогосподарської дорадчої діяльності. Отже, консульту-
вання відіграє важливу роль в активізації діяльності кооперативів, доходи від 
діяльності яких залишаться в сільських громадах. 
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Не зважаючи на побоювання багатьох вітчизняних і зарубіжних експертів віднос-

но готовності нашої держави до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з 
футболу, Україні вдалося реалізувати дане завдання на дуже високому рівні. Разом з тим 
в процесі підготовки та під час проведення чемпіонату проявився ряд організаційних не-
доліків, що негативно вплинули на економічний ефект цього дійства. У статті прово-
диться аналіз економічних результатів проведення в Україні Євро-2012 для розробки ре-
комендацій щодо підвищення економічної ефективності від реалізації інфраструктурних 
проектів в майбутньому. 

Despite the fears of many domestic and foreign experts regarding our state's readiness to 
host the European Football Championship, Ukraine has managed to realize this task at a very 
high level. However, in the preparation and during the championship manifested a number of 
organizational deficiencies that adversely affected the economic impact of this action. The paper 
analyzes the economic performance of Ukraine in Euro 2012 to develop recommendations to 
improve the economic efficiency of implementation of infrastructure projects in the future. 
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Постановка проблеми. Проведення чемпіонату Європи з футболу Єв-
ро-2012 стало однією з найбільш значимих подій в історії незалежної Украї-
ни. Рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (ФІФА) провести цей 
турнір в Україні та Польщі, свідчить про визнання спроможності нашої дер-
жави реалізовувати великі інфраструктурні проекти на європейському рівні. 

За попередніми підрахунками кошторис цьогорічного євро-чемпіонату 
склав 27 млрд. дол., що значно перевищує як початкові плани організаторів 
(близько 15 млрд. дол.), так і витрати на проведення футбольних першостей. 
Рекордні витрати на проведення Євро-2012 пояснюються складною економі-
чною ситуацією в Євросоюзі, до складу якого входить Польща, та величез-
ним обсягом робіт, пов’язаних з будівництвом відповідної інфраструктури. 

 
Рис. 1. Витрати на проведення футбольних першостей (в млн. дол.) [1] 

 
Варто зазначити, що витрат України в цьому масштабному проекті ста-

новили за різними підрахунками від 5 до 8 млрд. дол., що становить 4% ВВП. 
Для порівняння: за повідомленнями польської преси, інвестиції в проведення 
Євро-2012 в Польщі складуть приблизно 20 – 25 млрд. дол. Це істотно біль-
ше, ніж в Україну в номінальному виразі, однак у відсотках від ВВП стано-
вить всього 4 – 5% [3]. 

Як і передбачали організатори, євро-чемпіонат не зміг окупити витрати 
на його проведення. Враховуючи, що під час перебування в Україні одна лю-
дина в середньому витратила 400 доларів, плюс інші різні доходи, на даний 
момент можна сказати, що захід повернув витрати в розмірі 1 млрд. доларів 
[5]. Проте, за рахунок проведення європейської першості Україні вдалося до-
сягти значного іміджевого успіху. Багато іноземних вболівальників були 
приємно здивовані високим рівнем культури і сервісу у вітчизняних готелях 
та закладах громадського харчування, а також гостинністю українців. Це дає 
можливість говорити про покращення міжнародного іміджу України і пози-
тивний сигнал для розвитку, зокрема, туристичної галузі. 
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Водночас проведення Євро-2012 продемонструвало наявність низки 
проблем, пов’язаних з підготовкою, організацією та проведенням в Україні 
масових заходів світового рівня. До цих проблем можна віднести дуже низь-
ку частку приватних інвестицій в будівництво інфраструктурних об’єктів, 
спекуляції з цінами на проживання у вітчизняних готелях тощо. На думку ав-
торів, всебічний аналіз цих проблем є необхідною умовою для їх недопущен-
ня при підготовці до подібних заходів в майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив Євро-2012 на засобах 
масової інформації. Зокрема це питання досліджується в статтях таких жур-
налістів, як Л. Гришко, М. Олексевич, А. Капустін, О. Савченко, С. Еремина. 
Економічний аспект даної проблеми розглядається в роботах вітчизняних і 
зарубіжних науковців. Зокрема в роботах О. Макаренко розглядається питан-
ня впливу євро-чемпіонату на туристичну галузь економіки України на осно-
ві досвіду країн, що організовували подібні змагання. У Е. Наймана дослі-
джується проблема окупності Євро-2012 в довгостроковій перспективі та ви-
словлюється думка про крайню недоцільність проведення подібних заходів в 
період економічної кризи. Крім того аналізу підлягають нормативно-правові 
акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та місцевих орга-
нів виконавчої влади. Основним з них є Закон України «Про організацію і 
проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з фут-
болу в Україні» від 25.12.2008 р. 

В названих вище джерелах наводиться аналіз зарубіжного досвіду з ор-
ганізації і проведення масових заходів подібного рівня, а також оцінюються 
сильні і слабкі сторони програми підготовки України до Євро-2012. Однак 
недостатньо дослідженим залишається питання аналізу конкретних результа-
тів і наслідків проведення євро-чемпіонату в нашій державі. 

Постановка завдання. Метою є пошук способів збільшення позитив-
ного ефекту від реалізації великих інфраструктурних проектів шляхом аналі-
зу і узагальнення фактичних економічних результатів проведення фінальної 
частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зараз можна сказати, що 
незважаючи на побоювання багатьох експертів і чиновників відносно готов-
ності нашої держави до проведення чемпіонату, Україна вчасно і в повному 
обсязі виконала свої зобов’язання перед ФІФА. Однак, таких досягнень вда-
лося досягти лише за рахунок значних вливань державних коштів. Приблиз-
но 80% загальної суми витрат на підготовку до чемпіонату припадає на дер-
жавний сектор – асигнування з державного і місцевих бюджетів та кошти де-
ржпідприємств («Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль», «Укравтодору»). У 
той же час внесок приватного сектора виявився набагато меншим, ніж споча-
тку планувалося (згідно з першою версією державної цільової програми, ін-
вестиції приватного сектора повинні були скласти 80% від усієї суми). При-
чинами цього можна назвати загальний незадовільний інвестиційний клімат в 
країні, відсутність гарантій прав власності, а також нерозвиненість механіз-
мів державно-приватного партнерства [7]. 

Фінансова криза також внесла суттєві корективи в бюджет євро-
чемпіонату. У квітні 2011 р. уряд скоротив обсяги фінансування підготовки 
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та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з фут-
болу на 37,5 млрд. грн. Уряд скоротив фінансування на 2011 р. на 14,35 млрд. 
грн. – до 51,8 млрд. грн. і збільшив фінансування на 2012 р. на 3,2 млрд. грн. 
– до 13,3 млрд. грн. 

За останньою постановою обсяг фінансування Євро-2012 з державного 
бюджету складає 55,9 млрд. грн., з місцевих бюджетів – 5,3 млрд. грн., з ін-
ших джерел – 49,3 млрд. грн. [8]. 

Зважаючи на такі величезні обсяги капіталовкладень варто зазначити, 
що навіть стратегічна окупність євро-чемпіонату залишається під питанням. 
Операційні витрати України на проведення Євро склали 55 млн. дол. Ці гро-
ші витрачені разово і не будуть повернуті. Вони пішли на мовну підготовку 
персоналу, рекламну, інформаційну підтримку турніру. Решта коштів пере-
важно була спрямовані на будівництво аеропортів, доріг, підготовку транс-
портної інфраструктури [6]. 

 
Рис. 2. Вартість спорудження та доходи від стадіонів за час проведення 

євро-чемпіонату (в млн. дол.) [9] 
 

На будівництво вітчизняних стадіонів за 4 роки підготовки до Євро-
2012 було витрачено 1285 млн. дол. Незважаючи на небачений потік туристів 
за час чемпіонату вдалося повернути всього 5 – 8% цієї суми. За оцінками 
експертів окупність стадіонів при вартості квитків на матч 50 – 100 грн. 
складе не менше 50 років. І це за умови, що, крім плати за вхід з вболіваль-
ників (і 100%-ї постійної наповнюваності місць), стадіони будуть отримувати 
доходи від здачі своїх приміщень в оренду для проведення різних конферен-
цій, ресторанної, екскурсійної діяльності, будуть заробляти на торгівлі фут-
больною символікою і т.д. Зазначимо, що при розрахунках термінів окупнос-
ті не враховувалися амортизаційні витрати – на підтримку в порядку самого 
стадіону, комунальні платежі тощо. 
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Трохи краща ситуація з аеропортами: щорічно зростаючий пасажиро-
потік робить повітряні ворота країни прибутковим бізнесом. Проте, в най-
ближчому майбутньому особливою популярністю у авіакомпаній будуть ко-
ристуватися тільки «Бориспіль» і «Київ». В той же час, пасажиропотік Львів-
ського аеропорту у кращі роки становив 500 000 осіб на рік, чого явно недо-
статньо, щоб окупити вкладення, що перевищують суму в 2,7 млрд. грн., не 
менш песимістичні прогнози у повітряних воріт Донецька. Відносно перспе-
ктивно виглядає Харківський аеропорт – цей об’єкт може окупитися за 20 – 
25 років [6]. 

Важливим позитивним результатом проведення євро-чемпіонату став 
значний протік іноземної валюти в Україну. У 3 рази зросла кількість опера-
цій у банкоматах і терміналах ПриватБанку (лідера роздрібного банківського 
ринку України) з іноземних карток в містах проведення Євро-2012. У період 
з 8 по 25 червня загальна кількість операцій склала 257 тис. 100 євро – стіль-
ки в середньому витрачав кожен турист за день чемпіонату в Україні. Однак 
ці результати виявилися значно меншими ніж планувалося. Надто агресивна 
цінова політика не дозволила вітчизняним підприємцям отримати запланова-
ні прибутки [7]. 

За результатами опитування, проведеного на замовлення Асоціації 
«Український клуб аграрного бізнесу» суттєвого приросту доходів під час 
проведення Євро-2012 вдалося добитися лише кафе і ресторанам, що знахо-
дяться неподалік стадіону чи фан-зони, у той час як у закладах харчування, 
які подалі від центру міста, взагалі не було ажіотажу. В Асоціації констату-
ють, що причиною цього була неготовність іноземних вболівальників плати-
ти надвисокі ціни за обід. За результатами цього ж опитування, в середньому 
іноземні гості, які приїхали до Києва на матчі фінальної частини «Євро-
2012», витрачали за обід у столичних ресторанах трохи більше 300 гривень. 

Таксисти, які легально працюють на ринку перевезень також не отрима-
ли очікуваного зростання прибутків, хоча ціни на свої послуги легальні пере-
візники не підвищували. Причиною цього стало те, що європейські туристи 
звикли брати таксі зі спеціалізованих таксостоянок чи зупиняючи на вулиці. 

В Україні таких спеціалізованих стоянок не має, а легальні таксі змушені 
користуватися послугами посередників – диспетчерських служб. Іноземці не 
звикли викликати таксі телефоном. Цим в повній мірі скористалися тіньові пе-
ревізники і нелегально заробили на цьому. Окрім того зафіксовано випадки 
кратного завищення вартості проїзду для іноземців в нелегальних таксі. Таким 
чином, відсутність державного регулювання на ринку таксоперевезень ство-
рила негативний імідж для країни під час футбольного чемпіонату. 

На фоні таких низьких показників економічної ефективності різко ви-
діляється туристична галузь. Незважаючи на численні скандали пов’язані з 
ціною та умовами проживання в Україні, 1,8 млн. осіб відвідали Україну за 
час Євро-2012). За даними щорічного дослідження найбільш відвідуваних 
міст Global Destination Cities Index, яке проводить MasterCard Worldwide до 
кінця 2012 року Україну відвідають 1,7 млн. туристів, що на 18,5% більше, 
ніж у 2011 році [7]. 
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Окрім того, Україні вдалося позбутися іміджу типової пострадянської 
країни, для якої характерна бідність, корупція і різко негативне ставлення до 
іноземців. Цей факт дає можливість розраховувати на значне збільшення чи-
сла туристів, що бажатимуть провести відпустку в нашій державі, що матиме 
позитивний ефект для економіки. Однак, цей ефект буде не надто значним 
без подальшого вдосконалення інфраструктури. Не зважаючи на величезні 
обсяги роботи, що були виконані в приймаючих містах, стан інфраструктури, 
зокрема доріг, залишився на рівні 2008 року. 

Висновки. Проведення в Україні та Польщі фінальної частини чемпіо-
нату світу з футболу показали, що наша держава здатна організовувати міжна-
родні спортивні змагання на найвищому рівні. Це дає нашій державі реальний 
шанс на отримання права проведення подібних змагань в майбутньому. Однак, 
для досягнення цієї мети необхідно врахувати недоліки, що були виявлені за 
результатами проведення Євро-2012. Тому, на думку авторів, при реалізації 
подібних інфраструктурних проектів в майбутньому держава повинна: 

- вживати заходів щодо покращення і підтримання сприятливого інвес-
тиційного клімату в країні, розвитку механізму державного і приватного пар-
тнерства та гарантування прав власності для максимального залучення при-
ватних інвесторів до реалізації інфраструктурних проектів; 

- при проектуванні великих інфраструктурних об’єктів приділяти особ-
ливу увагу їх окупності та зниженню експлуатаційних витрат; 

- створення ефективної системи контролю за ціновою політикою під-
приємств обслуговуючої сфери в період проведення спортивних змагань. 

Реалізація перелічених рекомендацій, на думку авторів, дозволить дер-
жаві суттєво скоротити витрати на реалізацію великих інфраструктурних 
проектів, а бізнесу – отримати додаткові прибутки за рахунок збільшення кі-
лькості іноземних туристів. 
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В статті розглядаються основні джерела фінансування діяльності підприємств, 
та методи вибору оптимальної структури фінансових ресурсів. Визначено переваги та 
недоліки фінансування за рахунок власних і залучених джерел. 

Basic sourcings activity of enterprises, and methods of choice of optimum structure of 
financial resources, are examined in the article. Certainly advantages and lacks of financing due 
to own and attracted sources. 

 
Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем, що стоять 

перед підприємством, незалежно від його форми власності, є проблема фі-
нансування господарської діяльності підприємства. Перед керівництвом під-
приємства постає низка завдань, першочерговим з яких є побудова оптима-
льної структури джерел фінансування. Для цього, на нашу думку, необхідно 
особливу увагу приділити пошуку шляхів оптимального залучення капіталу. 

Формування та використання фінансових ресурсів у сфері підприємниц-
тва здійснюється з метою підвищення ефективності всіх напрямків діяльності 
суб’єктів господарювання і забезпечення їх подальшого розвитку. Це можли-
во при спрямуванні фінансових ресурсів на впровадження нових технологій, 
поліпшення використання основних фондів, прискорення обороту оборотних 
коштів тощо. Нестача фінансових ресурсів може практично повністю паралі-
зувати всю діяльність суб’єкта господарювання, що зумовлює необхідність 
постійної діагностики фінансового забезпечення. Організація фінансової дія-
льності підприємства має бути побудована так, щоб це сприяло підвищенню 
ефективності виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерелами формування ре-
сурсної бази підприємства та використання фінансових ресурсів підприємст-
ва – питання, якими займалися ряд учених. Вагомий внесок у розвиток теорії 
та практики організації управління фінансовими ресурсами підприємств зро-
били такі вчені, як: А. М. Александров, М. Д. Білик, І. О. Бланк, 
О. Д. Василик, А. Г. Загородній, В. М. Опарін, А. М. Поддєрьогін, 
В. М. Федосов та інші.  

Однак, незважаючи на системні наукові розробки, проблема фінансу-
вання діяльності підприємств й надалі залишається актуальною. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних дже-
рел фінансування діяльності підприємств у сучасних умовах та узагальнення 
основних стратегій їх залучення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Жодне сучасне підприємс-
тво не може дозволити собі такої розкоші, щоб спочатку залучати кошти, а 
потім перетворювати їх у фінансові ресурси для подальшого використання. 
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По-перше, жодна гривня не надходить до підприємства просто так. 
Обов’язково проти кожної гривні, залученої підприємством, виступає або то-
вар, або його зобов’язання у вигляді цінних паперів. І по-друге, кожну грив-
ню підприємство намагається залучити під прогнозований раніше напрям 
розвитку. Також підприємства в сучасних умовах не можуть тримати довго 
на розрахункових рахунках залучені кошти або ж формувати спочатку спеці-
альні фонди з них, а вже потім вкладати в реальні основні й оборотні засоби. 
Чим швидше підприємства вкладають кошти в обіг, тим більшу величину до-
ходу і прибутку вони зможуть отримати в майбутньому [10, с. 96]. 

Фінансові ресурси виступають основою для створення необхідних для 
нормальної господарської діяльності грошових фондів: статутного капіталу, 
резервного капіталу, фонду накопичення та споживання, фонду оплати праці, 
амортизаційного фонду тощо. 

Таким чином, підприємство може функціонувати на основі: 
1) власних ресурсів, якщо їхня питома вага становить не менше 75-80%; 
2) за рахунок залучених та позикових ресурсів, якщо їх питома ва-

га не перевищує 55-60% загальної ресурсної бази; 
2) змішаного фінансування - частки власних та залучених фінансо-

вих ресурсів майже рівні [8, с. 114; 9]. 
Власні фінансові ресурси та їх використання для створення активів. Так, 

статутний фонд будь-якого підприємства є важливим джерелом формування 
його активів. Він поділяється на два фонди коштів, без яких підприємство не 
може нормально функціонувати. 

По-перше, це фонд власних основних засобів і нематеріальних активів, 
по-друге — фонд власних оборотних засобів і засобів обігу. Матеріально-
технічною основою виробництва на будь-якому підприємстві є основні виро-
бничі фонди. В умовах ринкової економіки їх першочергове формування, 
функціонування та розширене відтворення здійснюються за безпосередньої 
участі фінансів. З їх допомогою створюються та використовуються грошові 
фонди цільового призначення, які опосередковують придбання, експлуатацію 
та відновлення засобів праці [12]. 

Звернемо увагу на те, що прирівняними до власних коштів вважають 
стійкі пасиви, під якими мається на увазі постійна заборгованість підприємс-
тва перед власними працівниками, бюджетом та позабюджетними фондами, 
зумовлена періодичністю виконання цих зобов’язань і постійним резерву-
ванням кошті на їх покриття [5]. 

Важливим і надійним джерелом фінансування підприємств залишається 
прибуток, який дозволяє підприємствам перенаправляти його частину на роз-
виток виробничо-господарської діяльності, її розширення. 

До складу залучених фінансових ресурсів включають кредиторську за-
боргованість за товари, роботи, послуги, а також усі види поточних зобов'я-
зань підприємства. До складу позикових фінансових ресурсів входять довго-
строкові і короткострокові кредити банків, а також інші довгострокові фінан-
сові зобов'язання, пов'язані з залученням позикових засобів (крім кредитів ба-
нків), на які нараховуються відсотки, та інше [3]. 
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Підприємство, що використовує позиковий капітал (поряд із власним), 
має вищий фінансовий потенціал свого розвитку і більш широкі можливості 
приросту рентабельності власного капіталу. Але воно може і втрачати свою 
фінансову стійкість, бо при збільшенні частки позикового капіталу коефіці-
єнт автономії дорівнюватиме нулю [5]. 

Таким чином як власні, так і позикові фінансові ресурси мають як пере-
ваги так і недоліки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки основних джерел фінансування підприємств 

  Переваги Недоліки 
- простота залучення, рішення, пов'язані зі 
збільшенням частки власного капіталу, 
приймаються фінансовими менеджерами 
підприємства без необхідності отримання 
згоди інших суб'єктів господарювання 

- обмежений обсяг залучення, а відпо-
відно і менше можливостей суттєвого 
розширення господарської діяльності 
підприємства за сприятливої кон'юнк-
тури ринку 

- високою віддачею за критерієм норми 
прибутку на вкладений капітал, оскільки 
не потрібна сплата позикового відсотка, 
зокрема, за користування кредитом В
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- зменшенням ризику небезпеки фінансо-
вої нестійкості підприємства 

- не використовувана потенційна мо-
жливість приросту рентабельності 
власного капіталу шляхом залучення 
ресурсів позикового капіталу  

- збільшення фінансового потенціалу під-
приємства за необхідності суттєвого під-
несення темпів зростання обсягів вироб-
ництва 

- складність залучення коштів, оскіль-
ки існує залежність від рішень креди-
торів, які за будь-яких негативних об-
ставин узагалі можуть відмовити під-
приємству у коштах 
- необхідність надання відповідних 
гарантій, зокрема страхових компаній, 
інших суб'єктів господарювання, або 
застави  

П
оз
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ов
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- можливість збільшення приросту рента-
бельності власного капіталу за рахунок 
забезпечення розширеного відтворення 
виробництва 

- зниження норми прибутку активів, 
оскільки прибуток підприємства зме-
ншується на суму сплачених відсотків 
за кредит; зниження фінансової стій-
кості підприємства 

Джерело: авторська розробка, на основі узагальнення літературних джерел [1, 5, 6].  
 

Що стосується змішаного фінансування, то відповідно до сучасних теорій 
діяльності господарюючого суб’єкта, керівництво зацікавлено у залученні 
якомога більшого обсягу фінансових ресурсів за прийнятною вартістю. Це 
може забезпечити подальший розвиток підприємства максимальними темпами 
при збереженні оптимального для власників рівня прибутковості. 

Якщо в підприємства виходить залучити додатковий позиковий капітал за 
умови, що воно є прибутковим і залишається таким після залучення додатко-
вого обсягу позикових коштів, то зростання частки позикового фінансування 
здатне збільшити вартість підприємства. Як тільки підприємство зустрічається 
з цими проблемами, це означає, що воно фактично вичерпало свій резерв, на-
близившись до максимального значення частки позикових коштів на даному 
етапі свого розвитку [11, с. 192]. 
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У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливу роль 
відіграє їх збалансованість і визначення оптимальної структури їхніх джерел. 
Теоретичний виклад та практичне застосування методів оптимізаційного ін-
струментарію вибору структури ресурсів, розрізняється в різних вчених і ди-
ференціюється в залежності з обраним критерієм оптимізації. Найбільш де-
тально зазначена проблема розглянута у дослідженнях Бланка І.О., який ви-
діляє наступні критерії оптимізації:  

1) метод оптимізації структури ресурсів за критерієм максимізації рівня 
прогнозованої фінансової рентабельності власного капіталу. Цей метод грун-
тується на багатоваріантних розрахунках рівня фінансової рентабельності 
при різній структурі ресурсів. Остання виражається через такий показник, як 
ефект фінансового левереджу, який полягає у тому, що підвищення частки 
залученого капіталу обумовлює зростання рентабельності власного, але по-
зитивний ефект має місце лише у тому випадку, коли різниця між валовим 
прибутком та середнім розміром відсотка за кредит є позитивною величи-
ною; 

2) метод оптимізації структури ресурсів за критерієм мінімізації його ва-
ртості. Метод грунтується на попередній оцінці власного та залученого капі-
талу за різних умов їх формування, обслуговування та здійснення багатоварі-
антних розрахунків середньовзваженої вартості капіталу; 

3) метод оптимізації структури ресурсів за критерієм мінімізації рівня 
фінансових ризиків, який пов'язаний із процесом диференційованого вибору 
джерел фінансування різних складових частин активів підприємства [1, 2]. 

При виборі оптимальної стратегії фінансування слід обрати таку сукуп-
ність чітко визначених сум грошових коштів із конкретних джерел, з деталі-
зацією їх як по періодах надходження, так і по періодах повернення (при ви-
користанні залучених джерел), що забезпечить фінансування підприємства в 
повному обсязі, згідно з визначеними потребами при мінімальних виплатах 
за користування фінансовими ресурсами та виконанні необхідних умов та 
обмежень. 

Але при оцінці вартості окремих джерел фінансування існують недоліки, 
які не дозволяють прийняти найкраще рішення навіть при використанні оп-
тимізаційного інструментарію. Найбільш суттєвими з них є: 

- як правило, до уваги приймається тільки плата безпосередньо за корис-
тування позиковими коштами без врахування додаткових витрат, не зважаю-
чи на те, що їх розмір може бути досить значним; 

- не враховується фактор часу, який впливає при довгостроковому фі-
нансуванні як на вартість залучених коштів, так і на вартість платежів за ко-
ристування ними і повернення боргу; 

- критерій оптимізації не завжди є обґрунтованим; 
- економіко-математичні моделі, як правило, не враховують дуже важ-

ливі обмеження, пов’язані з забезпеченням фінансової стійкості та плато-
спроможності підприємств.  

Ці недоліки мають вплив навіть при короткостроковому фінансуванні. 
При виборі варіанту фінансового забезпечення на тривалу перспективу сту-
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пінь їх значущості та вплив на економічну доцільність варіанту фінансування 
є ще більш суттєвим [4, с. 79].  

Крім того, практично встановлено, що застосування різних методичних 
підходів до структуризації ресурсів підприємства можуть давати різні ре-
зультати. Тому для більш коректної оцінки витрат фінансування та усунення 
недоліків необхідно розглядати комплексну вартість фінансових ресурсів, 
тобто суму коштів, які виплачуються за користування певним обсягом залу-
чених фінансових ресурсів на протязі терміну їх використання.   

М.В. Коробком [7], розроблена комплексна модель оптимізації джерел 
фінансування діяльності підприємства. Застосування даного методичного 
підходу не тільки забезпечує при проведенні оптимізації структури фінансо-
вих ресурсів врахування всіх розглянутих вище критеріїв, а і дає змогу опти-
мізувати структуру позикового капіталу. Але, у якості критерію мінімізації 
рівня фінансових ризиків автор пропонує розглядати коефіцієнт автономії, 
тому дана методика більш підходить для підприємств на початковому етапі 
свого розвитку, відкритті нового підприємства, при зміні розмірів існуючого 
підприємства, при вирішенні питання про реінвестування прибутку. Тому, у 
якості даного критерію більш доцільним є використання моделей фінансу-
вання, а саме консервативного підходу, але обрання стратегії фінансування 
повинно провадитися з позиції фінансового стану конкретного підприємства. 
Тобто, для забезпечення фінансової стійкості підприємства фінансування йо-
го необоротних активів, постійної частини та половини змінної частини обо-
ротних активів буде провадитися за рахунок власного капіталу та довгостро-
кового кредиту. Інша половина змінної частини оборотних активів буде фі-
нансуватися за рахунок короткострокового кредиту, товарного кредиту та 
внутрішньої кредиторської заборгованості. Таким чином, отримана модель 
багатокритеріального завдання оптимізації структури ресурсів підприємства, 
дозволяє сформувати найбільш ефективну та раціональну, яка забезпечує 
підприємству максимізацію рентабельності власного капіталу, мінімізацію 
середньозваженої вартості капіталу, максимізацію фінансової спроможності 
підприємства та мінімізацію фінансового ризику.  

Висновки. Проблеми джерел фінансування господарської діяльності 
мають місце на кожному підприємстві. На фінансову стійкість підприємства 
впливають як власний так і залучений та позиковий капітал. Він з одного бо-
ку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні 
їх активів, з іншого боку, він являє собою зобов'язання (довгострокові 
і короткострокові) перед конкретними власниками - державою, юридичними 
і фізичними особами. Підприємство, яке використовує тільки власні фінансо-
ві ресурси, має максимальну фінансову стійкість, але обмежує темпи свого 
розвитку в майбутньому, відмовляючись від додаткових джерел фінансуван-
ня. Тому оптимальність співвідношення позикових і власних джерел фінан-
суваня залежить від конкретних умов господарювання, фінансової політики, 
обертання капіталу, галузевих особливостей тощо. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ 
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Ватуля І.Д., доцент; Сіренко О.В., к.е.н.; М'яка С.І., асистент 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглянуто загальні положення про економічну безпеку підприємства, 
напрямки державного регулювання. Проведено дослідження впливу системи оподатку-
вання сільськогосподарських товаровиробників на стан безпеки суб'єктів господарювання 
та визначено шляхи вдосконалення. 

In the article generals are considered about economic security of enterprise, directions of 
government control. A study of influence of the system of taxation of agricultural commodity 
producers is undertaken on the state of safety of subjects of ménage and the ways of perfection 
are certain. 

 
Постановка проблеми. Сільськогосподарська галузь представляє до-

сить вагому частину економіки України. Вона нині забезпечує зростання 
ВВП і валютної виручки. В порівнянні з розвиненими країнами це є дещо не 
типовим явищем, адже в них ця галузь є дотаційною із низькою часткою у за-
гальному обсязі ВВП, з певним бар'єром для імпортної продукції. Основним 
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завданням сільськогосподарської галузі в таких країнах є забезпечення за-
йнятості населення в сільській місцевості, яке своєю працею підтримує про-
довольчу безпеку країни. Сільськогосподарське виробництво України воло-
діє в достатньому обсязі природними і трудовими ресурсами, але потерпає 
від фінансових проблем. Виробництво сільськогосподарської продукції дося-
гається великими зусиллями сільських працівників.  

Це зумовлено впливом різних обставин. Фактори, які негативно впли-
вають на розвиток аграрного сектору в Україні: відсутність сформованої за-
конодавчої бази для ефективного використання земель сільськогосподарсь-
кого призначення та захисту прав селян на землю; непослідовність державної 
аграрної політики в провадженні програм підтримки сільського господарст-
ва; відсутність сприятливої цінової політики; рівень заробітної плати, ниж-
чий середнього рівня в галузях економіки держави; зменшення кількості 
сільського населення; відсутність стимулювання виробництва вітчизняної 
сільськогосподарської техніки та низька її конкурентоспроможність; відсут-
ність реальних умов гарантування дотримання всіма сторонами інвестицій-
ного клімату; не адаптованість особистих селянських господарств до функці-
онування в умовах світової організації товарів та неспроможності конкурува-
ти з великотоварним виробництвом; низький рівень розвитку малого та сере-
днього сільськогосподарського підприємництва в умовах поглиблення інтен-
сифікації аграрного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 
дозволяє визначити сутність поняття економічної безпеки підприємства, її 
функціональної складової. За умови існування фінансової кризи фінансова 
складова є найактуальнішою. Ця складова включає: збалансованість викори-
стання фінансових інструментів, фінансова стійкість, ефективна реалізація 
фінансових інтересів підприємства. Автори наукових досліджень приходять 
до висновку, що економічна безпека є досить широким і багатогранним по-
няттям. У найвужчому розумінні його можна представити, як  відсутність рі-
зного роду загроз, або наявність можливостей з їх попередження, захисту ін-
тересів, недопущення збитків за критичну межу [5]. Наближеним до попере-
днього визначення є і висновок В. Шликова «...це стан захищеності життєво-
важливих інтересів підприємств від реальних і потенційних джерел небезпе-
ки або економічних загроз» [8]. 

Проблемі безпеки суб'єктів господарювання значну увагу приділено в 
працях вітчизняних науковців, таких як: О. Барановський, Л. Я. Малюта, 
Б. М. Андрушків, А. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, Н. А. Ляшенко, 
О. Гаврилюк, О. Бородіна, І. Прокопа, В. Чопенко, Л. Тулуш та інших. Розви-
ток форм господарювання та сільських територій в працях: П. Т. Саблука, 
В. Я. Месель-Веселяка, М. Й. Маліка [7], В. П. Рябоконь [6]. 

Постановка завдання. Економічну безпеку підприємства можна роз-
глядати як сукупність ряду показників, що характеризують економічний та 
фінансовий стан підприємства.  

Держава здійснює помітний і значний вплив на формування економіч-
ної безпеки підприємства. Використовуючи прямі і непрямі важелі втручан-
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ня, вона створює економічні умови діяльності підприємств. 
Державне регулювання здійснюється за такими напрямками: проведен-

ня антимонопольної політики; регулювання ринку; формування системи опо-
даткування; регулювання інноваційних процесів; фінансова підтримка у фо-
рмі державних гарантій, забезпечення іноземних кредитів. 

Недосконала система оподаткування може негативно впливати на еко-
номічну безпеку підприємства. Аналіз такої ситуації проводиться шляхом ви-
значення: негативних аспектів регулювання, захисної реакції підприємства, 
впливу захисних заходів на економічну безпеку підприємства. Успіх здійс-
нення статутної діяльності суб’єктом господарювання в значній мірі зале-
жить від податкової політики, це є характерним для сільськогосподарського 
виробництва. Платники податків іноді свідчать про ймовірний податковий 
тиск. Всесвітній банк підрахував, що український бізнес в тій чи іншій формі 
сплачує 135 різних податків і зборів. Це абсолютний світовий рекорд, - стве-
рджує експерт. За повідомленням президента Українського аналітичного 
центру О. Охріменко другу позицію в цьому рейтингу зайняли Румунія з 113 
податками. 

Метою дослідження є оцінка діючої податкової системи у сільському 
господарстві та дотримання принципів відповідно засад податкового законо-
давства України (пп. 4.1.1 - 4.1.11 ст. 4 ПКУ). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реформування аграрного 
сектору в Україні сприяло створенню багатогранності форм господарювання, 
як фермерські, особисті селянські господарства, фізичні особи підприємці, 
різного виду товариства, кооперативи, великі сільськогосподарські підприєм-
ства, агрохолдинги. Переважна більшість суб'єктів господарювання обмежу-
ється виробництвом продукції рослинництва, незначна частина зайнята тва-
ринництвом. Тільки великі сільськогосподарські підприємства та агрохолди-
нги поєднують у своїй діяльності: виробництво, зберігання, переробку і тор-
гівлю. В усіх суб'єктів початок їх господарської діяльності пов'язаний з вико-
ристанням землі. Ця обставина їх об'єднує. Започаткування зберігання та пе-
реробки сільськогосподарської продукції і торгівлі вносять суттєвий вклад в 
кінцевий результат таких підприємств. Звісно, що не кожен суб'єкт господар-
ської діяльності зможе займатися виробництвом, переробкою і торгівлею. 

За умов ринкових відносин всі виробники сільськогосподарської про-
дукції мають зв'язок з державою через податкову систему. Вони мають обо-
в'язок наповнювати бюджет країни. Адже стаття 67 Конституції України пе-
редбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і 
розмірах, встановлених законом. 

До 1999 року сільськогосподарське виробництво було на загальній сис-
темі оподаткування. Фактично всі підприємства були збитковими. Завдяки 
важливим рішенням Верхової Ради і Кабінету Міністрів України було списа-
но 14 млрд. грн заборгованості і внесено суттєві зміни до оподаткування. 

З першого січня 1999 року в Україні діють податкові пільги для сільсь-
когосподарських підприємств. Практично жодна реформа пільги не відміня-
ла. Але слід зазначити, що за цей час народжувалися нові форми господарю-
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вання, змінювалося співвідношення сільськогосподарського виробництва з 
іншими видами діяльності і напевно слід було вносити певні корективи. Но-
востворене Міністерство доходів і зборів (2013 рік) заявило про наміри пере-
гляду податкових пільг та дотацій сільськогосподарським підприємствам. 

Пільгове оподаткування у сільському господарстві діє за двома подат-
ками: фіксований сільськогосподарський податок (ст. 301 - 309 ПКУ) та по-
даток на додану вартість – ст. 209 Спеціальний режим оподаткування діяль-
ності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. Пода-
ток на додану вартість в аграрній галузі має специфічні  наслідки, які вихо-
дять за рамки фіскальної  площини. Якщо виникає заборгованість перед бю-
джетом - її не сплачують. А якщо бюджет винен - держава також не сплачує. 

Закон України «Про фіксований сільськогосподарський  податок» (за-
тверджений ВРУ 17 грудня 1998 року) передбачив особливий режим оподат-
кування і об’єднав 12 видів податків. До цього складу входили платежі до 
спеціальних і Пенсійного фондів. Для сільгоспвиробників це було з фінансо-
вої точки зору вигідно, але тільки не для селян. Адже вони були приречені на 
отримання мінімальної соціальної пенсії, тобто не залежно від стажу та заро-
бітної плати. Поетапно, на протязі п’яти років було виведено зі складу фіксо-
ваного сільськогосподарського податку платежі  до соціальних та Пенсійного 
фондів і зробили їх адресними. 

З часу введення в дію Податкового кодексу (ПКУ) відповідно ст. 307.1 
платники ФСП  не є платниками таких податків і зборів: податку на прибуток 
підприємств, земельного податку (крім земельних ділянок невиробничого 
призначення), збору за спеціальне використання води, збору за впровадження 
деяких видів підприємницької діяльності. 

Відповідно статті 302 КПУ об’єктом оподаткування є площа сільсько-
господарських угідь або земель водного фонду, що перебуває у власності то-
варовиробника, або надана йому в користування на умовах оренди. 

Методика розрахунку фіксованого податку не змінилася як і статус 
платника цього податку ст. 301.1 -301.6 ПКУ. 

Об’єднання сільськогосподарського виробництва з переробкою в рам-
ках одного підприємства, і в загальному обсязі підприємство вважається аг-
робізнесовим, який теж не платить податок на прибуток. Такий вид оптимі-
зації є цілком легальним із погляду діючого законодавства. ФСП забезпечує 
привілейоване становище  вертикально інтегрованій структурі. Агрохолдин-
ги об’єднують повний операційний цикл в умовах чинного законодавства і 
можуть оптимізувати ціни між своїми підрозділами, що перебувають на різ-
них податкових режимах, а також можуть коригувати межу в 75 %, що дає 
право на спецрежим оподаткування. Сільськогосподарські підприємства, в 
яких технологічний процес не пов’язаний із землею, мають або власну землю 
чи орендовану в мінімальних розмірах. Відповідно – мінімальний ФСП, але 
ж прибутки можуть бути мільйонні і податок з них не сплачується. 

Оподаткування доходів сільгоспвиробників залежно від угідь лише в 
Польщі. Базою оподаткування є кадастровий гектар землі, а ставку податку 
встановлено у спеціальній формі (2,5 ц. жита). Але ставка польського сіль-
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госпподатку на умовний гектар, як мінімум у 50 разів більша, ніж сплачуєть-
ся агропідприємствами в Україні (у 2013 році – близько 0,045 ц. жита) [9]. 

Діюча система оподаткування сприяє зростанню доходів у агрохолдин-
гів та великих підприємств. Вони успішно розширюють масштаби концент-
рації земель. За різними оцінками у 2011 році в Україні функціонувало 75 аг-
рохолдингів які мали 6 млн. га., або 16 % загальної площі сільгоспугідь [10]. 
За прогнозами до 2015-2016 років агрохолдинги збільшать землекористуван-
ня на 2-3 млн. га. Дані статистики Полтавської області свідчать, що кількість  
підприємств, які мають землі більше 10 тисяч га. у 2011 було 17 проти 11 в 
2009 року, а землекористування  збільшилося на 48 %. Їх доля у загальному 
фонді землекористування становить 25,2 %. Слід зазначити, що агрохолдинги 
не в повному обсязі обробляють контрольовані ними землі, а це значить, що 
можливо вони її накопичують для продажу. 

Великотоварне виробництво має як позитивне, так і негативне значення. 
Не всі і не завжди агрохолдинги і великі сільськогосподарські підприємства 
турбуються про підвищення родючості грунтів, не дотримуються чергування в 
польових сівозмінах, вирощують культури, які є конкурентоспроможними на 
зовнішньому ринку , не проявляють турботу про соціальну інфраструктуру  на 
селі, не створюють додаткових робочих місць. Крім того відомо, що саме ве-
ликий бізнес в тім числі і у сільському господарстві «найефективніше» уникає 
податкового тягаря, використовуючи при цьому офшорні зони.  

Урядова політика орієнтується на великотоварне виробництво. В свою 
чергу, зміцнення позицій агрохолдингів приведе до обезземелення селян, за-
непаду розвитку сільських територій. Доля ФСП у формуванні бюджету міс-
цевого самоврядування є незначною і не може суттєво впливати на розвиток 
сільських територій. 

Висновки. Сучасна економічна ситуація в країні і зокрема  в сільсько-
му господарстві, зумовила постійні зміни попиту і пропозиції, концентрацію 
між суб’єктами господарювання, проблеми фінансової стабільності, випадки 
порушення діючого податкового законодавства із фінансово-господарських 
питань. Ці факти впливають на стратегію і тактику розвитку суб’єктів госпо-
дарювання, їх фінансовий стан. Все це ускладнює  здійснення господарської 
діяльності, ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів, тобто виникають загрози економічній безпеці підприємства і під-
приємництва. 

Для забезпечення рівності усіх платників перед законом, недопущення 
будь-яких проявів дискримінації, соціальної справедливості доцільно:  

- оподаткування доходів сільськогосподарських виробників проводити  
не від угідь, а за підвищеними і диференційованими ставками від оптималь-
ного доходу; 

- як альтернатива – доцільно фермерським господарствам запропонува-
ти єдиний податок; 

- вдосконалення пільгового оподаткування в аграрній сфері мають 
сприяти підвищенню конкурентоспроможності національного сільськогоспо-
дарського виробництва. 
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Визначено необхідність внутрішньогосподарського контролю у сільськогосподар-

ському підприємстві, основні проблеми його розвитку і надано пропозиції щодо підвищен-
ня ефективності господарювання. 

The necessity of internal control in the agricultural enterprise, the key development 
issues and provide suggestions for improving its efficiency. 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови диктують аграрним підприємс-

твам підвищення ефективності господарювання. Нині виникла потреба у за-
стосуванні нових методів управління, що мають ґрунтуватися на викорис-
танні економічних, соціальних і психологічних аспектів сучасного виробниц-
тва, тому тенденція до зростання  ролі внутрішньогосподарського  контролю 
як важливого чинника впливу на прийняття ефективних управлінських рі-
шень у галузі, сьогодні є очевидною. 

Необхідність приведення у відповідність механізму управління підприєм-
ством до вимог сучасної економіки доводить об'єктивно існуючу проблему удо-
сконалення функції внутрішньогосподарського контролю. Її реалізація передба-
чає використання контрольних функцій у сільськогосподарському підприємст-
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ві, організацію ефективної взаємодії між суб'єктами контролю, розподіл обов'я-
зків і відповідальності між учасниками. Контроль має виступати сполучною 
ланкою між власниками підприємства та суб'єктами управління ним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 
теоретичних і практичних аспектів функціонування та удосконалення внут-
рішньогосподарського контролю зробили українські вчені: М. Т. Білуха, 
Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, П. І. Гайдуцький, С. І. Дем’яненко, В. А. Дерій, 
Н. Л. Жук, Г. Г. Кірейцев, Н. П. Кузик, В. Ф. Максімова, В. М. Мурашко, 
П. Т. Саблук, Н. М. Ткаченко, Б. Ф. Усач та ін. 

Дослідження окремих питань внутрішньогосподарського контролю 
здійснили зарубіжні науковці: В. Д. Андрєєв, Э. А.  Аренс, В. В. Бурцев, 
Т. Д. Попова, М. І. Протасов, Дж. К. Робертсон, С. О. Шохін та ін. 

Постановка завдання – визначення необхідності внутрішнього конт-
ролю, основних проблем його розвитку і надання пропозицій щодо підви-
щення ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищенню ефективності 
системи менеджменту сучасних сільськогосподарських підприємств має 
сприяти перехід від простої констатації проміжних та підсумкових даних 
щодо діяльності господарства до ефективних методів накопичення й викори-
стання інформації на основі внутрігосподарського контролю.  

Як зауважує фахівець, наявність у господарстві кількох галузей, у кожній з 
яких виробляється значна кількість різних видів продукції, що є характерною 
умовою господарювання більшості сільськогосподарських підприємств України, 
спричиняє виникнення великих обсягів інформації щодо витрат, яку досить важ-
ко розподілити і контролювати по кожному окремому виробництву [2, с. 121]. 

Мета контролю в системі управління, в широкому розумінні, збігається з 
метою всієї господарської діяльності та є важливим чинником впливу на еко-
номічні й соціальні процеси, які відбуваються в суспільстві. Вона має забезпе-
чити раціональне використання засобів, предметів праці й самої праці у підпри-
ємницькій діяльності для одержання прибутку. Завдання контролю в системі 
управління не повинні обмежуватися лише констатацією фактів, збором інфор-
мації чи іншими виключно технічними процедурами, а насамперед, профілак-
тикою і попередженням можливих недоліків чи порушень, а також аналітични-
ми процедурами, включаючи збір та опрацювання інформації для стратегічного 
планування. 

Система внутрішньогосподарського контролю являє собою сукупність 
органів контролю, які виконують контрольні процедури в інтересах тих чи 
інших користувачів економічної інформації за відповідними об’єктами конт-
ролю. Отже, метою внутрішньогосподарського контролю є інформаційне за-
безпечення та перевірка управлінських рішень щодо наявності чи попере-
дження помилок, відхилень і усунення їх причин.  

Згідно з нормативними документами, головний бухгалтер підприємства 
аграрного сектору разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобо-
в'язаний контролювати: 

- рух товарно-матеріальних цінностей; 
- витрати коштів на оплату праці; 
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- додержання фінансової і платіжної дисципліни; 
- законність списання нестач; 
- здійснення інвентаризації; 
- стягнення у встановлені терміни дебіторської заборгованості й пога-

шення кредиторської [1, с. 73]. 
У свою чергу, цілями організації системи внутрішньогосподарського 

контролю на сільськогосподарському підприємстві можна вважати здійснен-
ня упорядкованої та ефективної діяльності підприємств; забезпечення своє-
часного усунення відхилень та внесення коригувань з боку керівника; забез-
печення ефективності дотримання розподілу відповідальності і повноважень 
кожного працівника підприємства; забезпечення належних умов зберігання 
майна підприємства; збір, передача, обробка інформації про стан об’єкта та 
інші [4, с. 467-468]. 

Суб’єктом внутрішньогосподарського контролю слід вважати власника 
(учасника) чи працівника сільськогосподарського підприємства, до функціо-
нальних обов’язків якого входить здійснення контрольної діяльності, а саме: 
контроль за раціональним використанням ресурсів, за виробничим процесом 
і формуванням їх результатів або здійснення контрольних дій лише на основі 
відповідних прав (ревізійна комісія, внутрішній аудит тощо). Відповідно до 
участі суб’єктів у загальній діяльності й у внутрішньогосподарському конт-
ролі підприємства запропоновано закріпити функції внутрішньогосподарсь-
кого контролю за відповідними рівнями суб’єктів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ієрархічна побудова суб’єктів внутрішньогосподарського контролю  
в сільськогосподарському підприємстві [складено автором на основі 5] 
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Внутрішньогосподарський контроль процесу виробництва в сільсько-
господарському господарстві сприяє вирішенню таких задач: 

- перевірка здійснення основної діяльності відповідно до статуту та ви-
мог законодавства; 

- перевірка правильності складання та умов виконання господарських 
договорів; 

- перевірка наявності, складу, правильності та оцінки майна, ефектив-
ності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, дотриман-
ня встановленого порядку застосування цін, тарифів, розрахунково-платіжної 
дисципліни, своєчасності внесення в бюджет податків і платежів; 

- безпека функціонування підприємства; 
- ефективність фінансово-господарської діяльності;  
- якість потоків інформації;  
- розробка і подача обґрунтованих пропозицій по поліпшенню органі-

зації системи контролю, бухгалтерського обліку і розрахункової дисципліни, 
низка інших організаційно-управлінських завдань. 

Однією із основних проблем на сьогодні залишається низька ефектив-
ність внутрішньогосподарського контролю, тому завданнями щодо підви-
щення ефективності роботи відповідних органів аграрного підприємства мо-
жна визначити наступні: 

- законодавчо закріпити використання внутрішнього контролю;  
- організаційно забезпечити формування служб внутрішньогосподарсь-

кого контролю;  
- вдосконалити методику проведення внутрішньогосподарського конт-

ролю, враховуючи організаційно-правові форми підприємства; 
- організувати належне управління органами внутрішньогосподарсько-

го контролю;  
- забезпечити постійну професійну підготовку спеціалістів внутрішньо-

господарського контролю. 
Висновки. Постійна зміна соціально-економічних умов в аграрному 

секторі економіки призводить до виникнення нових інформаційних потреб з 
боку власників і менеджерів сільськогосподарських підприємств, що вимагає 
оптимізації управління ними. Необхідність приведення у відповідність меха-
нізму управління аграрним підприємством до вимог сучасної економіки до-
водить об’єктивно існуючу потребу в удосконаленні функцій внутрішньогос-
подарського контролю. 

Функціонування належної системи внутрішньогосподарського контро-
лю забезпечує зведення до мінімуму можливості прийняття неправильних, 
невигідних рішень і виникнення збитків, протидію виникненню помилок в 
поточній роботі. 

Зростання рівня самостійності підприємств в свій час перемістили ува-
гу на внутрішньогосподарський її рівень, а лібералізація цих відносин робить 
цей вид контролю визначальним, так як він охоплює всі сфери виробничо-
господарської діяльності та всі фази відтворення відповідно. 
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В статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку внутрішньогосподарсько-
го контролю в системі управління аграрних підприємств з метою їх адаптації до змін ри-
нкового середовища. 

In the article the conceptual framework of internal control in the management of 
agricultural enterprises in order to adapt them to the changing market environment. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення успішного функціонування віт-
чизняних аграрних підприємства в умовах загострення конкуренції, підви-
щення рівня їх рентабельності, збереження та збагачення активів вимагає на-
лагодження раціонального механізму управління, найважливішим елементом 
якого є система внутрішнього контролю. Внутрішньогосподарський контроль 
стає необхідним, по-перше, для усунення невизначеності інформації про си-
туацію, що склалась в підприємстві; по-друге, для попередження можливості 
виникнення пов’язаних з цією невизначеністю кризових ситуацій; і, по-третє, 
для забезпечення та постійного підтримання умов ефективної діяльності всіх 
організаційних підрозділів підприємства.  

Залежно від досягнутого рівня розвитку, організаційно-правової форми 
господарювання аграрних підприємств, їх інституційних особливостей, під-
ходи до побудови системи внутрішнього контролю, що включають комплекс 
внутрішніх правил та процедур контролю за їх фінансово-господарською ді-
яльністю, можуть суттєво відрізнятися. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження зару-
біжних науковців, щодо формування системи внутрішнього контроль спира-
ються на надійний фундамент результатів, що накопичувалися протягом ба-
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гатьох десятиліть у рамках відомих наукових напрямів, таких як теорії зага-
льного і внутрішньогосподарського контролю, зокрема заслуговують на ува-
гу дослідження наступних науковців: Дженік, Ф. Дефліз, Д. Кармайкл, І. Лі,  
Д. Лоббек, Ж. Рішар, Д. Робертсон, А. Роджер. Дослідженню теоретичних і 
практичних аспектів розвитку системи внутрішнього контролю присвячені 
праці багатьох вітчизняних науковців, а саме: М.Т. Білухи, О.Д. Гудзинсько-
го, Й.С. Завадського, Г.Г. Кірейцева, А.П. Наливайко, В.К. Савчука, Н.П. Та-
рнавської, Г.М. Чорного, В. Яцури та інших вчених. Але поряд з цим, зали-
шається невизначеною низка питань теоретичного, методологічного та орга-
нізаційного характеру щодо формування системи внутрішнього контролю в 
аграрних підприємствах. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є узагальнення тео-
ретико-методологічних і практичних передумов розвитку системи внутріш-
ньогосподарського контролю в управлінні  аграрними підприємствами як 
складової комплексу передумов забезпечення результативності їх діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптація аграрних виро-
бників до динамічно змінюваного ринкового середовища передбачає розроб-
ку та практичне впровадження комплексу ефективних заходів які сприяють 
злагодженій роботі системи управління підприємством. Значне місце серед 
таких заходів належить розвитку системи внутрішнього контролю. 

Систему внутрішньогосподарського контролю, на нашу думку, доціль-
но визначати як систему правил та процедур контролю які створюються вла-
сником або менеджментом підприємства для забезпечення досягнення поста-
вленої мети найбільш ефективним способом, відповідності діяльності кожно-
го працівника та підрозділу підприємства законам та нормативно-правовим 
актам, збереження майна та інформації, попередження зловживань і помилок, 
належного бухгалтерського обліку та правильності і своєчасності складання 
фінансової звітності. 

У широкому розумінні внутрішній контроль - це перевірка відповідно-
сті фактичних характеристик (процесів, діяльності, об'єктів) установленим 
вимогам (обмеженням). 

Вітчизняний і зарубіжний досвід роботи великих інтегрованих аграр-
них підприємств підтверджує важливість і необхідність впровадження систе-
ми внутрішнього контролю, яка виконує роль спеціального механізму спо-
стереження на підприємстві, забезпечує реалізацію місії, цілей і стратегічних 
пріоритетів, суттєво впливає на виявлення та мобілізацію наявних резервів 
виробництва, сприяє підвищенню ефективності та якості роботи, збереженню 
власності, посиленню економії, аналізу причин та умов, які спричиняють ша-
храйство, нестачі та здійснення крадіжок. Система внутрішнього контролю 
дає змогу з'ясувати, наскільки діяльність підрозділів усіх ієрархічних рівнів 
відповідає чинному регламенту, установленим завданням і наскільки вона 
ефективна. У процесі контролю збирається й аналізується необхідна інфор-
мація, виявляються відхилення фактичних показників від установлених (пла-
нових, стандартних) та їх причини.  

Успішне вирішення завдань, які поставлені перед внутрішньогосподарсь-
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ким контролем, значною мірою обумовлене правильним розумінням і застосу-
ванням у практичній діяльності категорій „об’єкт” і „суб’єкт” контролю. 

Об'єкт внутрішнього контролю - це те, що підлягає перевірці, функціо-
нальні цикли діяльності аграрного підприємства: постачання та зберігання 
ресурсів, виробництво і реалізація продукції. 

Суб'єкт внутрішньогосподарського контролю – це окрема посадова 
особа, служби або внутрішньогосподарські підрозділи підприємства, що пе-
ревіряють той або інший об'єкт. 

Для успішного виконання своїх контрольних функцій суб'єкти внутрі-
шньогосподарського контролю використовують різні способи і прийоми пе-
ревірок, що дозволяють вчасно розкрити і припинити, а у визначених випад-
ках і попередити порушення виробничо-технологічної або фінансової дисци-
пліни, а також виявити конкретних винних осіб і розмір заподіяного збитку. 

У сучасній практиці господарювання внутрішньогосподарський конт-
роль набуває все більш розвинених способів та форм. Найбільш поширеним 
способом контролю є запровадження управлінського обліку. Управлінський 
облік представляє собою інтегровану систему обліку витрат та доходів, нор-
мування, планування, контролю та аналізу, що дає змогу систематизувати ін-
формацію для оперативних управлінських рішень та координації проблем 
майбутнього розвитку підприємства. 

Зміст управлінського обліку визначається цілями управління: він може 
бути змінений за рішенням адміністрації в залежності від інтересів та цілей, 
поставлених перед керівниками внутрішніх підрозділів. 

З метою оцінки та контролю ефективності діяльності в практиці господа-
рювання використовуються такі підходи до побудови аналітичного управлінсь-
кого обліку на підприємстві: за центрами виникнення витрат; за центрами від-
повідальності за витрати, що виникають; за центрами рентабельності виробниц-
тва окремо взятого продукту. Основними критеріями у побудові моделей 
управлінського обліку слугують цілі управління, система оцінки та контролю за 
витратами, рівень спеціалізації підрозділів та величина їх витрат. 

Одним з інструментів системи внутрішнього контролю є внутрішня звіт-
ність підприємства та система її показників. Відмінність функцій, що викону-
ються окремими підрозділами визначає склад та зміст інформації внутрішньої 
звітності. Розрізняють такі типи внутрішньої звітності: інформаційну, про еко-
номічні результати, результативну звітність про персональну діяльність. 

Також сучасною формою контролю на підприємстві є запровадження 
внутрішнього аудиту. Можливості і мета діяльності служби внутрішнього 
аудиту мають дуже широкий спектр та напрямки і залежать від розміру та 
структури підприємства, а також потреб керівництва. Як правило, функції 
внутрішнього аудитора складаються з контролю за функціонуванням та ор-
ганізацією систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. 

Метою внутрішнього аудиту є удосконалення організації й управління 
виробництвом, виявлення та мобілізація резервів його зростання. 

Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання комер-
ційної, технологічної або фінансової угоди, у процесі її проходження та після 
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завершення. Завданням внутрішньогосподарського аудиту є аналіз ситуації 
ризику, застереження від банкрутства підприємства, використання ноу-хау 
для збільшення прибутку й ефективності нової технології, вживання заходів, 
що сприяють стабільності фінансової діяльності підприємства. Внутрішній 
аудит забезпечує керівництво інформацією для прийняття рішень, які стосу-
ються ефективного функціонування бізнесу. 

Створення та вдосконалення системи внутрішнього контролю в аграрному 
підприємстві має бути економічно вигідним, тобто затрати на її функціонування 
мають бути меншими порівняно з втратами, які несе підприємство через її відсу-
тність. Для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього 
контролю керівництво підприємства повинно створити певні умови: 

- створити систему збору, узагальнення та фіксації внутрішньої інфор-
мації, яка необхідна для успішного управління діяльністю підприємства; 

- забезпечити збереження активів і документів - уникнення фактів кра-
діжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголо-
шення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, 
комп’ютерних базах даних); 

- оптимізувати господарську діяльність – уникнення дублювання гос-
подарських операцій, невиробничих витрат, нераціонального використання 
всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахунко-
вої дисципліни; 

- забезпечити відповідність визначеним обліковим принципам – 
обов’язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструк-
цій і правил, а також вимог нормативних документів. 

Система внутрішнього контролю включає три основні елементи: сере-
довище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури 
перевірки. 

Середовище контролю, де відбуваються операції - це заходи і записи, 
які характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства 
до діючої системи внутрішнього контролю, значення діючої системи внутрі-
шнього контролю для підприємства. Сюди можна віднести: діяльність керів-
ництва (власників); політика та методи керівництва; організаційна структура 
підприємства і методи розподілу функцій управління і відповідальності; 
управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а 
також порядок розподілу обов’язків. 

До специфічних заходів контролю включають: періодичне зіставлення, 
аналіз і перевірку рахунків; перевірку арифметичної точності записів; конт-
роль за умовами функціонування та використання комп’ютерних інформа-
ційних систем, зокрема підтримання контролю за періодичними змінами 
комп’ютерних програм, доступом до бази інформаційних даних; введення і 
перевірку контрольних рахунків і перевірочних облікових регістрів по раху-
нках; порядок проходження та затвердження документів (графік документоо-
бігу); відповідність прийнятих внутрішніх правил вимогам законодавчих ак-
тів та зовнішнім джерелам інформації; порівняння загальної суми наявних 
грошових коштів, вартості цінних паперів і товарно-матеріальних ресурсів із 



 75

записами в облікових регістрах; порівняння і аналіз фінансових результатів 
діяльності підприємства з показниками фінансового плану (прогнозу). 

Система бухгалтерського обліку - це заходи і записи підприємства, 
шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерсь-
кого обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, 
записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи. 

Створення та використання в процесі управління аграрними підприєм-
ствами системи внутрішнього контролю буде результативним, якщо в проце-
сі її роботи будуть дотримані наступні основні принципи: 

− розподілу обов’язків в системі управління – чітко визначені права 
та обов’язки кожного працівника апарату управління та їх підпорядкування; 

− комплексності – всі об’єкти внутрішнього контролю підприємства 
охоплені відповідними формами контролю залежно від рівня ризику госпо-
дарської діяльності; 

− збалансованості – суб’єкти внутрішнього контролю виконують де-
леговані їм функції відповідно до внутрішніх правил та процедур контролю; 

− відповідальності – суб’єкти внутрішнього контролю несуть еконо-
мічну та дисциплінарну відповідальність за дотримання процедур контролю; 

− своєчасного повідомлення про виявлені відхилення – суб’єкти вну-
трішнього контролю повинні своєчасно інформувати керівництво про вияв-
лені проблеми; 

− постійності – система внутрішнього контролю повинна забезпечу-
вати постійний моніторинг об’єктів контролю. 

Наявність компетентного персоналу, що заслуговує на довіру, з чітко 
визначеними правами та обов’язками є найважливішим елементом внутріш-
нього контролю. Працівники підприємства мають бути компетентними, чес-
ними і ретельними, а права та обов’язки кожного працівника повинні бути 
чітко визначені в посадових інструкціях. Наявність розподілу упорядкованих 
посадових обов’язків між працівниками, котрі беруть участь у формуванні 
інформації, щодо ведення справ і формування інформації, допоможе уникну-
ти зловживань і крадіжок, а також виявляти випадкові помилки. Дотримання 
необхідних формальних процедур при здійсненні господарських операцій 
працівниками підприємства має бути неупередженим. Цей елемент внутріш-
нього контролю безпосередньо пов’язаний із чітким визначенням прав та 
обов’язків кожного працівника. 

Висновки. Таким чином, формування та розвиток результативної сис-
теми внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах ринкової еко-
номіки є обґрунтованим для великих інтегрованих аграрних підприємств за 
умови прагнення власників (інвесторів) та вищого керівництва підприємства 
отримати достовірну інформацію і оцінку дій керівників та спеціалістів всіх 
рівнів. Окрім цього потреба у формуванні такої системи виникає у випадку 
ускладнення організаційної структури аграрного підприємства, наявності фі-
ліалів в різних регіонах, розширення напрямків та видів діяльності підприєм-
ства. З метою підвищення ефективності застосування сучасних форм внутрі-
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шнього контролю необхідно забезпечувати не лише його своєчасність, але й 
повноту всіх операцій та процесів, а також чітко регламентовану систему 
внутрішніх правил та стандартів. 
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ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

Галич Ю.А., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
 Дана стаття містить аналіз сутності поняття господарств населення та їх 
класифікації. Також проведений короткий аналіз їх подальшого розвитку та ролі у 
сільськогосподарському виробництві. 

This article analyzes the concept of the nature of households and their classification. Also 
conducted a brief analysis of their further development and role in agricultural production. 

 
Постановка проблеми. В нинішніх умовах в агропромисловому 

комплексі України функціонують різні форми господарювання: від великих 
аграрних підприємств, які мають достатньо великі земельні площі та 
технічне оснащення, до малих, які створюють підприємницький клас на селі. 
Історія існування та тенденції розвитку українського села нерозривно 
пов’язані з господарствами населення. Господарства населення посідають 
важливу роль в аграрному виробництві країни, з одного боку вони стали для 
багатьох сімей основним джерелом формування доходу, а з іншого – самоза-
безпеченням продуктами харчування. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аспекти розвитку госпо-
дарств населення розглянуто в роботах Т.В. Беркута, Л.В. Богадьорова, 
С.В. Васильчак, О.О. Комліченко, І.В. Прокопа, П. Т. Саблук та інших. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення тео-
ретичних засад та напрямів розвитку господарств населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поряд із 
сільськогосподарськими підприємствами усіх організаційно-правових форм, 
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у економіці господарства населення виділені в окрему категорію виробників 
сільськогосподарської продукції.  

В науковій літературі зустрічаються різні категорії: «підсобне господар-
ство», «селянське подвір’я», «сімейне господарство», «домогосподарство сіль-
ської місцевості», «господарство сільських жителів», «особисте господарство 
громадян», «аграрне домогосподарство», «господарство населення», «особис-
те селянське господарство» тощо. За умови принципової близькості вказаних 
господарських формувань (індивідуальна форма власності, переважно сімейна 
форма організації праці, де невисокий рівень товарності виробництва та інше) 
можна виділити ці форми господарювання в єдину групу, що має назву «гос-
подарства населення» та надати їм певного правового статусу [1]. 

Важливою ознакою, за якою господарства населення виокремлюються 
в категорію виробництва сільськогосподарської продукції, є виробництво 
продукції переважно для задоволення власних потреб. Господарства насе-
лення – домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність 
як з метою самозабезпечення продуктами харчування, так і з метою вироб-
ництва товарної сільськогосподарської продукції. До цієї категорії виробни-
ків віднесені також фізичні особи – підприємці, які провадять свою діяль-
ність у галузі сільського господарства [2]. 

Сільські домогосподарства – це домогосподарства, місце розміщення 
яких зареєстровано на території сільських населених пунктів і членам яких 
відповідно до чинного законодавства надані земельні ділянки з цільовим 
призначенням «для ведення особистого селянського господарства» (включа-
ючи ділянки, які були надані раніше з цільовим призначенням «для ведення 
особистого підсобного господарства») [3]. 

Дослідження сутності поняття «господарства населення» потребує порі-
вняння з поняттям «домогосподарство». Домогосподарства – це сукупність 
осіб (або одна особа), які спільно проживають в одному житловому примі-
щенні, забезпечують себе продуктами харчування та пробуту, ведуть спільне 
господарство та мають спільні витрати на утримання житла, харчування тощо.  

Господарство населення відрізняється від домогосподарства, бо остан-
нє в переважній більшості ведеться з метою економії грошових засобів (готу-
вання їжі, прання та ін.). А господарство населення є вже виробничою сфе-
рою діяльності родини, де виробляється нова продукція (продукти харчуван-
ня). Таким чином, якщо домогосподарство є формою організації побуту, спо-
собом організації споживання продуктів і послуг, то господарства населення 
є формою виробництва особистої власності [4]. 

Однак на макроекономічному рівні домогосподарства розглядаються як 
один із головних суб’єктів ринкової економіки, зокрема, валовий внутрішній 
продукт суспільства визначається у секторі домогосподарств так само, як у 
державному чи комерційному секторах. Отже, вся сукупність домогосподарств 
є суб’єктом макроекономіки, а сукупність господарств населення як виробників 
сільськогосподарської продукції – суб’єктом аграрного сектора економіки [5]. 

Основними відмінностями господарств населення від інших форм гос-
подарювання є те, що переважна більшість виробленої ними продукції при-
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значена для задоволення власних потреб, а не для отримання прибутку. Але 
останнім часом, в зв’язку з тим, що більшість сімей інших доходів не мають, 
вони вимушені орієнтуватися і на виробництво товарної продукції, яка реалі-
зується переважно на місцевих ринках. 

Господарства населення виконують такі функції в економіці України: 
економічні, соціальні, морально-виховні, репродуктивні, естетичні, екологіч-
ні, і за своєю соціально-економічною і правовою сутністю є насамперед су-
купністю певного нерухомого і рухомого майна, що має вартісну оцінку, яке 
призначено для задоволення їх матеріальних і побутових потреб, а також во-
ни є складовою частиною багатоукладного аграрного виробництва продуктів 
харчування та сировини рослинного і тваринного походження [6].  

Виділяють три основних типи господарств населення: споживчий, спо-
живчо-товарний, товарний тип. Вони працюють на принципах самофінансу-
вання і без значних капітальних вкладень, збільшують виробництво сільсько-
господарської продукції [7]. 

У структурі національної економіки господарства населення 
відносяться до сектора домогосподарств і уособлюють їх 
сільськогосподарську діяльність, яка в контексті мети функціонування домо-
господарств спрямована на самозабезпечення продовольством, а також задо-
волення інших споживчих потреб за рахунок коштів від реалізації виробленої 
продукції. 

Класифікувати господарства населення можна відносно груп особистих 
господарств населення (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація господарств населення 
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У структурі національної економіки господарства населення відносять-
ся до сектора домогосподарств і уособлюють їх сільськогосподарську 
діяльність, яка в контексті мети функціонування домогосподарств спрямова-
на на самозабезпечення продовольством, а також задоволення інших спо-
живчих потреб за рахунок коштів від реалізації виробленої продукції. 

Господарства населення є сферою дрібного бізнесу, яка хоч і не дає ви-
соких доходів, але водночас має невисокий рівень ризику. Тому, з огляду на 
реалії становлення ринкових відносин у сільському господарстві, господар-
ства населення є організаційно-правовою формою сільськогосподарського 
виробництва, а також багатогалузевим споживчо-товарним господарством. 
Господарства населення працюють на принципах самофінансування і без 
значних капітальних вкладень, збільшують виробництво сільськогоспо-
дарської продукції.  

Господарства населення виконують властиві лише їм економічні і 
соціальні функції щодо створення умов для продуктивної зайнятості, розши-
реного відтворення трудових ресурсів, задоволення матеріальних, духовних 
та інших потреб членів сім’ї та суспільства в цілому. 

Роль господарств населення у аграрному секторі економіки та 
суспільстві загалом досить велика, адже вони виробляють екологічну чисту 
сільськогосподарську продукцію, забезпечують сім’ю продуктами харчуван-
ня, підтримують продовольчу незалежність країни, формують доходи 
сільського населення, забезпечують місцем роботи трудові ресурси, 
незайняті у суспільному виробництві, забезпечують соціальний статус 
сільського населення, традиції і культуру українського народу, підвищують 
якість земельних ділянок тощо [8]. 

Висновки. Господарства населення є важливою складовою розвитку агра-
рного виробництва в Україні, однак існуючий їх стан вимагає від держави розро-
блення та впровадження ряду заходів щодо покращення їх функціонування.  

Через сучасну перспективу урбанізації населення, на жаль, варто очікувати 
зменшення кількісних та якісних показників діяльності господарств населення.  

На перспективу, для подальшого розвитку господарств населення, мо-
жна запропонувати кооперацію постачальницько-збутового та обслуговую-
чого напрямку, що позитивно вплине на їх розвиток, через отримання статусу 
юридичної особи, скорочення загальних витрат, можливості оформлення до-
говорів на збут великих партій продукції, підвищення рівня рентабельності, а 
також вирішення інших спільних питань. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

НАРАХУВАННЯ  Й ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
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Запорізька державна інженерна академія 

 
У статті охарактеризовано теоретичні, методичні і практичні підходи обліку та 

аудиту нарахування та оподаткування заробітною платою, а також розробка шляхів їх 
удосконалення. 

The state describes the theoretical, methodological and practical approaches to accounting 
and auditing narahuvannya ta opodatkuvannya of wages, and working out ways to improve them. 

 
Постановка проблеми. Заробітна плата – основне джерело доходу ро-

бітників і службовців, з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці і 
споживання, вона використовується як найважливіший економічний важіль 
управління економікою. В Україні існує необхідність у радикальних змінах в 
організації й стимулюванні ефективності праці, оптимізації доходів працюю-
чих та їх оподаткування, що є обов’язковою передумовою сталого соціально-
економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
теорії, методології обліку та аудиту розрахунків з оплати праці зробили такі 
відомі вітчизняні вчені, як: П. Й. Атамас, М. Кім, М. Т. Білуха, С. Ф. Голов,  
В. П. Завгородній, М. В. Кужельний, В. В. Сопко та ін. Із зарубіжних вчених слід 
виділити К. Друрі, В. Кулікова, Т. П. Карпову, А. Соболевську, Р. Яковлева. 

Постановка завдання. Для удосконалення методичних підходів з об-
ліку та аудиту за заробітною платою  необхідно вирішити наступні завдання: 

- розкрити сутність, види заробітної плати; 
- розглянути особливості обліку та аудиту розрахунків з заробітної пла-

ти на підприємствах; 
- здійснити огляд організації контролю за розрахунками з оплати праці 

на підприємстві; 
- розробити шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з заро-

бітної плати. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Заробітна плата – є однією 
з найскладніших економічних категорій і одним з найважливіших соціально-
економічних явищ. Вона з одного боку є основним (і часто єдиним) джере-
лом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів 
їхніх сімей, а з іншого боку – для роботодавців є суттєвою часткою витрат 
виробництва і ефективним засобом мотивації працівників з метою досягнен-
ня цілей підприємства. 

Таблиця 1 
Визначення заробітної плати 

Автор Визначення 

В. Петті, Д. Рікардо[5, с.13] Вважали, що зарплата є грошовим виразом «мінімуму засо-
бів існування». 

А. Сміт [4, с.457] Говорив, що заробітна плата включає в себе вартість жит-
тєвих засобів людини, щоб вона могла «працювати». 

К. Маркс [4,с.231] 
Розробив теорію заробітної плати як грошового виразу вар-
тості і ціни робочої сили, тобто робітник продає не працю, а 
робочу силу (здатність до праці). 

О.Д. Зайкін, 
С.І. Шкурко, 

А.Ю. Паешерстник, 
О.І. Процевський [7, с.432] 

Визнали той факт,що заробітна плата – це елемент трудово-
го правовідношення, що право на її одержання виникає з 
початком роботи і є результатом виконання останньої. 

В.Мандибура та 
В.Тимофєєв [4, с.316] 

Стверджують, що заробітна плата це грошова винагорода, 
яку отримує працівник за роботу протягом певного часу 
(рік, тиждень, день). 

О.Воронін [4, с.276] 

Стверджує, що вартість робочої сили – це насамперед абст-
рактна, теоретична категорія. Взаємовідносини між робото-
давцем і найманим працівником на ринку праці і, головне, у 
сфері оплати праці, мають схожість до орендних відносин. 
Роботодавця цікавить не стільки повна вартість майна (ро-
бочої сили), стільки величина плати за її використання 
(оплата праці) упродовж терміну оренди, оскільки орендо-
давець (найманий працівник) залишається власником своєї 
робочої сили.  

Теорія А.Маршала 
[6,с.765] 

Засвідчує, що в основі товару робоча сила є не тільки прин-
цип граничної корисності, попит та пропозиція, а й витрати, 
які забезпечують корисність цінність робочої сили у проце-
сі виконання нею покладених функцій. 

 

Основними показниками обліку праці та її оплати є чисельність пра-
цюючих різних професій, їхня кваліфікація, витрати робочого часу в годино-
днях, кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних робіт, розмір фо-
нду оплати праці різним категоріям робітників за видами нарахувань, премі-
альні виплати, розмір сум, нарахованих і використаних на оплату відпусток. 
Згідно Закону України «Про оплату праці» основою організації оплати праці 
є тарифна система оплати праці, яка використовується для розподілу робіт 
залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за 
розрядами тарифної сітки.  

Вітчизняні вчені розглядають різні визначення тарифної системи табл. 2. 
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Таблиця 2 
Тарифна система оплати праці 

№ Автор Трактування тарифної системи 

1. Барсунова І.В. 
[2, с.541] 

Тарифна система є основою організації заробітної плати 
працівників і будується в залежності від умов праці, ква-
ліфікації працівників. 

2. Булгаков М.І. 
[3, с.231] 

Тарифна система, яка представляє сукупність нормати-
вів, з допомогою яких здійснюється диференціація заро-
бітної плати працівників різних категорій. 

3. 
Буряк П.Ю., Карпінський 

Б.А., Григорєва 
М.І.[2,с.543] 

Тарифна система являє собою сукупність нормативних 
матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень за-
робітної плати працівників підприємства. 

4. Головачов О.С. 
[3,с.342] 

Тарифна система оплати праці – це сукупність норм і но-
рмативів, які дозволяють визначити рівень кваліфікації 
працівників, розряд робіт і диференціювати оплату праці.

 

Узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, 
які належать як до облікового, так і не до облікового складу підприємства, з 
оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги тощо), за 
не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат праців-
никам, за іншими поточними виплатами ведуть на синтетичному рахунку 66 
«Розрахунки за виплатами працівникам». 

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» має такі субрахунки: 
- 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 
- 662 «Розрахунки з депонентами»; 
- 663 «Розрахунки за іншими виплатами». 
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» відо-

бражається нарахована працівникам підприємства основна та додаткова за-
робітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належ-
ні до нарахування працівникам виплати, за дебетом – виплата основної та до-
даткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності 
тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробіт-
ної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими випла-
тами); утримання податку з доходів фізичних осіб. 

Під час формування витрат за елементами слід мати на увазі, що у класі 
8 на рахунку 81 «Витрати на оплату праці» передбачено шість субрахунків, 
що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на опла-
ту праці: 

- 811 «Виплати за окладами i тарифами» – відображаються витрати на 
виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві 
системи оплати праці; 

- 812 «Премії та заохочення» – відображаються витрати на виплату дода-
ткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи опла-
ти праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за вислугу років та ін.); 

- 813 «Компенсаційні виплати» – узагальнюється інформація про витра-
ти на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією 
заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством. 

- 814 «Оплата відпусток» – узагальнюється інформація про витрати на 
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оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахуван-
ня на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток. 

- 815 «Оплата іншого невідпрацьованого часу» – узагальнюється інфор-
мація про витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, 
що передбачені законодавством. 

- 816 «Інші витрати на оплату праці» – узагальнюється інформація про інші 
витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці. 

Нарахування зборів відображається на відповідних субрахунках рахунку 
82 «Відрахування на соціальні заходи»: 

- 821 «Відрахування на пенсійне забезпечення». 
- 822 «Відрахування на соціальне страхування». 
- 823 «Відрахування на випадок безробіття». 
- 824 «Відрахування на соціальне страхування від нещасного випадку». 
Якщо підприємство використовує рахунки тільки класу 9, то нарахування 

витрат на оплату праці й обов’язкових зборів відноситиметься до дебету відпо-
відних рахунків: 

- 23 «Виробництво» – оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у 
виробництві товарів (робіт, послуг) і відрахування на неї. 

- 91 «Загальновиробничі витрати» – оплата праці апарату управління і 
відрахування на неї. 

- 92 «Адміністративні витрати» – оплата праці продавців, персоналу від-
ділу збуту, торгових агентів і відрахування на неї. 

- 93 «Витрати на збут» – оплата праці працівників об'єктів соціально-
культурного призначення і відрахування на неї; 

- 949 «Інші витрати операційної діяльності» – інші нарахування працівни-
кам і відрахування на них. 

Відповідно до Наказу Мінфіну від 09. 12. 2011 р. № 1591 «Про внесення 
змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бу-
хгалтерського обліку», оновлений План рахунків не містить субрахунків, але 
підприємства можуть самостійно вводити субрахунки, виходячи з потреб 
управління, контролю, аналізу та звітності, а також використовувати субрахун-
ки, визначені Інструкцією про застосування Плану рахунків. 

Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як вну-
трішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що облік праці і заро-
бітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки 
пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато 
однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. 

Залежно від стадії перевірки внутрішній контроль поділяють на: 
- попередній – на стадії розподілу роботи і підготовки програм (керівник 

аудиторської групи); 
- поточний – у процесі проведення аудиту й управління роботою підлег-

лих членів бригади (керівник аудиторської групи); 
- наступний – вивчення і аналіз виконаної  роботи по суті та з оформлен-

ням результатів ( керівник аудиторської групи перевіряє результати роботи аси-
стентів та інших аудиторів, представник адміністрації – аудиторської групи в 
цілому). 
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Таблиця 3 
Визначення вчених про мету аудиту заробітної плати 
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1.Урахування попереднього ауди-
ту + + - - - - - - + + + - + 

2.Фактори і умови, що впливають 
на формування активів та фонду 
оплати праці 

+ + - - + + + - - + + + + 

3.Фонд оплати праці створений з 
дійсних операцій у ході операцій-
ної, фінансової та інвестиційної 
діяльності 

+ + + + + + + + + - - - + 

4.Розрахунки з оплати праці, від-
повідно до діючих тарифів в ана-
логічних галузях, враховують 
трудове законодавство 

+ + + + + + + + + + + + + 

5.Закони та нормативні акти від-
повідним чином враховані при ви-
значені оплати праці 

+ + + + + + + + + + + + + 

6.Резерви на покриття оплати пра-
ці, що показані в балансі, відпові-
дають певним принципам бухгал-
терського обліку 

+ + - - + - - - - + - - + 

7.Обмеження, пов’язані з оплатою 
праці, необхідним чином списані 
та розкриті у фінансовій звітності 

+ - - - + + - - + + + + + 

8.Оцінка науково-дослідної діяль-
ності на підприємстві, визначення 
ефективності використання тру-
дового потенціалу та продуктив-
ності праці для забезпечення без-
перервності діяльності підприємс-
тва 

+ - - - + - - - - + + - + 

 
Отже, аудит розрахунків із заробітної плати відіграє важливу роль у сис-

темі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що облік 
праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, 
оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, 
має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. 



 85

Таблиця 4 
Програма внутрішнього контролю якості аудиту 

Заходи Дотримання вимог Основні процедури 

Забезпечення  
незалежності 

Кожний аудитор(персонал), який 
залучається до співпраці, повинен 
дати розписку, що він ознайомле-
ний та дотримується критеріїв про-
фесійної незалежності й кодексу 
професійної етики аудитора 

Персонал повинен пройти стис-
ле тестування на предмет знан-
ня основних принципів аудиту 
й основ кодексу професійної 
етики аудитора.  

Наймання  
на роботу 

Кожний із персоналу (аудиторів, 
експертів) повинен мати відповідну 
кваліфікацію 

При прийнятті на роботу пер-
сонал складає резюме, яке кон-
тролюється керівником з кадро-
вих питань та додатково влас-
ником 

Складання  
графіка роботи 

При плануванні аудиту слід врахо-
вувати складність робіт, термін їх 
здійснення та досвід (кваліфікацію) 
виконавців 

Графік робіт повинен додатково 
перевірятися старшим партне-
ром або одним із керівників 
(аудиторів), який має найбіль-
ший досвід в організації переві-
рок 

Підвищення  
кваліфікації 

Весь персонал повинен постійно 
підтримувати високий рівень знань 
та намагатися його підвищувати 

Усі аудитори  щорічно прохо-
дять 40 – годинні курси підви-
щення кваліфікації. Стимулю-
ється самостійне підвищення 
кваліфікації персоналом додат-
ково до зазначених курсів 

Інформаційне  
забезпечення 

Необхідно мати  адекватне робо-
там, що виконуються, актуалізова-
не інформаційне забезпечення 

У суб’єкта аудиту повинна бути 
бібліотека або зібрання довід-
кових матеріалів, що забезпе-
чують якість робіт та їх відпо-
відність законодавст-
ву,методології перевірки та об-
ліку 

Кар’єра 

Най вищі посади у суб’єкта аудиту 
повинен обіймати тільки високо-
кваліфікований та досвідчений фа-
хівець 

Слід мати чітку систему профе-
сійного зростання, яка базуєть-
ся не на формальних, а на реа-
льних професійних досягненнях 
персоналу 

Контроль 

Хід робіт, їхня якість повинні конт-
ролюватися керівництвом суб’єкта 
аудиту 

Слід оперативно наглядати і 
своєчасно втручатися в дії ви-
конавців з метою забезпечення 
вимог Національних стандартів 
аудиту 

Моніторинг  
клієнтів  

(замовників) 

Усі наявні або потенційні клієнти 
(замовники) вивчаються з метою 
мінімізації можливості співпраці з 
нечесною адміністрацією або кри-
мінальним співтовариством 

За результатами аудиту слід ро-
бити оцінку доцільності пода-
льшого співробітництва з цим 
клієнтом, незважаючи на розмір 
винагороди, або планувати під-
вищення (зниження) ризику та-
кого співробітництва в майбут-
ньому 

 



 86 

Висновки. Одне з центральних місць в обліку на підприємстві посідає 
заробітна плата. Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: під-
приємства, працівника, податкової, фондів тощо. Запропоновано ввести від-
повідні субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 
що дозволить підприємству отримувати більш детальну інформацію щодо 
оплати праці. 

Таким чином, запропоновані рекомендації дозволяють поліпшити ро-
боту, вдосконалити облік та аудит заробітної плати, а також дасть можли-
вість більш ефективно провадити діяльність підприємства в цілому. 
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ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОГО РИЗИКУ В АУДИТІ КОМП’ЮТЕРНИХ 
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Гордієнко М.І., к.е.н., доцент; Дегтяренко А.В., к.е.н., доцент 

Сумський національний аграрний університет 
 
Описані характеристики комп’ютерної інформаційної системи, внаслідок яких ви-

никає новий вид аудиторського ризику, названий інформаційним. Виходячи з аналізу нада-
них в Міжнародних стандартах аудиту джерел інформаційного ризику, помилки техно-
логічного характеру поділено на алгоритмічні та функціональні. З’ясовано, що алгорит-
мічні помилки виникають через недосконалість програмних алгоритмів, процесів обробки 
і збереження даних. Обґрунтовано, що функціональні помилки зумовлені вадами організа-
ції контрольних функцій, якими наділені відповідальні працівники підприємства. Висвіт-
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лено методологію й розроблено схему оцінки інформаційного ризику, пов’язаного з виник-
ненням алгоритмічних помилок. Запропоновані принципи оцінки інформаційного ризику, 
спричиненого функціональними помилками. 

The characteristics of the computer information system because of which a new kind of 
auditing risk appears are described. Based on the analysis of the information risk sources provided 
in the International Standards on Auditing, errors of a technological nature divided into algorithmic 
and functional. It is found out that that algorithmic errors arise due to imperfect software algorithms, 
processing and storage. It is substantiated that functional errors are caused by defects of control 
functions vested in officials of the company. The methodology is shown and the scheme is developed 
for assessment of information risk associated with the emergence of algorithmic errors. Principles 
for assessment information risk caused by functional errors are proposed. 

 
Постановка проблеми. З відміною у 2006 році міжнародного стандарту 

аудиту 401 «Аудит у середовищі комп’ютерних інформаційних систем» весь 
аудит став розглядатися як комп’ютерний. Всім стало зрозуміло, що 
комп’ютеризація є невідворотнім шляхом розвитку аудиту як ефективної та не-
залежної моніторингової системи, створеної для задоволення інформаційних 
потреб і виконання контрольних функцій. Комп’ютеризація аудиторської діяль-
ності ґрунтується на об’єктивній необхідності повноцінно дослідити усі суттєві 
аспекти функціонування на підприємстві його комп’ютерної інформаційної си-
стеми (далі КІСП) чи комп’ютерної системи бухгалтерського обліку (далі 
КСБО), якщо автоматизовано лише облік. В таких умовах аудитор стикається 
не тільки з традиційними аудиторськими ризиками, він вимушений також брати 
до уваги й кардинально новий вид ризику – інформаційний (технічний). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, що стосуються 
досліджень інформаційних ризиків в комп’ютерному аудиті в українському 
науковому світі займається небагато вчених. Серед них слід відмітити Болду-
єва М.В. [1], Федоришину Л.І. та Лахман І.С. [6]. Однак, методичний підхід 
до оцінки інформаційних ризиків в багатьох не систематизовано, в деяких він 
зовсім відсутній. На цьому тлі, з нашого погляду, тільки в роботах Івахнен-
кова С.В. [3, 4] представлено впорядковану наукову концепцію щодо оцінки 
інформаційних ризиків та, загалом, впливу техніки і технологій на здійснення 
аудиторської перевірки. Саме завдяки науковим дослідженням цього автора 
вітчизняна аудиторська наука збагатилася систематизованими теоретичними 
положеннями, врахування яких на практиці сприяло підвищенню якості ау-
диту комп’ютерних інформаційних систем. Але певні аспекти, пов’язані із 
оцінкою інформаційного ризику, зумовленого ймовірністю виникнення пев-
них видів помилок в Івахненкова С.В. розглянуті поверхнево, тому вони по-
требують більш деталізованого дослідження, яке представлене нижче. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз причин 
помилок, що зумовлюють виникнення інформаційного ризику, а також висві-
тлення підходів до оцінки такого ризику. Окреслена мета реалізується через 
виконання наступних завдань: 

- класифікувати помилки, притаманні тільки обліку, здійснюваному в 
КІСП (КСБО); 

- виділити причини таких помилок; 
- надати характеристику підходів до оцінки інформаційного ризику.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аби надати аудиторові цін-
ний методологічний інструментарій з оцінки інформаційного ризику, а, отже, і 
для знаходження ефективних способів його зниження звернемося до Міжнаро-
дного стандарту аудиту 315 [5], де визначаються джерела ризику в середовищі 
IT, а саме: 

- покладання на системи або програми, які неточно обробляють дані, об-
робляють неточні дані, або і те, й інше; 

- неавторизований доступ до даних, що може призвести до знищення да-
них або їх неналежної зміни, включаючи реєстрацію неавторизованих або неіс-
нуючих операцій, або неточну реєстрацію операцій; 

- окремі ризики можуть виникати у разі доступу багатьох користувачів до 
спільної бази даних; 

- можливість отримання ІТ персоналом прав доступу, які перевищують 
права, необхідні для виконання ними своїх обов'язків, що порушує розподіл 
обов'язків; 

- неавторизоване внесення змін у дані в базових файлах; неавторизоване 
внесення змін до систем або програм; невнесення необхідних змін до систем 
або програм; неналежне ручне втручання; 

- потенційна втрата даних або неможливість доступу до даних у разі по-
треби. 

Отже, дамо власну точку зору щодо обґрунтованості впливу певних хара-
ктеристик комп’ютерної інформаційної системи підприємства на ступінь інфо-
рмаційного ризику з метою більш об’єктивної його оцінки. 

Виходячи з аналізу наданих в МСА джерел, можна стверджувати, що ін-
формаційний ризик в КІСП зумовлений двома причинами. Перша – це недоско-
налість програмних алгоритмів, процесів обробки і збереження даних (умовно 
будемо далі такі помилки називати алгоритмічними). Друга – це недосконалість 
організації контрольних функцій, якими наділені працівники – користувачі 
КІСП (умовно будемо далі такі помилки називати функціональними). 

Виникнення алгоритмічних помилок пов’язане із такими характеристи-
ками КІСП як «єдина обробка операцій» [4, с.83] та «відсутність слідів опера-
цій» [4, с.82].  Остання зумовлена незрозумілим перетворенням вхідної інфор-
мації (наприклад, даних первинних документів) у вихідну (наприклад, у показ-
ники фінансової звітності). Відбувається це через багатоетапність процесів об-
робки самої інформації, коли на певному етапі (чи декількох етапах) інформація 
про операцію існує лише у тимчасовій формі й після завершення обробки цей 
етап випадає із загального ланцюга. 

Що ж робити аудиторові, якщо йому доводиться мати справу із такого 
роду КІСП? Яким чином можна дослідити алгоритм перетворення інформації, 
якщо цей алгоритм при дослідженні постфактум перерваний? На наш погляд, 
відповідь тут може бути лише одна – за допомогою методу тестових даних. Але 
сам же Івахненков С.В. констатує, що даний метод ефективний «при тестуванні 
логіки обробки даних та засобів контролю з метою підтвердження правильності 
головних файлів» [4, с. 150]. Зрозуміло, що усі абсолютно вихідні дані (тобто 
файли з вихідними даними), аудитор за об’єктивних причин дослідити не в змо-
зі. Йому потрібно обирати між тими які він вважає головними і тими, що є, на 
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його думку, другорядними.  
Аудитор за допомогою стороннього фахівця аналізує технічну докумен-

тацію, щоб мати цілісну картину про масштаби операцій, сліди від яких відсутні 
у КІСП. Далі із усього обсягу операцій аудитор виділяє зазначені й оцінює су-
купну вартість усіх показників фінансової звітності, які ними сформовані. Ви-
ходячи із поставленої межі суттєвості аудитор зараховує до головних операцій 
тільки ті, які формують найбільш вартісні показники звітності. Інші до уваги не 
бере, а одразу зараховує їх до ризикових, тобто до таких, які в разі алгоритміч-
них помилок зумовлять настання інформаційного ризику з низькою оцінкою.  

Метод тестових даних полягає у порівнянні фактичних результатів обро-
бки вхідної інформації у програмі із тими, які сформовані аудитором за допомо-
гою спеціального аудиторського програмного забезпечення. Останнє містить 
вбудований модуль – генератор тестових даних. «Тестові дані – це бухгалтерсь-
кі документи, операції і проводки, що не відображають реальних фактів госпо-
дарського життя, а спеціально підготовлені аудитором для перевірки програм-
них алгоритмів, реалізованих в обліковій системі підприємства-клієнта» [4, с. 
148]. Отже, якщо навмисно спотворені тестові дані проходять через алгоритм 
програми без попереджень щодо помилок, то аудитор вимушений надати най-
вищу оцінку інформаційному ризику і переходити до працемістких процедур по 
суті. Іншими словами, аудитор формує чисельні вибірки документів, в яких ал-
горитм програми міг пропустити помилку, та робити наскрізну перевірку аж до 
первинних документів – підтверджень. 

Слід зазначити, що у сертифікованих та ліцензованих КІСП на початковій 
стадії впровадження алгоритмічні помилки міститися не можуть (принаймні ав-
торам невідомі такі випадки) через їх багаторазове передпродажне тестування 
та тривалу апробацію розробниками. Водночас, з часом відбуваються зміни в 
законодавстві, внутрішній обліковій політиці, організаційній структурі підпри-
ємства, на якому впроваджено КІСП, ці зміни іноді не дістають своєчасного ві-
дображення  через об’єктивні і суб’єктивні обставини, як наслідок, виникають 
помилки в алгоритмах обробки інформації. Отже, аудитору, в разі впевненості у 
первинній якісності діючої на підприємстві КІСП, з нашої точки зору, доцільно 
дослідити не наслідки (алгоритмічні помилки), а їх причини. Це слід робити для 
того, щоб ще більше зменшити кількість головних файлів й максимальну увагу 
приділити їх тестуванню.  

Наприклад, припустимо таку ситуацію, коли за весь період від запрова-
дження КІСП на підприємстві відбулася єдина зміна, що мала істотний вплив на 
бухгалтерський облік, ця зміна полягала у зменшенні касового ліміту. В цій си-
туації аудитор мав би тестувати КІСП тільки на предмет перевищення касового 
ліміту. Звичайно, що описана ситуація є майже ідеальною, і на практиці коло 
облікових аспектів, які зазнали змін під впливом обставин зовнішнього і внут-
рішнього характеру, є суттєво більшим, однак, тим не менше, аудиторові раціо-
нально досліджувати тільки такі аспекти, а не всі ділянки господарської діяль-
ності, відображені в КІСП. З цієї позиції логічно буде констатувати, що джере-
лом інформаційного ризику при цьому будуть виступати ділянки господарської 
діяльності, які через відсутність впливу змін середовища аудитор не тестував на 
предмет алгоритмічних помилок. Але через описані вище причини, ймовірність 
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помилок при обробці інформації на цих ділянках є мінімальною, і аудитор оці-
нює як низький інформаційний ризик на даних ділянках.  

З іншої сторони, хоча і рідко, але має місце ситуація, коли в господарсь-
кому середовищі клієнта аудиту не відбулося жодних внутрішніх і зовнішніх 
змін, які б спричинили вплив на алгоритми обробки інформації за період від 
впровадження КІСП або з часу від проведення останнього комп’ютерного ауди-
ту. В цьому випадку аудитор також дає низьку оцінку інформаційному ризику. 

Запропонована схема оцінки інформаційного ризику, пов’язаного із мож-
ливістю помилок в програмних алгоритмах КІСП, показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема оцінки інформаційного ризику, пов’язаного із можливістю 

помилок в програмних алгоритмах КІСП (КСБО) 
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Підсумовуючи дослідження інформаційних ризиків, пов’язаних із мож-
ливістю алгоритмічних помилок, треба зазначити, що не виявляються вони 
внаслідок бездіяльності (або некоректних дій) відповідальних технічних спе-
ціалістів в період, що передує технічній операції системи з генерації чи обро-
бки облікових даних. Тобто їх невиявлення є недоліком системи попередньо-
го контролю.  Водночас, інший вид помилок – функціональні, на відміну від 
попередніх, є результатом недосконалості системи оперативного (поточного) 
контролю, оскільки не виявляються через бездіяльність (або некоректні дії) 
технічних та облікових працівників під час безпосереднього ініціювання 
операції системою чи за деякій час після її завершення. Докладніше про 
останні нижче. 

При практичному застосуванні КІСП іноді можуть виникнути ситуації, 
коли облікова інформація спотворюється чи навіть знищується внаслідок не-
санкціонованого втручання певних користувачів у заборонені для них бази 
даних. Це трапляється тоді, коли на підприємстві існуюча система паролів та 
розмежування прав доступу є неефективною. Наприклад, паролі відповідаль-
них користувачів не оновлюються системним адміністратором взагалі або 
тривалий період та з часом стають відомими. Або інший приклад, коли не-
вповноваженому працівникові надане право на редагування чи знищення до-
кументів.  

Що ж робити аудиторові, якщо в ході попереднього тестування він пе-
реконався, що функціональні помилки можливі? По-перше, аудитор має про-
довжити тестування системи внутрішнього контролю методами, не-
пов’язаними напряму із застосуванням комп’ютерних аудиторських програм 
та залученням послуг сторонніх фахівців. Ці методи добре нами описані в 
попередніх дослідженнях [2]. По-друге, якщо ж навіть ці методи підтвердять 
неефективність підсистеми внутрішнього контролю КІСП, то аудитор має 
звернутися до комп’ютеризованих процедур по суті, реалізованих в аудитор-
ській програмі. Такі процедури спрямовуються на виявлення наступних кате-
горій електронної інформації: 

- електронних записів в КІСП (КСБО), про видалення електронних до-
кументів або файлів; 

- електронних документів, що редагувалися вже після закриття опера-
ційного періоду; 

- електронних документів, що створювалися або редагувалися користу-
вачами з неналежними правами. 

Тут важливо зазначити, що оцінка аудитором інформаційного ризику 
обернено залежить від ступеня охоплення перевіркою всіх зазначених вище 
категорій облікової електронної інформації. Так, якщо програма виявила без-
ліч таких документів і аудитор розуміє, що надалі він не зможе формально й 
по суті дослідити певну істотну їх частину, то інформаційний ризик в даному 
випадку повинен бути оцінений як дуже високий. Із збільшенням дослідної 
вибірки оцінка інформаційного ризику знижується. Врешті решт, коли ауди-
тор впевнений, що він фізично буде в змозі проаналізувати всі такі докумен-
ти, то інформаційний ризик за даних обставин матиме нульову оцінку. 
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Комп’ютеризовані процедури по суті дають тільки формальні відповіді 
на питання, що стосуються невідображення у фінансовій звітності видалених 
документів, відображення у фінансовій звітності змін внаслідок редагування 
документів або виправлення показників фінансової звітності наступних пері-
одів через редагування документів, здійснене після закінчення операційного 
періоду. Водночас, комп’ютеризованих методів, що стосуються підтвер-
дження правомірності санкціонування електронних облікових записів із за-
значених категорій не існує. Тобто, щоб з’ясувати чи є такі записи несанкці-
онованими, а, отже, і помилковими в принципі, аудиторові треба вручну ви-
шукувати належним чином оформлені паперові підтвердження – службові 
записки, письмові пояснення персоналу, лікарняні листи, накази керівництва, 
які стосуються кожного конкретного випадку. Цим, власне, і пояснюються 
великі витрати часу і високій ступінь інформаційного ризику, при значних 
кількостях таких електронних записів. 

Висновки. В теперішніх умовах стрімкого розвитку технологій ауди-
тори все більше стикаються із ризиками, що спостерігаються виключно у 
комп’ютерному середовищі суб’єктів господарювання і за умов паперової 
обробки інформації не можуть виникнути в принципі. Саме аналізу таких ри-
зиків і присвячена дана публікація. Особливий наголос був зроблений на 
розмежуванні помилок, внаслідок яких виникає інформаційний ризик. Схе-
матично показаний процес оцінки інформаційного ризику, зумовленого алго-
ритмічними помилками, який дає узагальнене сприйняття процесу відбору і 
аналізу найважливішої електронної інформації, необхідної для вироблення 
конкретної стратегії проведення аудиторської перевірки. Досліджено також і 
сутність функціональних помилок, як носіїв інформаційного ризику, які ви-
никають здебільшого із суб’єктивних причин.  
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Розкрито економічну сутність та організаційно-правові аспекти операцій з дава-

льницькою сировиною. Досліджено порядок документування, організацію синтетичного 
та аналітичного обліку операцій із переробки давальницької сировини на митній терито-
рії України, методику відображення їх у фінансовій звітності.  

Disclosed economic essence and organizational-legal aspects of operations with give-
and-take raw materials. Investigated the procedure of documentation, the organization of the 
synthetic and analytical accounting of operations on processing of customer-owned raw materi-
als to the customs territory of Ukraine, the methodology reflect them in the financial statements. 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови ведення бізнесу вимагають по-

шуку альтернативних способів управління та здійснення господарської дія-
льності. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є формування та здійс-
нення ділових зв’язків з іноземними партнерами, які з одного боку – через 
світову економічну кризу останніх років змушені шукати шляхи зниження 
витрат на виробництво продукції у країнах з дешевою робочою силою. З ін-
шого боку – для вітчизняних суб’єктів господарювання це можливість мак-
симально використати наявні виробничі потужності за конвертовану валюту, 
освоїти сучасні технології, методи забезпечення якості продукції, що відпо-
відають міжнародними стандартам. Внаслідок цього іноземна компанія стає 
замовником робіт та постачальником сировини, а вітчизняна – виконавцем 
операцій з переробки давальницької сировини. 

Операції з давальницькою сировиною є досить складними, що зумов-
лено порядком визнання права власності на передану сировину та вироблену 
з неї продукцію, а також наявністю різних видів таких операцій, шляхів реа-
лізації готової продукції і способів розрахунку за переробку сировини. Зазна-
чені особливості ускладнюють процес організації та ведення бухгалтерського 
обліку на підприємствах [1]. Тому для підвищення ефективності здійснення 
операцій з давальницькою сировиною потребує наукового обґрунтування та 
удосконалення низки питань з методики та організації бухгалтерського облі-
ку таких операцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам бухгалтерського 
обліку операцій з давальницькою сировиною присвячено ряд праць учених - 
економістів: Ф. Ф. Бутинця, І. А. Волкової, С. Ф. Голова, В. Іваненко, Ю. А. 
Кузьмінського, О. В. Небельцова, В. В. Сопка, та ін. 

Разом з цим, багатоаспектність дослідження зумовлена складністю і рі-
зноманітністю суб’єктів та об’єктів операцій з давальницькою сировиною, 
що вплинуло на суперечливий характер нормативних документів, а також на 
рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів методології бух-
галтерського обліку. 
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Постановка завдання. Розкрито економічну сутність та організаційно-
правові аспекти операцій з давальницькою сировиною. Досліджено порядок 
документування, організацію синтетичного та аналітичного обліку операцій 
із переробки давальницької сировини на митній території України, методику 
відображення їх у фінансовій звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Порядок здійснення опе-
рацій з давальницькою сировиною регулюється рядом нормативних докуме-
нтів. Згідно Податкового кодексу України, давальницька сировина - це сиро-
вина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є 
власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншо-
му суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, 
з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх 
власникові або за його дорученням іншій особі [8]. 

У Митному кодексі операції з переробки давальницької сировини інозем-
ного замовника регулюється главою 23 «Переробка на митній території», відпо-
відно до якої встановлено методи нетарифного регулювання таких операцій [5]. 

Відповідно під операцією з давальницькою сировиною розуміють: 
- операцію з переробки (обробки, збагачення, або використання) дава-

льницької сировини за відповідну плату з метою одержання готової продук-
ції, незалежно від кількості та етапів переробки та виконавців; 

- ремонт товарів, у тому числі модернізація, відновлення та регулюван-
ня, калібрування. 

Розміщення сировини для підприємства-виконавця у митному режимі 
«Переробка на митній території України» можлива за умови отримання до-
зволу митного органу. Взаємовідносини між замовником та виконавцем опе-
рацій з переробки давальницької сировини повинні бути підкріплені підпи-
саним договором. Крім основних розділів, відомості, що повинен містити до-
говір,  наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Особливі умови договору на переробку давальницької сировини 

Інформація, що наводиться у договорі 

права та відповідальність   
виконавця і замовника 

ціна робіт та порядок 
розрахунків 

обов’язковий обсяг виходу про-
дуктів переробки 

відомості про всі етапи  
переробки та процесу перетво-
рення сировини на продукти  

переробки обґрунтування виробничих втрат 
сировини на кожному етапі 

найменування та кількість відхо-
дів переробки 

порядок повернення залишків 
сировини та готової продукції 

замовнику 

інші умови: обґрунтування оптимальних строків переробки,  
технічні умови, описи та креслення зразків, висновки держорга-

нів та експертних організацій  
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Основою для відображення операцій з давальницькою сировиною на 
рахунках бухгалтерського обліку є первинні документи, що складаються у 
момент здійснення операції. Основним документом, що підтверджує надхо-
дження сировини від замовника до виконавця у митному режимі «Переробка 
на митній території України» є Вантажно-митна декларація. Факт передачі 
сировини від замовника до виконавця підтверджується виписаною наклад-
ною або товарно-транспортною накладною, актом передачі та супровідними 
документами, що підтверджують якість давальницької сировини. 

При оприбуткуванні сировини виконавець складає прибуткову наклад-
ну, в якій зазначають, що сировина поступила на давальницьких умовах. 
Внутрішнє переміщення сировини підприємство-виконавець може оформити 
лімітно-забірною карткою або накладною на відпуск, тощо. Передача замов-
нику готової продукції супроводжується оформленою накладною та Актом 
виконаних робіт, що підтверджує факт виконання робіт, їх вартість, дата під-
писання якого для виконавця є датою реалізації послуг.  

Порядок та форми здійснення розрахунків між замовником-нерезиден-
том та виконавцем наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Форми розрахунків за виконані роботи з переробки давальницької 

сировини 
Форми розрахунків Особливості здійснення 

Оплата грошовими 
коштами 

Замовник може використовувати авансові платежі або здійснюва-
ти оплату в повному обсязі після виконання робіт згідно укладе-
ного договору. 

Оплата сировиною Підприємство-виконавець отримує певний відсоток сировини як 
оплату за переробку 

Розрахунки гото-
вою продукцією 

Частина готової продукції залишається у виконавця як оплата по-
слуг 

Змішана Поєднання грошових та негрошових форм 
 

Розміщення сировини у митному режимі «Переробка на митній терито-
рії України» здійснюється з «умовним повним звільненням» від оподатку-
вання митними платежами [8]. Законодавством встановлено перелік товарів, 
при розміщенні яких у митний режим «Переробки на митній території Украї-
ни» застосовуються фінансові гарантії. Види, суми та порядок надання фі-
нансових гарантій визначено Митним кодексом [5].  

Особливості податкового обліку щодо операцій з переробки давальни-
цької сировини наведено у табл. 2. 

Облік наданих підприємством фінансових гарантій ведеться на позаба-
лансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» окремо щодо кож-
ного факту надання гарантії чи забезпечення. 

Підприємство, яке поряд з переробкою давальницької сировини здійс-
нює виробництво продукції з власної сировини, зобов’язане вести відокрем-
лений облік. Оскільки, давальницька сировина є власністю замовника і при 
передачі її для переробки право власності на неї до виконавця не переходить, 
то бухгалтерський облік давальницької сировини виконавець здійснює відпо-
відно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його засто-
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сування [4], а також з урахуванням П(С)БО 9 «Запаси» [9] на позабалансово-
му рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» за субрахунком 022 
«Матеріали, прийняті для переробки», за ціною, яка визначена у договорі. 

Таблиця 2 
Податковий аспект операцій з переробки давальницької сировини 
Види податків Характеристика  

- доходи та витрати при отриманні давальницької сировини у 
підприємства-виконавця не виникають 
- дохід у виконавця виникає на суму його послуг, в розмірі не 
нижче за звичайні ціни. Датою виникнення є дата підписання 
Акту виконаних робіт. Податок на прибуток 
- витрати у сумі собівартості послуг виникають у період підпи-
сання двостороннього Акту, якщо собівартість послуг перероб-
ки перевищить їх ціну, то така собівартість визнаватиметься 
тільки у межах доходу. 

ПДВ 
послуги з переробки давальницької сировини іноземного замов-
ника на митній території України оподатковуються за ставкою
0 %. 

 

Аналітичний облік давальницької сировини підприємство-виконавець 
веде у розрізі замовників, видів сировини та за місцями зберігання чи пере-
робки. Витрати на переробку давальницької сировини обліковують на рахун-
ку 23 «Виробництво» (крім вартості давальницької сировини).  

До таких витрат відноситься вартість використаних власних матеріалів, 
заробітна плата, амортизаційні відрахування та загальновиробничі витрати.  

Передача готової продукції замовнику відображається в обліку в мо-
мент підписання акту виконаних робіт, а саме по дебету субрахунку 361 
«Розрахунки з вітчизняними покупцями» і по кредиту субрахунку 703 «Дохід 
від реалізації робіт і послуг» з відповідним списанням суми понесених витрат 
з кредиту субрахунку 231 «Роботи з переробки давальницької сировини» в 
дебет субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».  

У разі розрахунку замовника сировиною чи готовою продукцією відбува-
ється обмін запасів на роботи, і операція набуває форми бартерної угоди з усіма 
особливостями, що впливають на організацію і ведення бухгалтерського обліку. 

У більшості випадків розрахунки за надані послуги з переробки дава-
льницької сировини іноземний замовник здійснює іноземною валютою. У ра-
зі проведення післяплати можуть виникати курсові різниці, які відобража-
ються у складі інших операційних доходів (витрат), тобто на рахунках 714 
«Дохід від операційної курсової різниці» та 945 «Втрати від операційної кур-
сової різниці». 

Інформація про залишки давальницької сировини у фінансовій звітнос-
ті не відображається. 

Висновки. Комплексне дослідження питань операцій з переробки  да-
вальницької сировини, дозволили сформулювати такі висновки: 

1. Операції з давальницькою сировиною є досить складними, що зумо-
влено порядком визнання права власності на передану сировину та виробле-
ну з неї продукцію. 
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2. Підприємство, яке поряд з переробкою давальницької сировини здій-
снює виробництво продукції з власної сировини, зобов’язане вести відокрем-
лений облік. Оскільки, давальницька сировина є власністю замовника і при 
передачі її для переробки право власності на неї до виконавця не переходить, 
то бухгалтерський облік давальницької сировини виконавець здійснює на по-
забалансовому рахунку. 

З метою прийняття виважених управлінських рішень та контролю за 
рухом виготовленої продукції на замовлення, звертаємо увагу на потребу 
вдосконалення аналітичного обліку операцій з переробки давальницької си-
ровини та відображення виставлених і повернутих фінансових гарантій. 
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УДК 631.1.027 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В АГРАРНІЙ СФЕРІ 
Дашевська Н.С., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті проведено огляд особливостей виробництва в аграрному секторі, які 
мають суттєвий вплив на здійснення заходів маркетингової політики. 

In the article is considered the report of feature of production in the agrarian sphere 
which has considerable influence for realizing jf marketing policy. 
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Постановка проблеми. Питання організації маркетингової діяльності 
аграрних підприємств завжди користуються значною увагою збоку управлін-
ського складу та керівництва. Це обумовлено необхідністю побудови механіз-
му швидкого реагування підприємства на зміни ринкової кон’юнктури та ада-
птації його функціонування до постійних змін економічних явищ та процесів. 
Сучасний рівень маркетингу в сільському господарстві України не відповідає 
потребам як внутрішнього ринку, так і зовнішнього сектору економіки. 

На даному етапі розвитку світового господарства важливим чинником 
ефективності діяльності підприємства є комплексний підхід в сфері маркети-
нгу. Маркетингова політика сучасного підприємства повинна включати ін-
струменти, які б дозволили максимально використовувати потенціал підпри-
ємства з урахуванням технологічних змін та своєчасно реагувати на зміни, 
що відбуваються в ринковому середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти маркетин-
гової діяльності в аграрному секторі України висвітлені в працях багатьох ві-
тчизняних науковців, зокрема: Г. Андрусенка [0], Т. Дудара [0], О. Єранкіна 
[0], Д. Карича [0], С. Кваші [0], С. Кравченко [0], Т. Лозинської [0], 
В. Писаренка [0], П. Саблука [0] та інших. При цьому, поза увагою залиша-
ються досить важливі питання, зокрема особливості сільськогосподарського 
виробництва, які суттєво впливають на формування основних завдань марке-
тингової політики та заходів її здійснення. 

Постановка завдання. З урахуванням теоретико-методологічних по-
ложень маркетингової діяльності, метою статті є висвітлення впливу умов 
виробництва сільськогосподарської продукції на маркетингову політику аг-
рарних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетингова діяльність в 
галузі сільськогосподарського виробництва має певні особливості зумовлені 
впливом таких чинників, як суттєва залежність обсягів продукції від природ-
них умов та біологічних процесів; рівень спеціалізації та масштаби виробни-
цтва; наявність значного періоду часу між виконанням робіт та отриманням 
кінцевого результату; відмінності процесів ціноутворення на сировину та 
продукцію сільського господарства тощо. Ефективне управління сільського-
сподарським підприємством в умовах ринкових відносин неможливе без сис-
теми маркетингових операцій. Основним змістом маркетингового підходу до 
даної проблеми є вивчення структури товарного ринку, рівня виробництва 
продукції і послуг, а також прийняття рішень про форми і методи розвитку 
конкурентного середовища на даному ринку [0]. 

Однією з головних складових ефективності діяльності будь-якого під-
приємства, що вимагає адекватних управлінських рішень, є необхідність 
управління ринком, зокрема, позиціонування підприємства у відповідній га-
лузі народного господарства, зростання його частки ринку, зростання конку-
рентних переваг, забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випу-
скається. Вирішення даного завдання неможливе без впровадження і застосу-
вання сучасного маркетингового інструментарію, без якого неможливі гнуч-
кість і стратегічна маневреність управлінської діяльності. Використання в 
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процесі управління підприємством принципів і методів  маркетингової кон-
цепції, зумовить інтеграцію, як маркетингової діяльності, так і діяльності в 
рамках класичного менеджменту, призведе до створення специфічної управ-
лінської системи, що отримала назву маркетингового управління. 

Під маркетинговим управлінням зазвичай розуміють процес аналізу, 
планування, реалізації і контролю заходів, спрямованих на встановлення, 
зміцнення і підтримку вигідних стосунків з цільовими покупцями для збіль-
шення рівня прибутку, обсягів збуту продукції, частки ринку та інших цілей 
підприємства, які здійснюються на принципах маркетингу. 

Ідеологія маркетингового управління побудована на основі впрова-
дження фундаментальних положень і принципів маркетингової парадигми, в 
якій за основу прийняті вимоги споживачів і необхідність пристосування ви-
робничих можливостей до вимог ринку. Воно виражається в безпосередній 
участі маркетингу в системі корпоративних стратегій. 

У сфері сільського господарства управління передбачає адаптацію ви-
робничого потенціалу підприємства з можливостями ринку в процесі ухва-
лення управлінських рішень, включаючи всі стадії, які проходить продукт: 
виробництво, заготівка, переробка, зберігання, реалізація. 

Необхідність переходу на маркетингове управління в сільському гос-
подарстві обумовлена низкою чинників.  

По-перше, ускладненням ринкової ситуації. Фрагментація ринків, різ-
номаніття каналів розподілу і точок зіткнення з покупцями і глобалізація ра-
зом утворюють значно складніше маркетингове середовище.  

По-друге, прагненням швидшого виведення нових товарів на ринок у 
зв’язку з посиленням конкуренції. 

По-третє, зростаючою потребою в збереженні і використанні маркетин-
гового досвіду, як позитивного, так і негативного. 

По-четверте, появою і зростаючою доступністю інноваційних маркети-
нгових технологій. Маркетингове управління підприємством забезпечує цілі-
сний підхід до вирішення таких проблем як вивчення покупців, партнерів по 
каналах розподілу і кінцевих споживачів; вивчення ринків; управління прое-
ктами; інтегрована підтримка збутових каналів, прямого продажу і сервісної 
діяльності. 

По-п’яте, підвищенням вимог до ефективності і продуктивності марке-
тингу. У зв’язку з тим, що маркетинг стає основою всієї господарської діяль-
ності, від нього вимагається забезпечення короткострокових прибутків із 
стійким зростанням в тривалій перспективі. Основними функціями маркети-
нгового управління прийнято вважати: планування, організація і контроль. 

Реалізація концепції маркетингового управління в сільському госпо-
дарстві можлива за умов дотримання наступних принципів:  

1) стратегічна орієнтація виробничої, господарської і управлінської ді-
яльності, що враховує в числі інших прогнозовані характеристики розвитку 
ринку: попит, пропозицію, рівень конкуренції, вплив зовнішніх чинників;  

2) комплексний підхід, який забезпечує досягнення синергетичного 
ефекту, зумовленого реалізацією системи „маркетинг-менеджмент”; 
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3) примат споживчого попиту та необхідність формування виробничих 
програм на основі всебічного вивчення потреб споживачів, рівня їх плато-
спроможності;  

4) розширення складових ресурсного потенціалу підприємства за рахунок 
включення елементів, пов’язаних з можливостями збільшення частки ринку;  

5) здатність адаптації до конкурентних умов, що реалізовується на 
стратегічному, тактичному і оперативному рівнях.  

Маркетинг продуктів галузі сільського господарства, є більш складним 
порівняно із іншими видами маркетингу, через різноманіття методів, прийо-
мів і способів його здійснення, через велику кількість вироблюваних продук-
тів, їх споживчих характеристик.  

Не можна не відзначити таку специфічну особливість агромаркетингу: 
на підприємствах малого бізнесу маркетингову діяльність здійснюють не фа-
хівці, а самі підприємці. Таким чином, різноманіття об’єктивних і 
суб’єктивних чинників зумовлює вищий ступень складності агромаркетингу 
в порівнянні з іншими галузями. Особливості маркетингу в аграрному секто-
рі визначаються специфікою сільського господарства.  

Перша особливість – це залежність економічних результатів від приро-
дних умов. Виробництво сільськогосподарської продукції визначається осно-
вним засобом і предметом виробництва – землею, тобто її якістю та інтенси-
вністю експлуатації. Розумне вживання хімічних засобів боротьби з шкідни-
ками, заміна їх біологічними методами, використання екологічних техноло-
гій створюють можливості виробляти екологічно чисту продукцію. В той же 
час, нераціональна обробка ґрунту відбивається на рівні продуктивності рос-
лин і якості продукції.  

Існує тісний зв’язок між ефективністю використання земельних ресур-
сів та рівнем розвитку галузі тваринництва. Дана умова визначає обсяг, асор-
тимент і якість продукції. Все це додає маркетингу сільськогосподарської 
продукції додаткові умови в процесі його організації та ускладнює проведен-
ня окремих заходів.  

Друга особливість – роль і значення товару. Фахівці маркетингу мають 
справу з товаром першої життєвої необхідності. Отже, вони повинні своєчас-
но і в необхідному обсязі і асортименті, а також з врахуванням віку, статі, 
національних традицій, стану здоров’я споживачів задовольняти їх потреби, 
інтереси. Товар зазвичай швидко псується, тому необхідна оперативність по-
стачання, доцільна і безпечна упаковка тощо.  

Третя особливість – розбіжність між тривалістю робочого періоду і пе-
ріоду виробництва. Продукцію рослинництва отримують 1 - 2 рази в рік, в 
той час, як робочий період триває протягом року. У зв’язку з цим, фахівці з 
маркетингу сільськогосподарської продукції повинні дуже добре знати діале-
ктику попиту споживачів, уміти прогнозувати тенденцію його задоволення, 
ринкову кон’юнктуру і так далі. 

Четверта особливість – сезонність виробництва, з якою пов’язана спе-
цифіка маркетингового забезпечення вивчення ринку збуту і просування 
продукту. 

У зв’язку з тим, що споживач може бути останнім, виникає доцільність 
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маркетингової діяльності з переробки продукції безпосередньо виробником в 
господарстві. Саме переробка продукції, забезпечення її конкурентоспромо-
жності з аналогічною імпортною продукцією, у фермерських господарствах, 
сільськогосподарських кооперативах, та інших об’єднаннях малих ще не від-
повідає сучасним вимогам споживачів. 

Висновки. Таким чином, дослідження особливостей маркетингу в сіль-
ському господарстві та врахування їх впливу на поведінку виробників, до-
зволяє зробити наступні висновки: 

1. Маркетингова діяльність в АПК пов’язана передусім із особливостя-
ми попиту на сільськогосподарську продукцію, в першу чергу, на продукти 
харчування. Ринок сільськогосподарських і продовольчих товарів відносить-
ся до категорії ринків, схильних до так званого „ажіотажного” попиту, – зни-
кнення з ринку певного виду продукції харчування зазвичай призводить до 
різкого зростання попиту на цілий ряд інших продовольчих товарів. 

2. Значний вплив на механізм маркетингової діяльності здійснюють га-
лузеві особливості сільськогосподарського виробництва: тісний взаємо-
зв’язок економічних процесів з природними, природно-біологічними, розосе-
редженість сільськогосподарського виробництва на території країни, сезон-
ність виробництва, різна тривалість робочого періоду порівняно періодом 
виробництва, різноманіття форм власності, видів господарювання і т.п. Все 
це ускладнює проведення маркетингової діяльності. 
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УДК 336.64 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Демиденко Л. М., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Розглянуто основи побудови фінансових відносин підприємства у сучасних умовах 

господарювання. Розроблено схему фінансових відносин сільськогосподарських підпри-
ємств у сучасних умовах господарювання. Визначено та проаналізовано принципи управ-
ління фінансовими відносинами сільськогосподарських підприємств. Визначено цілі, за-
вдання, специфіку формування та руху й елементи системи управління фінансовими по-
токами сільськогосподарського підприємства.  

The bases of enterprise’s financial relations construction in the modern terms of menage 
are considered. The chart of financial relations of agricultural enterprises in the modern terms 
of menage is developed. Principles of agricultural enterprises financial relations management 
are determined and analysed. There are difined aims, tasks, specific of forming and motion and 
elements of financial streams system management of agricultural enterprise. 

 
Постановка проблеми. Динамічний розвиток суспільства, який від-

дзеркалюється у всіх сферах діяльності, призводить до значного пришвид-
шення темпів змін навколишнього середовища, умов функціонування окре-
мих економічних суб’єктів, політичного та економічного клімату в країні та 
світі. Фінансові та економічні відносини віддзеркалюють значну частину від-
носин суспільства у сфері формування, розподілу та використання благ, зна-
ходяться у тісному зв’язку з політичними, соціальними та культурними 
зв’язками як в межах окремої родини, підприємства, регіону, держави, так і 
на міждержавному рівні. Відповідно, розвиток фінансових відносин є певним 
віддзеркаленням розвитку суспільства в цілому. У цьому аспекті, досліджен-
ня особливостей побудови фінансових відносин підприємства у сучасних 
умовах господарювання є актуальним питанням, оскільки дозволяє виявити 
основні тенденції розвитку суспільства в цілому та визначити можливі на-
прямки вдосконалення фінансових та економічних відносин, вирішення про-
тиріч, які виникають в процесі формування, розподілу та використання певних 
благ як окремими економічними суб’єктами в державі, так і на макрорівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослі-
дження різних аспектів формування оптимальних фінансових відносин зро-
били вітчизняні ті зарубіжні науковці О. Барановський, А. Гальчинський, 
В. Геєць, М. Дем’яненко [1], Є. Кваснюк, С. Онишко, В. Опарін [3], 
Ю. Пахомов, А. Соколовська, В. Федосов, Н. Харченко [4], Т. Черничко [5], 
А. Чухно, С. Юрій, В. Юрчишин та ін.  

Постановка завдання. Фінансові відносини підприємств різних галу-
зей національної економіки країни мають широкоформатний характер та ни-
зку специфічних особливостей. Не ставлячи за мету в даному випадку дослі-
дження всіх аспектів даної проблеми, зупинимось на визначенні особливос-
тей побудови фінансових відносин сільськогосподарських підприємств у су-
часних умовах господарювання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові відносини – це 
частина грошових відносин, яка пов'язана з формуванням та використанням 
грошових фондів з метою забезпечення розширеного відтворення, задово-
лення потреб суб'єктів господарювання та населення, здійснення економіч-
них, соціальних, політичних та інших функцій сучасної держави [5]. В. Опа-
рін фінансові відносини визначає як відносини, які «…відображаючи рух ва-
ртості від одного суб’єкта до іншого, характеризують обмінні, розподільні і 
перерозподільні процеси і проявляються у грошових потоках» [3, с. 40]. 

Сучасні ринкові умови господарювання, наявність конкуренції між 
підприємствами АПК, їх територіальна розосередженість зумовлюють вини-
кнення нових умов господарювання, що спричиняють зміни по всім напря-
мам діяльності підприємства – від місії до стратегії і тактики управління фі-
нансовими ресурсами. Поява нових суб’єктів господарювання в сфері АПК 
(виробники засобів виробництва, постачальники сировини, матеріалів, ком-
плектуючих, дилери, посередники тощо) породжує нові види більш складних 
фінансових, економічних та правових відносин між ними. Діяльність підпри-
ємств підлягає регулюванню частині здійснення підтримки пріоритетних га-
лузей і сфер АПК через пряме бюджетне фінансування, кредитування, меха-
нізм дотацій, цільове субсидіювання; цінової політики; встановлення механі-
зму формування державних замовлень та контрактів на поставку сільського-
сподарської продукції та сировини для державних потреб тощо, а відповідно 
регулюванню їх фінансової діяльності, побудови фінансових відносин між 
підприємствами.  

З врахуванням цих особливостей, фінанси сільськогосподарських під-
приємств є сукупністю економічних стосунків, пов’язаних з формуванням, ви-
користанням і розподілом фінансових ресурсів у процесі досягнення балансу 
між інтересами держави, сільськогосподарських підприємств і споживачів, на-
правленого на оптимальне визначення системи оплати за виготовлену продук-
цію і встановлення закупівельних цін між підприємствами та цін реалізації за 
допомогою державного регулювання діяльності підприємств сфери АПК. 

Саме система фінансів і фінансової діяльності сільськогосподарських 
підприємств опосередковує їх фінансові відносини. Економічні відносини, 
що виникають в процесі господарювання, складаються між суб’єктами галузі 
в процесі виробництва, передачі, збуту і споживання сільськогосподарської 
продукції. Таким чином, фінансові відносини сільськогосподарських підпри-
ємств дозволяють їх визначати як органічну складову частину виробничих 
відносин, що виражають у вартісній формі їх економічні зв’язки. 

Сільськогосподарські підприємства є ключовою фігурою у взаємовідно-
синах між споживачами сільськогосподарської продукції (підприємства пере-
робної та харчової промисловості, підприємства державного сектору, експорт-
но-імпортні організації, підприємства комерційного посередництва, індивідуа-
льні споживачі) з одного боку, та підприємствами-виробниками і постачальни-
ками засобів виробництва та предметів праці – з іншого. У зв’язку з цим і ви-
значається їх особливий статус, що характеризує їх як сполучну ланку в пересу-
ванні фінансових потоків між підприємствами сфери АПК (рис. 1). 



 104

 
 

Умовні позначення:       - фінансові потоки;  
                                     - фінансові відносини; 

Рис. 1. Схема фінансових відносин сільськогосподарських підприємств 
у сучасних умовах господарювання 

Джерело: розробка автора 
 

У складі фінансових відносин сільськогосподарських підприємств умо-
вно можна виділити наступні групи відносин: 

− фінансові відносини, що формуються між державою та сільськогос-
подарським підприємством з приводу сплати податків у бюджети різних рів-
нів, надання податкових кредитів, відстрочень, субсидій, дотацій тощо, а та-
кож з приводу виконання державних замовлень; 

− фінансові відносини сільськогосподарських підприємств з іншими 
підприємствами сфери АПК (підприємства-виробники та постачальники за-
собів і предметів праці); 

− фінансові відносини сільськогосподарських підприємств із спожива-
чами сільськогосподарської продукції (підприємства переробної та харчової 
промисловості, підприємства комерційного посередництва, індивідуальні 
споживачі); 

− фінансові відносини сільськогосподарських підприємств із експорт-
но-імпортними організації з приводу виробництва експортно-орієнтованої 
продукції та визначення обсягів імпорту сільськогосподарської продукції, 
сировини, матеріалів тощо. 

На основі фінансових відносин між сільськогосподарських підприємств 
з іншими підприємствами сфери АПК відбувається рух відповідних фінансо-
вих потоків. 
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підприємство 
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організації  
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(гуртово-роздрібні під-
приємства торгівлі,  

торгові доми, логістичні 
центри тощо) 

Підприємства хар-
чової промисловості 
(виробниче спожи-

вання) 

Виробництво засобів вироб-
ництва 

Переробка сільськогос-
подарської продукції 

Держава та  
підприємства  

державного сектору 

Кінцеві (індиві-
дуальні) споживачі 

Виробництво предметів праці (засоби захис-
ту рослин, добрива, ветеринарні препарати, 
тощо) 
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Поява нових фінансових відносин у сфері АПК диктує необхідність ви-
рішувати питання управління фінансовими ресурсами на новій методологічній 
базі, що формується в ринкових умовах стосунків, що постійно змінюються. 

На наш погляд, управління фінансовими відносинами сільськогоспо-
дарських підприємств має ґрунтуватися на наступних принципах: 

− принцип ефективності, що полягає в оцінці доцільності використан-
ня фінансових інструментів при закупівлі засобів виробництва, сировини, 
матеріалів тощо, необхідних для виробництва сільськогосподарської продук-
ції та ефективного прогнозування обсягів необхідних закупівель; 

− принцип оптимальності – відображає досягнення оптимальної структу-
ри закупівель засобів виробництва, сировини, матеріалів тощо при якій існує 
відповідність між ціною на ринку та витратами підприємства (на власне вироб-
ництво насіння, посадкового матеріалу, кормів, лізинг основних засобів тощо); 

− принцип регламентації, що передбачає розробку внутрішньої систе-
ми правил та процедур для побудови системи фінансових відносин; 

− принцип дотримання економічних інтересів постачальників і спожи-
вачів. Розподіл на різні види діяльності (постачання, виробництво і збут) пе-
редбачає управління фінансовими стосунками з врахуванням збалансованості 
інтересів як виробників сільськогосподарської продукції, так і споживачів та 
інфраструктурних організацій за допомогою державного регулювання діяль-
ності підприємств. 
 

 
Рис. 2. Система цілей сільськогосподарського підприємства 
та їх взаємозв’язок в управлінні фінансовими ресурсами 

Джерело: розробка автора 
 

Дія на формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підпри-
ємств здійснюється за допомогою управління їх фінансовими відносинами на 
макрорівні державою і на мікрорівні самою системою. 

Фінансові цілі  
(управління фінансовими потоками): 

− забезпечення фінансової стійкості; 
− забезпечення заданого рівня доходності за ра-
хунок успішного господарювання (розвитку як 
рослинництва, так і тваринництва)  

Цілі управління відносинами  
зі споживачами 

− підвищення ступеню задоволення 
споживача; 
− побудова оптимальних та ефективних 
розрахунків на поставлену продукцію, 
сировину, матеріали тощо; 
− розширення ринків збуту або збере-
ження існуючих 

Маркетингові цілі: 
− забезпечення кон-
курентних переваг; 
− планування цінової 
політики 
− розрахунок опти-
мальних партій за-
мовлення сировини та 
матеріалів з метою 
мінімізації  витрат на 
складування 

Управління  
фінансовими 
ресурсами 
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Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підпри-
ємств на мікрорівні повинне здійснюватися на основі взаємодії таких сегмен-
тів, як управління продажами (збут), управління стосунками із споживачами і 
управління фінансовими потоками підприємства. У зв’язку з цим пропону-
ється розробити систему цілей для сільськогосподарських підприємств з ме-
тою ефективного управління фінансовими ресурсами (рис. 2). 

Формування фінансових потоків не лише пов’язано з фінансовою дія-
льністю суб’єкта, але і залежить від комплексу організаційних, стратегічних і 
оперативних завдань (табл. 1). 

Таблиця 1 
Організаційні, стратегічні й оперативні завдання в області управління 

фінансовими потоками підприємства 
Задачі Описання 

Організаційні 

Розробка та впровадження необхідних організаційних документів по 
управлінню фінансовими потоками.  
Створення й інтеграція процесу управління фінансовими потоками в 
єдину систему управління підприємства. 
Контроль за рухом фінансових потоків підприємства 

Стратегічні 

Забезпечення високого рівня фінансової стійкості підприємства в про-
цесі його розвитку. 
Розробка та впровадження довгострокової стратегії управління фінан-
совими потоками.  

Оперативні 

Ефективне регулювання фінансових потоків підприємства. 
Забезпечення оптимального використання грошових коштів і їх еквіва-
лентів підприємства. 
Підтримка постійної платоспроможності підприємства. 
Збільшення чистого фінансового потоку підприємства. 

 Джерело: [2], удосконалене автором 
 

 Методологія управління фінансовими потоками сільськогосподарсько-
го підприємства повинна враховувати специфіку їх формування та руху: 

1) цілеспрямованість, що відображає цільове призначення потоків під-
приємства. У результаті цілеспрямованого руху фінансових потоків забезпе-
чується зв’язок між суб’єктами АПК; 

2) високу ступінь організованості, що обумовлена необхідністю узго-
дження інтересів суб’єктів АПК; 

3) регламентованість, що полягає в тому, що рух фінансових ресурсів 
здійснюється у відповідності з законами, планами, програмами та іншими 
нормативними актами; 

4) необхідність здійснення контролю за виконанням регламенту руху 
фінансових ресурсів. 
Управління фінансовими потоками сільськогосподарського підприємства 
можна розглядати як систему, основними елементами якої є (рис. 3): 

− суб’єкт управління; 
− процес управління фінансовими потоками (розробка рішень, їх при-

йняття та реалізація); 
− об’єкт управління – фінансові потоки; 
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Рис. 3. Система управління фінансовими потоками підприємства 

 Джерело: розробка автора 
 

− інформаційне забезпечення системи управління фінансовими пото-
ками (дані бухгалтерської (фінансової) звітності, управлінського обліку, фі-
нансові плани, оперативна, фінансова та інша інформація. 
 Висновки. Таким чином, у сучасних умовах господарювання суттєве 
значення має побудова фінансових взаємовідносин між сільськогосподарсь-
кими підприємствами та іншими підприємствами сфери АПК. 
На даний час існує необхідність розробки цілісної системи управління фінан-
совими ресурсами сільськогосподарських підприємств, що має враховувати 
наступні умови їх функціонування: 

− забезпечення конкурентних переваг як основної мети функціонування 
підприємства; 

− оцінка ресурсного потенціалу підприємства як сукупності трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечують можливість реалізації 
його цілей; 

− наявність чітких механізмів розподілу фінансових ресурсів серед різ-
них галузей підприємства; 

− системність управління фінансовими ресурсами та ризиками. 
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У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення сутності категорії 

резерви. Проведені дослідження сутності резервів виявили, що кожен автор намагається 
розкрити сенс терміна «резерви» відповідно до специфіки своєї галузі знань. Автор про-
понує до категорії резерви застосувати наступні аспекти: обліковий, господарський, ор-
ганізаційний, економічний та соціальний. 

The theoretical approaches are discuseed in the paper to determining the nature reserves 
category. The researches on the nature reserves discovered that each author tries to uncover the 
meaning of the term "reserves" specific to their area of expertise. The author proposes to apply 
to the category of reserves the following aspects: accounting, economic, institutional, economic 
and social. 
 

Постановка проблеми. Внаслідок світової кризи, останніми роками 
українські промислові підприємства значно знизили обсяги продукції, що ви-
готовляється ними. До того ж, сучасні умови господарювання характеризу-
ються високим ступенем мінливості макроекономічних показників, загост-
ренням конкурентної боротьби, суттєвим зростанням вимог споживачів до 
якості товарів і обслуговування. В таких умовах підприємство може втратити 
ринки збуту, клієнтів, зазнати збитків, що вплине на його стан. Тому, з метою 
зниження впливу цих негативних явищ, підприємство повинно мати достат-
ній розмір сформованих резервів. Резерви підприємства повинні мати науко-
во обґрунтований обсяг, а також мати відповідну номенклатуру. Сучасна на-
ука оперує великою різноманітністю тлумачень категорій «резерви», «резер-
ви підприємства», в залежності від напряму досліджень, галузевих особливо-
стей, а також внаслідок недосконалості нормативно-законодавчої бази.  

Резерв - поняття, часто вживане в повсякденній мові, наукових еконо-
мічних виданнях, практичній діяльності підприємств. Цей термін має значне 
смислове навантаження. В наш час поки що залишаються дискусійними ба-
гато підходів до визначення резервів. Існування різних підходів у багатьох 
випадках призводить до невизначеності в оцінці їх економічного сенсу, оскі-
льки резерви розглядаються з різних точок зору, різних позицій: позиції дер-
жави, регіону, окремої галузі, підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «резерв» походить 
від французького reserve, що в перекладі українською мовою означає «за-
пас», або від латинського reserve - «зберігаю». У більш широкому сенсі цього 
слова резервами вважаються невикористані можливості підвищення ефекти-
вності виробництва. Виявлення резервів в такому розумінні та визначення 
реальних шляхів і термінів їх мобілізації є одним з головних завдань еконо-
мічного аналізу діяльності всіх господарських ланок [29]. 

У Великій радянській енциклопедії резерв - це запас чого-небудь на 
випадок необхідності; джерело, звідки черпаються необхідні нові ресурси [1]. 
Відповідно до Тлумачного словника В. Даля, резерв - запас, речі про запас, в 
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запасі, запасне військо, запасна сила [2]. Словник С.І. Ожегова визначає ре-
зерв як запас, звідки черпаються нові сили, ресурси; частина військ що 
залишається у розпорядженні керівника для використання її в потрібний мо-
мент; склад військовозобов'язаних, які призиваються в армію за мобілізацією 
[3]. Відповідно до Великого економічного словника А.Б. Борисова, резерви - 
це запаси (матеріальні й грошові), створені для компенсації дії різних невра-
хованих факторів на ринку, стихійних лих, збоїв у виробництві; можливості 
покращання використання наявних виробничих ресурсів [4]. Великий 
економічний словник під редакцією А. Азриліяна пропонує нам власне ви-
значення резервів, доповнюючи наведене вище і додає нове, визначає, що ре-
зерв - це відокремлена частина активів, яка концентрується у резервних 
(страхових) фондах - як централізованих, так і децентралізованих і 
призначається для покриття непередбачуваних потреб, витрат для 
підстрахування [5]. Згідно тлумачного словника української мови Д.Г. Грин-
чишина - резерв - це, по-перше, запас чого-небудь, що спеціально 
зберігається для використання у випадку необхідності; а по-друге, 
можливості, засоби, ще невикористані для здійснення чого-небудь. Сучасний 
економічний словник Райзберга Б.А. визначає резерв як запас будь-чого 
(товарів, грошових коштів, іноземної валюти і т.д.) на випадок потреби; дже-
рело, з якого черпаються спеціально збережені ресурси у випадку гострої по-
треби їх використання. 

У своїх дослідженнях М.М. Астахова з’ясувала, що з боку 
економічного аналізу вчені кінця ХХ ст. під резервами розуміли 
невикористані можливості збільшення ефективності виробництва, посилення 
дії факторів, що сприяють зростанню ефективності господарювання, та усу-
нення негативного впливу інших факторів [6]. На думку М.І. Баканова та 
О.Д. Шеремета, під резервами треба розуміти невикористані можливості 
зменшення поточних та авансованих затрат матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів за умови незмінного рівня розвитку продуктивних сил 
та виробничих відносин [7].  

Доктор економічних наук, професор В. В. Царьов [19] стверджує, що 
резерви - це потенційні можливості, які упускаються фірмою або 
підприємством, і які забезпечують подальше підвищення економічної 
(соціальної, екологічної) ефективності виробництва за рахунок 
якнайповнішого використання у всіх сферах діяльності підприємства досяг-
нень науково-технічного прогресу і передового досвіду. 

А. Н. Азріліян [18] дає декілька визначень терміну «резерви». По-
перше, резерви - це запас чого-небудь на випадок потреби. По-друге, резерв - 
це джерело, звідки черпаються необхідні нові матеріали, сила. По-третє, ре-
зерви - це відособлена частина активів, яка концентрується в резервних фон-
дах як централізованих, так і децентралізованих і призначається для покриття 
непередбачених потреб, витрат для підстрахування ризиків. 

Щоб уникнути цієї термінологічної плутанини, Г. В. Савіцька пропонує 
використовувати термін «резервні фонди» як запаси матеріальних ресурсів і 
термін «господарські резерви» як можливості розвитку виробництва щодо 
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досягнутого рівня на основі використання досягнень науково-технічного 
прогресу. Крім цього, за її словами, економічна сутність резервів збільшення 
ефективності виробництва полягає в повному та раціональному використанні 
зростаючого потенціалу для отримання більшого обсягу високоякісної 
продукції за мінімальних затрат праці на одиницю продукції [8]. 

У роботі «Роль резервів в забезпеченні економічної стійкості 
підприємств: теоретичний аспект» В. М. Ячменьова, М. С. Федоркіна [20, 21] 
відзначають, що економічна суть резервів як чинника, що забезпечує 
економічну стійкість підприємства в ринкових умовах, полягає в 
якнайповнішому і раціональнішому використанні потенціалу підприємства 
для забезпечення зростання об'ємів конкурентоздатної продукції при най-
менших витратах всіх видів ресурсів. 

Загалом в економічній літературі [12, 13, 14, 15, 16, 17] розрізняють два 
поняття резервів. По-перше, резерви як плановані запаси ресурсів. По-друге, 
резерви як можливості підприємства. У першому випадку бачення резервів 
полягає у їх ототожненні із резервними фондами, які створюються на випа-
док додаткової потреби, та являють собою економічну категорію, яка має 
вартісні та натуральні вимірювачі. У другому - мова йде про 
внутрішньогосподарські резерви, як втрати і можливості підвищення 
ефективності виробництва. 

Утворення такого роду резервів зумовлено невикористанням у визна-
чений період часу ресурсів, введених у виробничий процес, але не задіяних у 
створенні продукції. Виявлення таких резервів повинно супроводжуватися 
зміною умов виробництва, а використання - базуватися на досвіді, знаннях, 
шляхом економії, попередженні втрат і невиробничих витрат.  

Автори [25] спираючись на дослідження попередників з питання суті ре-
зервів, виявили два основні напрямки визначення сутності резерву (табл. 1). 

Таблиця 1 
Аналіз сучасних підходів до визначення сутності резерву [25] 
Автори Сутність визначення 

1 2 
1 напрямок - резерви як невикористані можливості 

Чечевицина Л.Н.,  
Чуєв І.Н. [16] 

В практиці аналізу господарської діяльності розрізняють два по-
няття резервів: резервні запаси (сировина, матеріали, газ і т.д.), на-
явність яких забезпечує безперебійну роботу дій господарюючого 
суб'єкта, і резерви, як ще невикористані можливості росту вироб-
ництва, підвищення ефективності дій керівництва. 

Баканов М.И.,   
Мельник М.В.,   
Шеремет А.Д. [12] 

У економіці розрізняють два поняття резервів. По-перше, це запа-
си, наприклад, сировини, матеріалів, наявність яких необхідна для 
безперервного, планомірного розвитку господарства.  
По-друге, резерви як ще невикористані можливості росту вироб-
ництва, підвищення його якісних показників. 
Під резервами слід розуміти невикористані можливості зниження 
поточних та авансованих витрат матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів при даному рівні розвитку продуктивних сил 
та виробничих відносин. 
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Автори Сутність визначення 
1 2 

Бутинець Ф.Ф. [13] У спеціальній літературі та в практиці економічного аналізу 
термін "резерви" використовується у подвійному значенні: 
1) як запаси ресурсів, які необхідні для безперервного здійснення 
процесу виробництва, надання послуг тощо; 
2) як вимірювані, ще невикористані можливості розвитку та удо-
сконалення основного або інших видів діяльності відносно вже 
досягнутого рівня, тобто можливості підвищення ефективності 
виробництва. 
 

Шадріна Г.В.,  
Богомолец С.Р.,  
Косорукова И.В [17] 

В економіці розрізняють два поняття резервів: резервні запаси, на-
явність яких необхідна для безперервного процесу виробництва; 
резерви як ще невикористані можливості росту виробництва, під-
вищення його якісних показників. 

Бороненкова С.А. 
[23] 

Під резервами розуміються невикористані та постійно виникаючі 
можливості росту й удосконалення виробництва, поліпшення його 
кінцевих результатів. Резерви виробництва характеризуються роз-
ривом між досягнутим станом використання ресурсів виробництва 
й можливо більш повним їх використанням за рахунок ліквідації 
втрат та нераціональних витрат, впровадження досягнень науки й 
техніки. Процес утворення резервів безперервний, оскільки 
пов'язаний з науково-технічним прогресом, удосконаленням 
організації праці й управління. 

2 напрямок - резерви як можливості підвищення ефективності виробництва 
Савицкая  Г.В.  [8] Під господарськими резервами розуміють можливості підвищення 

ефективності діяльності підприємства на основі використання до-
сягнень науково-технічного прогресу та передової праці. 

Доля В.Т [24] Виробничі резерви - потенційні можливості підприємства нарощу-
вати обсяги виробництва й реалізації продукції, а також підвищу-
вати ефективність використання капіталу й трудових ресурсів. 

Житна І.П.,  
Таций І.В.,   
Житний Є.П. [14] 

Слово "резерв" походить від французького "reserve", що у пере-
кладі означає "запас", або від латинського "reserve" -"зберігати". У 
зв'язку з цим у спеціальній літературі та практиці економічного 
аналізу "резерв" використовується у двоякому значенні. По-перше, 
резервами є запаси ресурсів (сировини, матеріалів, устаткування, 
палива та ін.), які потрібні для безперебійної роботи підприємства. 
Вони створюються на випадок додаткової потреби у них, це так 
звані "резервні фонди). По-друге, резервами вважаються 
можливості підвищення ефективності виробництва. Такі резерви 
називають "господарські резерви". 

Хотинська Г.І.,  
Харитонова Т.В.[15] 

У економічній літературі та в практиці аналізу господарської 
діяльності зустрічається два визначення поняття "резерви". По-
перше, резерви - це запаси ресурсів, які необхідні для безперервної 
роботи підприємства, тобто резервні фонди. По-друге, резерви - це 
можливість підвищення ефективності виробництва та 
конкурентоспроможності підприємства, тобто господарські резер-
ви. 

 

Постановка завдання. Проаналізувавши існуючі визначення поняття 
"резерв", виявлено по суті, дві кардинальні точки зору з цього приводу. Пер-
ша полягає в ототожненні резервів і втрат, друга - в визначенні їх як 
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можливості чогось, наприклад, підвищення ефективності, прибутковості, 
рентабельності тощо. Існування такої полеміки у трактуванні резервів зумов-
лено економічною природою їх утворення, відповідно до чого можна 
виділити дві групи резервів: 1) резерви, пов'язані з усуненням втрат вироб-
ництва та нераціональних витрат; 2) резерви, пов'язані з підвищенням 
ефективності, удосконаленням техніки, технології й організації виробництва. 
Оскільки економічний зміст категорії резерви значною мірою залежить від 
сфери застосування, то для усунення розбіжностей необхідно чітко виділити 
сутнісні аспекти даної категорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проведені На-
горною І.В. [29] виявили, що характеристику резервам давали економісти-
бухгалтери, торкаючись різних аспектів цієї проблеми та надаючи поняттю 
«резерв» іншого сенсу, а саме розглядали його як особливий об'єкт обліку. На-
ведемо ряд їх визначень. Так, Я.В. Соколов вважає, що «резерви є накопичен-
ням для покриття очікуваних і чітко визначених витрат підприємства» [9]. 
Ю.А. Бабаєв вважає, що «резерви створюються для уточнення оцінки окремих 
статей бухгалтерського обліку та покриття майбутніх витрат і платежів» [10]. 

І. Бетге стверджує, що «резерви - це пасивні статті для відображення 
певних обов'язків організації, які точно не встановлені за обсягом або зміс-
том на звітну дату, а витрати, що лежать у їх основі, повинні (або можуть) 
бути віднесені до періоду виникнення цих обов'язків» [11]. Таким чином, ре-
зерв являє собою приховану, неявну витрату. Але саме витрата, тому що ре-
зервні кошти не можна використовувати на інші цілі, а прихована - з тієї 
причини, що кошти при цьому не витрачаються негайно, а тимчасово зали-
шаються в розпорядженні підприємства (реальні витрати виникають у май-
бутньому в результаті прояву наслідків реалізації ризиків, притаманних гос-
подарській діяльності організації в цей час) [29]. 

Аналіз нормативно-правової бази з питання сутності поняття "резерв" 
показав відсутність чіткого визначення даного терміну. У вітчизняних стан-
дартах бухгалтерського обліку, існує значна плутанина, ті самі слова (зокре-
ма, «забезпечення» і «резерви») можуть зустрічатися в складі різних термінів 
(або в поясненнях до них), внаслідок неточного перекладу з англійської мови 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

У пп.7-11 П(С)БО 10 та пп.13-18 П(С)БО 11 передбачено створення ре-
зерву сумнівних боргів та забезпечення, які являють собою запас ресурсів 
для використання у майбутньому.  

Також українські П(С)БО включають такі визначення: 1) забезпечення 
— один з видів балансових зобов’язань (п. 6 П(С)БО 11); 2) проте, у Формі 
№ 1 «Баланс» статті, що відповідають таким забезпеченням, виділені в окре-
му групу (балансовий розділ II «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»), 
що знаходиться в пасиві балансу між розділом I «Власний капітал» і розді-
лом III «Довгострокові зобов’язання»; 3) в той час як у діючому Плані рахун-
ків забезпечення майбутніх витрат і платежів (рахунок 47) включені до одно-
го класу з рахунками власного капіталу підприємства (клас 4 «Власний капі-
тал і забезпечення зобов’язань»); 4) відповідно до Інструкції № 291 на поза-
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балансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» враховуються, зо-
крема, видані підприємством забезпечення виконання власних зобов’язань і 
платежів (тут маються на увазі поручительства і застави) [22].  

Як зазначає автор [22], тільки ідея «рахунок 05 і забезпечення зо-
бов’язань» дійсно відповідає всім розумним вимогам зі створення системи 
бухгалтерського обліку. Інші ж страждають як неточністю у виборі слова 
(терміну) для фіксації поняття «оціночних резервів», так і повною довільніс-
тю при розташуванні відповідної статті (рахунку) у структурі балансу (плану 
рахунків). Тому необхідно підкреслити, що головне значення слова provision 
(причому не тільки в економічній науці, але навіть і в розмовній англійській) 
— це резерв, резервування, готування (до майбутніх потреб шляхом нагро-
мадження грошей), заготовляння, заготівля (запасів на випадок потреби). Та-
ким і має бути переклад. Таким він і був раніше - в радянському Плані раху-
нків 1985 р. навіть був рахунок 89 «Резерв майбутніх витрат і платежів». Од-
нак досить часто доводиться вживати «забезпечення» як синонім «резерву», 
тому що таке наше бухгалтерське законодавство на сьогоднішній день [22].  

В.Ф. Палій, В.В. Палій виділяють такі групи резервів: резерв на пога-
шення сумнівних боргів; резерв майбутніх витрат та платежів; резерви на 
знецінення активів (резерв на знецінення цінних паперів тощо); резервний 
капітал та цільові резервні фонди. Під резервним капіталом дослідники розу-
міють частину власного капіталу, створеного з чистого прибутку, для по-
криття балансових збитків та інших втрат, під цільовими резервними фонда-
ми - відрахування цільового призначення з чистого прибутку: для покриття 
очікуваних втрат, компенсації ризику та інших витрат, які виникають у ході 
фінансово-господарської діяльності та при розподілі прибутку [26]. 

Частина дослідників виділяють такий вид резервів як кадровий. 
А.Я. Кібанов [27] дає визначення кадровому резерву, трактуючи його як 
потенційно активну і підготовлену частину персоналу організації, здатну 
заміщати вищестоящі посади, а також частину персоналу, що проходить 
планомірну підготовку для заняття робочих місць вищої кваліфікації. 

На думку І. І. Мазура і В. Д. Шапіро [28], кадровий резерв - це група 
керівників і фахівців, що володіють здатністю до управлінської діяльності, 
відповідають вимогам, що пред'являються посадою того або іншого рангу, 
піддалися відбору і що пройшли систематичну цільову кваліфікаційну 
підготовку. 

Висновки. В наш час поки що залишаються дискусійними багато під-
ходів до визначення резервів. Проведені дослідження сутності резервів ви-
явили, що кожен автор намагається розкрити сенс терміна «резерви» відпові-
дно до специфіки своєї галузі знань, в процесі реалізації прикладних завдань 
бухгалтерського обліку, контролю, фінансового менеджменту та страхуван-
ня. Таким чином, до категорії резерви можна застосувати наступні аспекти: 

1) обліковий – кошти, витрати або зобов’язання відображені в певних 
статтях бухгалтерського обліку; 

2) господарський – можливості підвищення ефективності виробництва 
(передбачають залучення та вкладання ресурсів у розвиток виробництва); 
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3) організаційний – невикористані можливості підвищення ефективно-
сті виробництва (передбачають більш повне використання наявних ресурсів, 
за рахунок впровадження організаційних заходів); 

4) економічний – запаси певних ресурсів (у матеріальній або грошовій 
формі); 

5) соціальний – персонал організації здатний до професійного зростання. 
Виявлення і застосування багатьох аспектів категорії «резерви» дасть 

змогу у подальшому використовувати багатогранну характеристику дослі-
джуваного об'єкту при здійснені організаційно – економічних заходів, спря-
мованих на підвищення ефективності функціонування підприємства. 
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УДК 336.645.1 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ 

Дудчик О.Ю., ст. викладач 
Дніпропетровська державна фінансова академія  

 
Текст анотації українською мовою. Проведено аналіз необоротних активів сільсь-

когосподарських підприємств, розглянуто їх динаміку за п’ять років, визначено їх особли-
вості порівняно з підприємствами інших галузей. Проаналізовано фінансові результати 
діяльності сільськогосподарських підприємств з точки зору їх відтворювальних можли-
востей. Сформовано особливості відтворювальних процесів в аграрній галузі. 

Text annotations in English. Analysis of non-current assets farms examined their 
dynamics over the past five years, determined their features compared with companies in other 
industries. Analyzed the financial performance of farms in terms of their reproductive 
capabilities. Formed especially reproductive processes in the agricultural sector. 

 
Постановка проблеми. В умовах, коли основні фонди аграрних під-

приємств в більшості застарілі, зношені і вимагають  оновлення, постає пи-
тання про технічне переоснащення сільгоспвиробників та забезпечення його 
фінансовими ресурсами. Необоротні активи підприємства складають вагому 
частину його стратегічного потенціалу. А активи сільськогосподарських під-
приємств мають свої особливості. Дослідження необоротних активів, їх ана-
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ліз, визначення особливостей їх відтворення в аграрній сфері є необхідним, 
своєчасним та актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відтворення не-
оборотних активів досліджують як вітчизняні так і зарубіжні вчені, а саме: 
Г.І. Башнянин, Ф.Ф. Бутинець, Глен А. Велш, Л.В. Городянська, Б.М. Дани-
лишин, С.І. Дорогунцов, О.І. Завійська,  А.Г. Загородній, О.І. Коблянська,  
Я.В. Коваль, Д. Колдуелл, Т.О. Коропецька, Л.Г. Ловінська, І.Г. Манцуров, 
В.С. Міщенко, Л.О. Пашнюк, Н.М. Притуляк, В.В. Сопко, С.М. Фірсова, В.Г. 
Швець,  Деніел Г. Шорт, Г.Є. Шпаргало та ін.  Але більшість науковців при-
діляють увагу аналізу, обліку, управлінню, відтворенню необоротних активів 
в промисловості, торгівлі, в економіці країни загалом, залишаючи поза ува-
гою це питання в аграрній сфері. Питання технічного забезпечення сільсько-
господарських підприємств досліджують в своїх наукових працях вчені та 
практики: Т.М. Бохан, Я.К. Білоусько, А.Ф. Головчук, Б.С Гузар, І.С. Дере-
вець, О.О. Непочатенко, Г.М. Підлісецький, В.Л. Товстопят, М. Шпак, Є Ціп, 
Г.Ю. Ягода та інші. Але поняття «необоротні активи» значно ширше, ніж 
«технічні засоби». Отже додаткових досліджень потребує інституційний меха-
нізм відтворення необоротних активів на підприємствах саме аграрної галузі. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз стану забезпечен-
ня агропідприємств необоротними активами, в першу чергу тими, які зно-
шуються і потребують відтворення, такими як споруди, сільськогосподарська 
техніка, машини, обладнання, устаткування, тварини, багаторічні насаджен-
ня. Визначення особливостей відтворювальних процесів в аграрній сфері.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Активи – сукупність цін-
ностей, якими володіє підприємство і використовує для здійснення господар-
ської діяльності з метою одержання економічних вигод у майбутньому, – 
піддаються контролю й обліку підприємством, та їх використання характери-
зується впливом факторів часу, ризику і ліквідності, відображають інвести-
ційні рішення на підприємстві [2, с.184]. 

Активи підприємства в балансі розподіляють, насамперед на дві групи: 
необоротні та оборотні активи. Необоротні активи – це основний капітал під-
приємства, призначений для довготермінового використання. До необорот-
них активів належать: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені ка-
пітальні інвестиції, інвестиційна нерухомість, довгострокові  біологічні акти-
ви, довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств, довгострокова дебіторська заборгованість, від-
строчені податкові активи, інші необоротні активи.  

Необоротні активи досить різноманітні за своїм складом, тому їх мож-
на класифікувати залежно від багатьох ознак. Наприклад, розрізняють актив-
ні та пасивні основні засоби, виробничі та невиробничі фонди тощо. Необо-
ротні активи гармонійно поєднані з оборотними активами в процесі функціо-
нування підприємства (на виробництві та у загальногосподарській діяльнос-
ті); окрім того, деякі статті необоротних активів навіть перегукуються зі ста-
тями оборотних активів (довгострокова дебіторська заборгованість, довго-
строкові фінансові інвестиції тощо). [1, с.163] 
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Для розуміння відтворювальних процесів на підприємствах аграрної 
галузі, проаналізуємо необоротні активи підприємств, розглянемо їх зміни за 
період 2007-2011 рр. за допомогою даних, наведених у табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка необоротних активів в сільському господарстві України* 

на початок року, млн. грн. 
Темп зміни 

2012 до 2008Показник 2008 2009 2010 2011 2012 
млн. грн. % 

Основні засоби, нематеріа-
льні активи, довгострокові 
біологічні активи, інвести-

ційна нерухомість 

       

залишкова вар-
тість 34728,5 47338,2 50171,9 59424,6 71707,7 36979,2 206,5

знос  22208,5 25391,6 27861,4 33330,5 38858,4 16649,9 175
Незавершене будівництво 4541,4 7332,5 7097,4 8217,7 8609,0 4067,6 189,6
Довгострокові фінансові 

інвестиції 2855,3 3720,3 4370,4 4502,0 5652,9 2797,6 198

Інші необоротні активи 593,5 497,9 510,8 590,6 905,7 312,2 152,6
Разом 42718,7 58888,9 62150,5 72734,9 86875,3 44156,6 203,4
Усього необоротні активи 
за всіма видами діяльності 1248695 1568186,3 1714306,5 1842663,8 2050959,6 802264,6 164,2

Питома вага необоротних 
активів с/г підприємств в 
загальній сумі необорот-
них активів за всіма ви-

дами діяльності 

3,42 3,76 3,63 3,95 4,24 х 124

Баланс підприємств агра-
рної галузі 88787,5 130677,1 141257,4 172364,6 228308,2 139520,7 257,1

Питома вага необоротних 
активів в балансі аграр-
них підприємств, %  

48,5 44,8 44,0 40,7 37,2 х 76,7

Баланс за всіма видами 
діяльності 2441101,9 3169685,3 3493792 4037635,8 4676101,8 2234999,9 191,6

Питома вага необоротних 
активів, % 50,3 47,8 47,6 44,8 43,9 х 87,3

*Таблицю складено на основі даних Державної служби статистики України [4], [6] 
 

Знос основних фондів, нематеріальних активів зріс на 75 %, при цьому 
їх залишкова вартість із року в рік збільшувалась і зросла більш ніж в 2 рази. 
Це свідчить про те, що оновлення перевищує знос і позитивно характеризує 
аграрну галузь. Майже вдвічі зросли незавершене будівництво і довгостроко-
ві фінансові інвестиції. Отже, у аграрних підприємств з’являються можливо-
сті здійснювати капітальні вкладення і навіть вкладати кошти в цінні папери 
інших підприємств та держави. 

Згідно даних Державної служби статистики, 85% необоротних активів 
зосереджені в промисловості (32%), операціях з нерухомістю (32%), сфері 
транспорту, зв’язку (12%) і торгівлі (9%) [4]. При цьому питома вага необо-
ротних активів сільськогосподарських підприємств в загальній сумі необоро-
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тних активів незначна, знаходиться в межах 3,4- 4,2%, хоча і зросла на чверть 
за період, що аналізується. 

Питома вага необоротних активів в сумі балансу аграрних підприємств 
знаходиться в межах 37-48% , і за період 2007-2011р.р. зменшилась на 23,3%. 
Тенденція до зниження питомої ваги необоротних активів спостерігається і в 
сумі балансів за всіма видами діяльності, але меншими темпами ( на 12,7%). 

Протягом досить тривалого періоду основні фонди сільськогосподарсь-
ких підприємств не оновлювались, а лише зношувались, втрачали свою вартість 
і придатність до праці. Тому зростання необоротних активів протягом останніх 
п’яти років, поки що не спроможне вивести галузь зі скрутного становища. 

Складна ситуація із матеріально-технічним забезпеченням сільськогос-
подарських підприємств пов'язана з неможливістю його оновлення через ви-
соку вартість основних засобів. Крім цього, диспропорція цін на матеріально-
технічні ресурси та продукцію сільського господарства, спричиняє виник-
нення неплатоспроможності сільськогосподарських виробників. Таким чи-
ном, ринок агропромислового виробництва характеризується скороченням 
обсягів закупівлі техніки, що ланцюговою реакцією зумовлює зниження тем-
пів її виробництва. Виникло замкнуте коло, коли з одного боку, сільськогос-
подарські підприємства не в змозі закуповувати необхідну кількість машин 
через високі ціни та відсутність достатньої їх кількості на вітчизняному рин-
ку, з іншого – виробники цієї техніки скоротили до мінімуму, а подекуди зо-
всім припинили виробництво своєї продукції через зниження купівельної 
спроможності. Крім цього, слід відмітити, що фінансово-економічна криза 
значно вплинула на виробництво техніки у вітчизняному сільськогосподар-
ському машинобудуванні. [3, с.137]. 

За період 2007-2011р.р. необоротні активи аграрних підприємств зрос-
ли на 103,4%, тобто більш ніж в 2 рази. В першу чергу це відбулось за раху-
нок збільшення активів, що потребують відтворення. Це підтверджує і аналіз 
структури необоротних активів, що представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Структура необоротних активів в сільському господарстві України* 

на початок року, % 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 

Темп 
зміни 

2012 до 
2008 

Основні засоби, нематеріальні активи, довго-
строкові біологічні активи, інвестиційна неру-

хомість 
      

залишкова вартість 81,3 80,4 80,7 81,7 82,5 101,5 
знос  52,0 43,1 44,8 45,8 44,7 86,0 

Незавершене будівництво 10,6 12,4 11,4 11,3 9,9 93,4 
Довгострокові фінансові інвестиції 6,7 6,3 7,1 6,2 6,5 97,0 

Інші необоротні активи 1,4 0,9 0,8 0,8 1,1 78,6 
Разом 100 100 100 100 100 х 

*Розраховано на основі даних Державної служби статистики України [4], [6] 
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В загальній сумі необоротних активів сільськогосподарських підпри-
ємств найбільшу питому вагу становлять саме основні фонди, нематеріальні 
активи, біологічні активи, капітальні інвестиції. Так протягом 2007-2011р.р. 
цей показник був в межах 80,4 – 82,5%. Протягом періоду, що аналізується, 
відбулось зменшення питомої ваги незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, інших необоротних активів, при цьому збільши-
лась питома вага тих необоротних активів, по яким нараховується знос і які 
потребують відтворення.  

Поняття «відтворення» притаманне таким категоріям як основні засоби, 
нематеріальні активи та інвестиції.  

Відтворення основних засобів - процес їх безперервного поновлення 
(відновлення). Відтворення буває просте та розширене.  

Просте відтворення основних засобів – це їх відновлення в тому самому 
обсязі, у якому вони були зношені та вибули. Воно здійснюється шляхом за-
міни окремих зношених частин основних засобів шляхом ремонтів або при-
дбання нових засобів на заміну зношених. Головним джерелом простого від-
творення основних засобів в умовах переходу до ринкових відносин є амор-
тизаційні відрахування.  

Ремонт основних фондів – це усунення ушкоджень, поломок, вад основ-
них засобів з метою відновлення їх експлуатаційних якостей. Розрізняють 
поточний, середній і капітальний ремонти основних засобів. 

Розширене відтворення – це таке відтворення, яке передбачає розши-
рення діючих основних засобів за рахунок збільшення їх кількості та поліп-
шення або придбання більш продуктивних та економічних основних засобів. 
Розширене відтворення може здійснюватися у вигляді нового будівництва, 
технічного переозброєння, реконструкції або розширення діючих підпри-
ємств, модернізації обладнання або його придбання тощо. Основним джере-
лом розширеного відтворення основних засобів в умовах ринкових відносин 
та самофінансування підприємств має бути прибуток.  

Не всі сільськогосподарські підприємства мають можливість, застосовувати 
прибуток як джерело відтворення активів, що підтверджують дані таблиці 3. Хо-
ча порівняно з іншими галузями, ситуація в аграрній сфері обнадійлива. 

Фінансові результати діяльності підприємств аграрної сфери, значно кращі 
ніж підприємств інших галузей. Так, якщо за підсумками 2011 року 63,5% під-
приємств за всіма видами діяльності отримали чистий прибуток, а 36,5% були 
збитковими, то в аграрній сфері ці показники відповідно становили 83,3% і 
16,7%.  За період, що аналізується, збільшилась кількість прибуткових підпри-
ємств. Якщо за всіма видами діяльності цей показник склав 2,7%, то кількість 
прибуткових сільськогосподарських підприємств зросла на 9,1%.  Дуже перекон-
ливим є показник рентабельності операційної діяльності. Рентабельність за всіма 
видами діяльності перебувала в межах від 3,3% до 5,9%, відповідно в аграрній 
галузі від 12,9% до 23,6%, що саме по собі досить високий показник. Крім цього 
за період, що аналізується рентабельність сільськогосподарських підприємств 
зросла на 65,9%, навіть не зважаючи на зменшення цього показника в 2012 році.  
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Таблиця 3 
Динаміка фінансових результатів діяльності сільськогосподарських  

підприємств України за період 2008-2012р.р. * 
 млн. грн. 

Темп зміни 
2012 до 2008Показник 2008 2009 2010 2011 2012 
млн. грн. % 

Фінансові результати під-
приємств до оподаткування        

усього 8954,2 -45011,3 58334 122210 101884,7 92930,5 1038
частка прибуткових 

підприємств, % 62,8 60,1 59,0 65,1 64,5 х 102,7

частка збиткових під-
приємств, % 37,2 39,9 41,0 34,9 35,5 х 95,4

сільське господарство 6041,8 7647,4 17391,1 25582,5 27207,8 21166 350
частка прибуткових 

підприємств, % 71,7 69,7 69,8 83,4 78,2 х 109,1

частка збиткових під-
приємств, % 28,3 30,3 30,2 16,6 21,8 х 77,0

Рентабельність операцій-
ної діяльності підприємств        

усього 3,9 3,3 4,0 5,9 5,0 х 128,2
сільське господарство 12,9 14,7 23,2 23,6 21,4 х 165,9

Чистий прибуток        
усього -41025,1 -37131,1 13906,1 67797,9 35067,3 76092,4 185,4
частка прибуткових 

підприємств, % 61,3 58,9 57,3 63,5 … х х 

частка збиткових під-
приємств, % 38,7 41,1 42,7 36,5 … х х 

сільське господарство 5789,2 7584,8 17276 25383,5 27001,3 21212,1 366,4
частка прибуткових 

підприємств, % 71,4 69,5 69,5 83,3 … х х 

частка збиткових під-
приємств, % 28,6 30,5 30,5 16,7 … х х 

*Таблицю складено на основі даних Державної служби статистики України [4], [6] 
 

Але все ж не всі сільськогосподарські підприємства є прибутковими, 
тому постає питання про використання інших джерел оновлення основних 
фондів. Найбільш відомими є кредитні відносини. Останнім часом сільгосп-
виробники почали освоювати і таке джерело інвестування як лізинг.  

Напрямком відтворення нематеріальних об’єктів є їх поліпшення (моде-
рнізація). Відтворення нематеріальних активів в Україні здійснюється у від-
повідності з обраним підходом до їх оцінки, згідно з Національним стандар-
том № 4 [5]. 

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності 
ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або 
заміщення об'єкта оцінки. Витратний підхід застосовується для визначення 
залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної 
власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини 
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зносу. Вартість відтворення майнових прав інтелектуальної власності визна-
чається шляхом застосування методу прямого відтворення, а вартість замі-
щення – методу заміщення. 

Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґру-
нтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних дохо-
дів у вартість об’єкта оцінки. Дохідний підхід застосовується для оцінки 
майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли можливо визначити 
розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична осо-
ба, якій належать такі права, від їх використання. Основними методами до-
хідного підходу, що застосовуються для оцінки майнових прав інтелектуаль-
ної власності, є метод непрямої капіталізації (дисконтування грошового по-
току) та метод прямої капіталізації доходу. 

Порівняльний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності 
застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації 
про ціни на ринку подібних об’єктів та умови договорів щодо розпорядження 
майновими правами на такі об’єкти. У разі застосування порівняльного під-
ходу до оцінки майнових прав інтелектуальної власності подібність об’єктів 
визначається з урахуванням їх виду, галузі (сфери) застосування, економіч-
них, функціональних та інших характеристик. 

Сукупність елементів порівняння формується з факторів, які впливають 
на вартість майнових прав інтелектуальної власності. До таких факторів, зок-
рема, належать наявність правової охорони майнових прав інтелектуальної 
власності; умови фінансування договорів, предметом яких є майнові права 
інтелектуальної власності; галузь або сфера, в якій може використовуватись 
об’єкт права інтелектуальної власності, майнові права на який оцінюються; 
функціональні, споживчі, економічні та інші характеристики такого об’єкта; 
рівень його новизни; залишковий строк корисного використання; придатність 
до промислового (комерційного) використання. [5] 

Відтворення інвестицій. Якщо суб’єкт сільськогосподарської діяльності 
має активи у вигляді акцій, облігацій тощо – відтворення даних активів від-
бувається у разі збільшення їхньої вартості, або ж у разі здійснення додатко-
вого інвестування коштів у цінні папери. 

Висновки. Процес відтворення необоротних активів в аграрній галузі 
має певні особливості. Так сільгоспвиробники володіють таким основним за-
собом як земля, при цьому її вартість не відображається в балансі аграрних 
підприємств, тому складно говорити про процес відтворення. Хоча, земля в 
процесі експлуатації втрачає свою родючість і потребує відтворювальних за-
ходів. Особливо актуальне це питання в теперішній час, коли спостерігається 
виснаження земельних угідь  певними культурами (соняшник, ріпак), недо-
тримання оптимальної сівозміни, недостатнє використання добрив, призво-
дить до зменшення врожаю, і як наслідок до недоотримання прибутку або на-
віть до збитків. 
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Також особливістю аграрних підприємств є наявність біологічних акти-
вів, процес відтворення яких багато в чому залежить від співпраці з племінними 
господарствами щодо питань відтворення худоби і багаторічних насаджень. 

При відтворенні основних засобів в сільському господарстві діють як 
звичайні формальні правила стосунків між замовниками та підрядниками, що 
здійснюють роботи з покращення земель, капітального будівництва та ремо-
нту будівель, монтажу та обслуговування машин та обладнання, так й нефо-
рмальні правила, які діють у аграрній галузі. Інституційний механізм при 
цьому варіює між дотриманням та недотриманням формальностей при наймі 
працівників та іншими відносинами, у зв’язку з їх важкою контрольованістю 
з боку державних органів у сільській місцевості та наявністю місцевих куль-
турних факторів, що можуть впливати на вибір підрядника та інших контра-
гентів. Також існує механізм запозичення основних засобів агропідприємства 
для особистих потреб його працівників. 

Також у сільській місцевості поширений неформальний підхід у вирі-
шенні питань, пов’язаних з пошкодженням майна внаслідок порушення пра-
вил експлуатації або при скоєнні дорожньо-транспортних пригод, особливо 
за відсутності страхового захисту майна. Інституційний механізм у даному 
випадку тримається на специфіці безпеки проживання у сільській місцевості, 
коли вкрай бажаним є підтримання добрих неформальних стосунків всереди-
ні громади, навіть якщо це тягне за собою порушення законодавства й додат-
кові матеріальні витрати. 

Відтворення необоротних активів в аграрній сфері потребує врахування 
цих особливостей. 
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УДК: 378.14:65.011.47 
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ 

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
Єгорова О.В., к.е.н., доцент; Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Досліджуються існуючі в сучасній літературі підходи щодо визначення предмету 

економічного аналізу та його суті. Результатом дослідження є авторське визначення 
категорії «предмет економічного аналізу». 

The approaches to definitions of economic analysis subject and its essence in modern lit-
erature are investigated. As the result of the research the category «economic analysis subject» 
is determined by the author. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до класифікації наукових дисцип-
лін економічний аналіз відносять до групи економічних суспільних гуманіта-
рних наук. Спільний об’єкт дослідження всієї сукупності наук, що входять до 
цієї групи, в загальному вигляді формулюється як «господарська діяльність». 
При цьому, кожна економічна дисципліна вивчає певний аспект, властивість, 
відносини господарської діяльності, тобто має свій предмет. Історичне ста-
новлення економічної науки, диференціація та інтеграція її галузей та інші 
об’єктивні чинники зумовили неоднозначність трактування науковцями 
предмету економічного аналізу. 

Дискусії, що й досі тривають серед науковців з приводу, призвели до від-
сутності загальновизнаного формулювання предмету економічного аналізу. Крім 
того, багато поширених визначень практично ототожнюють об’єкт і предмет 
економічного аналізу, тим самим визнаючи його наукою суто методологічною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «предмет вивчен-
ня» є фундаментальною категорію для будь-якої науки, а тому обов’язково 
висвітлюється у науковій та навчальній літературі. Визначення предмету на-
уки розглянуто в усіх фундаментальних працях з економічного аналізу, зок-
рема в підручниках та навчальних посібниках таких науковців, як: 
М.І. Баканов, Є.В. Мних, Г.В. Савицкая, В.К. Савчук, М.Г. Чумаченко, 
А.Д. Шеремет та інших [1, 4, 8, 13]. 

Проте, на жаль, дискусія щодо предмета економічного аналізу ведеться 
переважно на сторінках навчальної літератури, в той час як монографічні до-
слідження або статті у періодичних виданнях з цього приводу є рідкістю. 
Так, в авторитетному російському журналі «Экономический анализ: теория и 
практика» за останні три роки не було жодної публікації з даного питання. 

Серед опублікованих аналітичних матеріалів привертає увагу експери-
мент, проведений російським вченим А.І. Муравйовим [9, с.21], який заміню-
вав у різних поширених визначеннях предмета даної науки терміни «еконо-
мічний аналіз» на «планування», «управління» і т.д. Перевірка отриманих 
замін не виявила абсурдних визначень, тобто досліджувані формулювання не 
містять того специфічного, що вивчається лише даною наукою, і що дозволяє 
відрізнити економічний аналіз серед інших наук. 

Отже, у вітчизняній науковій та навчальній літературі відсутня термі-
нологічна упорядкованість терміну «предмет економічного аналізу». Неви-
значеність предмету науки, різне його розуміння сучасними вченими-
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економістами не дає змоги об’єктивно оцінити роль та місце економічного 
аналізу в системі економічних дисциплін, що заважає розвитку теорії аналізу 
та зумовлює актуальність дослідження. 

Постановка завдання. Предмет будь-якої науки, в тому числі й еко-
номічного аналізу, – це те специфічне, що дає їй право на існування, що є од-
нією з умов визнання її самостійною наукою. 

При формулюванні визначення предмета науки слід виходити з того, 
що в галузях наук предмет не може співпадати, спільними можуть бути лише 
об’єкти, а тому визначення повинно містити основні специфічні принципи 
пізнання предмета науки з врахуванням особливостей [5]. 

Метою даної статті є узагальнення підходів до визначення предмету 
економічного аналізу, їхня критична оцінка та формулювання авторського 
визначення з урахуванням досягнень сучасної аналітичної науки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все, слід згадати 
про можливість проведення економічного аналізу на різних рівнях, відповід-
но до яких виділяють макроекономічний та мікроекономічний аналіз (або 
аналіз господарської діяльності підприємств). Останній тісно пов’язаний з 
такими економічними науками і дисциплінами як економічна теорія, еконо-
міка підприємств, мікроекономіка, економічна статистика, бухгалтерський 
облік, аудит, фінанси підприємств, планування, маркетинг, менеджмент, кон-
тролінг, консалтинг, бенчмаркінг тощо. Оскільки всі вони вивчають госпо-
дарську діяльність, з метою чіткого розподілу функцій та уникнення дублю-
вання мети та завдань окремих наук, слід дати чітке формулювання предмету 
кожної з них. Сформулювати предмет науки означає визначити її зміст, і, як 
наслідок, уточнити її місце серед інших споріднених наук. 

Різні точки зору, які містяться в роботах сучасних вчених-економістів, з 
приводу формулювання предмета економічного аналізу узагальнені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Визначення предмета економічного аналізу в роботах вчених-

економістів [власна розробка] 
Визначення Автори 

1 2 
- господарські процеси організацій, соціально-економічна ефек-
тивність і кінцеві фінансові результати їхньої діяльності, обумо-
влені впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів, що відо-
бражаються через систему економічної інформації. 

Баканов М.І.,  
Мельник М.В.,  
Шеремет А.Д. [1] 
Костенко Т. Д.,   
Підгорна Є. Ю. [7] 

- діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших госпо-
дарських формувань, спрямована на досягнення максимальних 
результатів за мінімальних витрат. 

Грабовецький Б.Є. [3], 
Чумаченко М.Г. [4], 
Болюх М.А. 

- господарська діяльність підприємств, їх підрозділів і 
об’єднань, інших господарських формувань, яка відображується 
у вихідних для аналізу даних обліку звітності та планах підпри-
ємства, а також у системі аналітичних економічних показників. 

Ковальчук М. І. [6] 

- реальна господарська практика суб'єктів господарювання, яка ха-
рактеризується сукупністю економічних відносин у зв'язку з вироб-
ничо-фінансовими ресурсами, навколишнім природним середови-
щем, міжнародним співробітництвом та соціально-політичною ат-
мосферою і відображається у системі економічної інформації. 

Мних Є. В. [8] 
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Визначення Автори 
1 2 

- фінансово-майновий стан і поточна господарська діяльність 
організацій, що вивчається з погляду її відповідності завданням 
бізнес-планів і з метою виявлення невикористаних резервів під-
вищення ефективності роботи організації 

Вікіпедія [2] 

- фінансово-господарська діяльність підприємств і об'єднань у 
всій її багатогранності, відображеній у системі економічних по-
казників, а також в інших джерелах інформації. 

Попович П.Я. [11] 

- причинно-наслідкові зв'язки і залежності економічних явищ та 
процесів, що формують результати діяльності суб'єкта господа-
рювання. 

Савицька Г.В. [13], 
Косова Т.Д. [10] 

- відхилення показників господарської діяльності будь-якої лан-
ки економіки від базового рівня, що розглядаються в статиці і в 
динаміці як наслідок впливу загальних і специфічних факторів, 
які використовуються для побудови оцінок і виявлення резервів 
збільшення економічної ефективності виробництва і обігу, кра-
щого використання ресурсів на базі інтенсифікації 

Муравйов А.І. [9] 

 

Отже, всі існуючі визначення предмета економічного аналізу, можна 
згрупувати за наступними ключовими словами: господарська діяльність; гос-
подарські явища і процеси; причинно-наслідкові зв’язки; відхилення показ-
ників господарської діяльності. 

Ретроспективний огляд літератури показує, що ще десятиліття тому до 
переліку принципових підходів до визначення предмету економічного аналі-
зу також входили «економіка підприємств» та «інформаційний потік» [5, 14]. 
Проте, систематична обґрунтована критика таких формулювань предмета 
аналізу принесла свої результати – вчені-економісти визнали, що дані еконо-
мічні категорії не можуть виступати у зазначеній якості. Так, категорія «еко-
номіка» не може бути предметом економічного аналізу, оскільки її сутність 
трактується неоднозначно (найчастіше під нею розуміють сукупність еконо-
мічних процесів, які здійснюються на підприємстві), крім того, такий пред-
мет не відрізняє аналіз від інших функцій управління. Що стосується катего-
рії «інформаційний потік», вона є предметом вивчення інформатики та еко-
номічної кібернетики, а тому також не може претендувати на роль акцентної 
ознаки предмету аналізу господарської діяльності. 

Критично оцінюючи варіації визначення предмету економічного аналі-
зу, наведені вище, слід також відкинути й формулювання «відхилення показ-
ників господарської діяльності». Прихильникам такого визначення російсь-
кий вчений А.А. Сафонов ставить питання: «А якщо не буде відхилень (що 
теоретично можливе), то не буде й предмету?» [14]. 

Розглядаючи у якості предмету економічного аналізу господарську дія-
льність, слід нагадати, що остання є об’єктом вивчення даної науки. Оскільки 
предмет є вужчим поняттям, ніж об'єкт, і виступає його складовою, у якості 
першої категорії потрібно виділити частину господарської діяльності, на яку 
переважно спрямовується аналітичний пошук. На нашу думку, оскільки під 
господарською діяльністю розуміють сукупність окремих господарських 
операцій, зокрема технологічний та організаційний процес, потрібно конкре-
тизувати, що економічний аналіз досліджує саме економічні процеси, що від-
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буваються у результаті господарської діяльності. Отже, відмінною рисою 
предмету економічного аналізу є те що він вивчає саме економічні аспекти 
господарської діяльності підприємств та економічні відносини, які форму-
ються в межах підприємств і навколо них. 

Ще одне ключове словосполучення, яке часто зустрічається у якості 
ознаки предмету економічного аналізу, – «господарські явища і процеси». 
Безсумнівно, аналітична практика ґрунтується на вивченні системи еконо-
мічних категорій, які є зовнішніми проявами сутнісних економічних явищ. 
Що стосується господарських процесів, то оскільки під ними розуміють на-
прямки або фази господарської діяльності підприємства, тобто складові 
останньої, вони безперечно можуть бути предметом аналітичної науки. 

Тобто, порівнюючи два варіанти визначення предмету економічного 
аналізу – «господарська діяльність» або «господарські явища і процеси», 
останній слід визнати більш вдалим. Крім того, оскільки наголос слід зроби-
ти на економічному аспекті явищ і процесів, що відбуваються у господарсь-
кій діяльності, слід дати уточнене формулювання «господарські явища, про-
цеси та їх результати, що відображаються в системі економічних показників, 
які всебічно характеризують господарську діяльність». Проте, у наведеному 
формулюванні відсутнє те ключове, що відрізняє економічний аналіз як нау-
ку від інших споріднених наук. На нашу думку, при розкритті предмету еко-
номічного аналізу увагу слід зосередити на причинно-наслідкових зв’язках. 

Господарські процеси та економічні результати їхньої діяльності фор-
муються під впливом комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників. Роз-
глядаючи економічний аналіз як науку прикладну, слід підкреслити її роль у 
системі управління господарською діяльністю. Дослідивши систему причин-
но-наслідкових зв’язків та кількісно вимірявши вплив факторів на кінцеві ре-
зультати діяльності, економічний аналіз дозволяє обґрунтувати конкретні 
пропозиції щодо підвищення ефективності виробництва. Підкреслимо, що 
предметом аналізу слід вважати не лише наслідки впливу чинників (вони ві-
дображаються в системі економічних показників, які характеризують госпо-
дарську діяльність), але й безпосередні причини цього впливу, тобто причин-
но-наслідкові зв’язки господарської діяльності. 

Виходячи з вище викладеного, правомірно зосередитись на думці, що 
найбільш повне тлумачення предмету економічного аналізу може бути сфор-
мульоване компіляцією двох концептуальних понять: «господарські явища і 
процеси» та «причинно-наслідкові зв’язки». Визначення досліджуваного те-
рміну може мати наступний вигляд: «Предметом економічного аналізу є гос-
подарські явища, процеси та їх результати, відображені в системі економіч-
них показників, та причинно-наслідкові зв’язки, що їх характеризують». 

Висновки. В економічній літературі відсутнє не лише загальноприйня-
те визначення предмету економічного аналізу, але й єдиний концептуальний 
підхід до цього принципового питання. 

Основними недоліками оприлюднених визначень є: 
- ототожнення предмету економічного аналізу з об’єктом вивчення 

будь-якої економічної дисципліни – «господарською діяльністю»; 
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- відсутність ключових понять, які встановлюють границі науки, до-
зволяють зрозуміти її місце у системі економічних наук; 

- невідповідність принципу лаконічності – до визначень включають 
зайву інформацію, яка не має принципового характеру для визначення пред-
мету дослідження (наприклад, наводяться додаткові характеристики даної 
науки: її сутність, мета, завдання, джерела аналізу або неповний перелік чин-
ників, що впливають на діяльність суб’єкта господарювання). 

Сформульоване авторське визначення не є принципово новим, проте, 
на нашу думку, воно дозволяє зрозуміти спрямування науки та чітко окрес-
лити завдання економічного аналізу. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто особливості нарахування амортизації основних засобів у фі-

нансовому обліку, порядок створення та використання   амортизаційного фонду підпри-
ємства, напрями оптимізації інвестиційного характеру амортизаційного фонду підпри-
ємств та облікове відображення використання амортизаційних відрахувань на балансо-
вих і позабалансових рахунках бухгалтерського обліку. 

The article discusses the features of depreciation of fixed assets in the financial account, 
the establishment and use of the depreciation fund of enterprise and optimization directions of 
investment-related areas of fund enterprises and the accounting reflect of using depreciation 
contributions  on the balance and off- balance deposits of accounts. 

 
Постановка проблеми. З моменту переходу України на міжнародні 

стандарти обліку і звітності багато питань  виникло   у зв’язку з визначенням 
сутності амортизації у фінансовому бухгалтерському обліку, з порядком ви-
бору методів нарахування амортизації та використанням накопичених амор-
тизаційних відрахувань. Крім того, зміна економічних умов відтворення ос-
новного капіталу актуалізує необхідність дослідження ринкової системи 
амортизації в аспекті змін фінансово-економічного змісту формування та на-
ступної реалізації амортизаційної політики підприємства. Це обумовлено 
тим, що гнучка амортизаційна політика, як державна, так і окремого підпри-
ємства, є одним з головних факторів відновлення економічного зростання в 
умовах інвестиційної кризи, спаду виробництва та інфляції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної про-
блеми присвячені праці іноземних та вітчизняних науковців і практиків, зок-
рема Л. А. Бернстайна, Е. Хендріксена, І. Голошевича, Г. Кірейцева, 
В. Савчука, С. Євтушенка, І. Чалого та інших. Це свідчить про те, що про-
блема застосування амортизаційної політики на підприємстві потребує гли-
бокого дослідження і є актуальною. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз змін в методиці нараху-
вання амортизації основних засобів згідно Податкового кодексу та дослі-
дження порядку формування амортизаційного фонду підприємства та поряд-
ку його обліку і використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  В сучасній економічній 
літературі існує декілька тлумачень сутності амортизації. Амортизація (піз-
ньолатинське amortisatio - погашення) це: 

- поступове зношування обладнання, будинків, споруд, транспортних 
засобів та інших необоротних активів і перенесення їх вартості частинами на 
продукцію, що виробляється; 

- зменшення цінності майна, обкладеного податком (на суму капіталі-
зованого податку); 

- в техніці (від французького amortir - послаблювати, пом’якшувати) – 
пом’якшення ударів [1]. 
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Амортизація основних засобів – це об’єктивний економічний процес 
перенесення вартості основних засобів по мірі їх зносу на продукт або послу-
ги, що виробляються. Необхідність амортизації витікає з особливостей участі 
основних засобів у процесі відтворення – вони функціонують протягом ряду 
окремих циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму. В кожній 
одиниці нового продукту відтворюється частка вартості основних засобів 
пропорційно їх зносу. 

З точки зору бухгалтерського обліку амортизація являє собою єдність 
процесів зношення та відшкодування вартості необоротних активів. Її при-
значення полягає в акумулюванні у грошовій формі ресурсів для відновлення 
необоротних активів, що використовуються в процесі виробництва. Аморти-
заційні відрахування залишаються у розпорядженні підприємства і формують 
його амортизаційний фонд. 

За період корисного використання необоротних активів необхідно на-
копичити суму грошових коштів, достатню для заміни зношених активів. На-
копичення здійснюється на окремому банківському рахунку підприємства, 
який називають амортизаційним фондом. Призначенням коштів амортиза-
ційного фонду є відновлення (придбання замість зношених) необоротних ак-
тивів. 

На практиці розрізняють два основних види амортизації – амортизацію, 
пов’язану зі зносом необоротних активів, та виключну амортизацію. Під 
амортизацією, пов’язану зі зносом, розуміють амортизацію конкретних 
об’єктів, яка полягає у накопиченні в амортизаційному фонді їх списуваної 
вартості за період корисного використання. 

Під виключною амортизацією розуміють формування певного резерву 
у складі власного капіталу за рахунок грошових коштів, що звільнено в про-
цесі амортизації, пов’язаної зі зносом або у зв’язку з наданням податкових 
пільг. Кошти цього фонду направляються на фінансування непередбачених 
витрат. 

Призначенням амортизаційного фонду є відновлення необоротних ак-
тивів. Але навіть у випадку своєчасного поповнення амортизаційного фонду 
коштів, накопичених до кінця терміну корисного використання необоротних 
активів, може виявитись недостатньо для його заміни. Внаслідок інфляції ри-
нкові ціни на обладнання підвищуються, а кошти амортизаційного фонду 
знецінюються. З цієї причини протягом терміну існування амортизаційного 
фонду його кошти спрямовуються на фінансування існуючих активів [6]. 

Амортизаційний фонд створюється шляхом щомісячних відрахувань. 
Порядок нарахування амортизації необоротних активів регламентує П(С)БО 
7 «Основні засоби». У фінансовому обліку підприємство самостійно обирає 
метод амортизації. Згідно П(С)БО 7, амортизація основних засобів нарахову-
ється за одним з методів, а саме: прямолінійним, зменшення залишкової вар-
тості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивним, вироб-
ничим. 

Згідно П(С)БО 7  підприємство має право переглянути метод нараху-
вання амортизації у разі зміни очікуваного способу отримання економічних 
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вигод від використання об’єктів. Нарахування амортизації за новим методом 
починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну 
методу амортизації [4]. 

Накопичення сум нарахованої амортизації відбувається по кредиту ра-
хунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». Крім того, з 1 січня 2004 
року до Плану рахунків було введено позабалансовий рахунок 09 «Аморти-
заційні відрахування». Рахунок 09 призначений для ведення позабалансового 
обліку нарахування та використання амортизаційних відрахувань, є  пасив-
ним. Нарахування амортизаційних відрахувань проводиться по кредиту ра-
хунка 09, а використання амортизаційних відрахувань відповідно відобража-
ється по дебету цього рахунка. Рахунок  09 може мати залишок, який залежно 
від того, в який момент часу такий залишок аналізується, може трактуватися 
як початкове сальдо, поточне сальдо або кінцеве сальдо [3]. 

Облік амортизаційних відрахувань на цьому рахунку «не прив’язаний» 
до будь-якого конкретного періоду (наприклад, календарного року з 1 січня 
по 31 грудня), отже, облік на цьому рахунку  ведеться постійно. Це означає, 
що рахунок 09 не відкривається тимчасово на будь-який період, після закін-
чення якого він закривається, наприклад, як рахунок фінансових результатів, 
що за своєю природою є активно-пасивними.  

Таким чином, рахунок 09 використовується як постійний рахунок, який 
за своєю класифікацією є пасивним. Це означає, що цей рахунок  не може 
мати активного (дебетового) сальдо. Це пов’язано з тим, що використати 
амортизаційних відрахувань більше, ніж нараховано, не можна, і не можна 
зарахувати використання амортизаційних відрахувань у рахунок майбутнього 
нарахування таких відрахувань (тобто «в борг»).  

Отже, відображенню на рахунку 09 підлягають амортизаційні відраху-
вання, облік яких провадиться на відповідних субрахунках рахунку 13 «Знос 
(амортизація) необоротних активів». 

Зменшення залишку на рахунку 09 розглядається як використання на-
рахованих  амортизаційних відрахувань, і таке зменшення відображається у 
випадку  здійснення капітальних інвестицій. У бухгалтерському обліку під 
капітальними інвестиціями розуміється придбання або створення матеріаль-
них та нематеріальних необоротних активів, і облік таких інвестицій ведеться 
на відповідних субрахунках рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Амортиза-
ційні відрахування можуть бути використані за наступними напрямками:  бу-
дівництво об’єктів, придбання (виготовлення) основних засобів, поліпшення 
основних засобів, придбання (створення) нематеріальних активів, інші капі-
тальні роботи, погашення отриманих на капітальні інвестиції позик [4]. 

Однак,  позабалансовий  рахунок  09  відрізняється від балансового ра-
хунка 13. За  своєю  сутністю рахунок  09 є свого роду джерелом (фондом) 
фінансування  капітальних інвестицій, оскільки сума нарахованої  амортиза-
ції (накопиченого  зносу) в бухгалтерському обліку фактично зменшує  фі-
нансові результати діяльності підприємства без фактичного витрачання  гро-
шових коштів.  Залишок  по рахунку  09 збільшується  на ту ж суму, на яку  
сума нарахованої  амортизації необоротних активів зменшує  фінансові ре-
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зультати діяльності підприємства (в кінцевому  підсумку – нерозподілений 
прибуток / непокритий збиток) [5]. 

Під час строку корисного використання необоротних активів їх вар-
тість суттєво змінюється, причому не тільки у бік зменшення. Амортизаційні 
відрахування здійснюються на підставі ціни придбання з врахуванням пері-
одичної переоцінки, яка може неадекватно відображати темпи інфляції. Нау-
ково-технічний прогрес та інфляція спричиняють збільшення вартості необо-
ротних активів. Інфляція, наприклад, специфічно впливає на процес нараху-
вання амортизації. З одного боку вона збільшує фактичну вартість «пасив-
них» об’єктів (будинки, споруди тощо), а відтак і їх ринкову вартість навіть 
після списання попередніх витрат. З іншого боку, за умови швидкого мора-
льного старіння «активних» об’єктів (транспортні засоби, верстати, облад-
нання тощо) інфляція спричиняє зростання витрат на заміщення зношених 
об’єктів новими, внаслідок чого необхідне збільшення амортизаційних відра-
хувань. Тому для забезпечення безперервного процесу виробництва та само 
інвестування підприємства вимушені використовувати інші ресурси, що нега-
тивно відбивається на їх фінансово-економічному становищі. Такі випадки по-
требують вжиття заходів антиінфляційного захисту амортизаційного фонду. 

Серед існуючих інструментів подолання впливу інфляції можна відмі-
тити переоцінку вартості необоротних активів та індексацію амортизаційних 
відрахувань. У зарубіжній практиці для запобігання або зменшення впливу 
інфляції застосовують резервну амортизацію, яка є сумою додатково нарахо-
ваного зносу, що необхідна для компенсації втрат амортизаційного фонду 
внаслідок інфляційних процесів [2]. Така сума може бути розрахована щомі-
сяця на підставі величини індексу інфляції та не буде вважатися частиною 
прибутку звітного періоду, оскільки відноситься до минулих періодів. 

Висновки. В сучасній вітчизняній економіці державна амортизаційна 
політика не є досконалою. В Україні не розроблена концепція ефективного 
накопичення і використання фінансових ресурсів. Внаслідок цього амортиза-
ція розглядається як другорядна у вирішенні завдань відтворювального хара-
ктеру та у відновленні фінансових ресурсів підприємства. Впорядкування ме-
тодики нарахування амортизації необоротних активів, створення і ефективне 
використання амортизаційного фонду а також застосування методу резервної 
амортизації дасть можливість оптимізувати інвестиційний характер аморти-
заційного фонду, мати додаткові ресурси для реновації необоротних активів, 
оптимізувати та мінімізувати базу оподаткування сучасних підприємств. 
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ПОКАЗНИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ, 
ДІАГНОСТИКИ І КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Жадько К.С., к.е.н., доцент 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

 
В статті запропоновано альтернативи вибору економічних показників систем моні-

торингу, діагностики і контролю діяльності підприємств в залежності від потреб управлін-
ня, запропоновано використання інтегрального показника з ваговими коефіцієнтами.  

In the article a proposed an alternative choice of economic indicators of monitoring, 
diagnosis and control of enterprises according to management needs, proposed the use of the 
integral index weights. 

 

Постановка проблеми. У процесі проведення моніторингу, діагности-
ки і контролю для визначення основних параметрів інформаційної системи 
відбувається формалізація правил збору й обробки сформованих потоків ін-
формації та економічних показників. Це дозволяє менеджерам одержувати 
доступ до бази даних за весь період діяльності підприємства для прийняття 
управлінських рішень. Для ефективного управління підприємством в умовах 
кризи недостатньо тієї інформації, що обробляється в традиційному порядку. 
У ній може не міститися необхідної інформації про зміни в системі з метою 
зменшення негативного впливу кризових явищ. Цінність інформації залежить 
від того, який вплив вона робить на ухвалення рішення. Інформація має ціну, 
якщо вона змінює уявлення працівника про реальну дійсність, якщо мене-
джер відповідної ланки управління реагує на виявлені зміни і якщо ефектив-
ність управління поліпшується у зв'язку з впливом виявлених змін на процес 
прийняття управлінських рішень. Тому застосування різних систем економі-
чних показників в системі моніторингу, діагностики і контролю діяльності 
підприємств дозволяють отримати інтегроване управління, що використову-
ють для розподілу інформаційних потоків так, що підприємство стає сукуп-
ністю взаємодіючих і управлінських гнучких систем. Формування автомати-
зованої системи формування економічних показників в системах моніторин-
гу, діагностики і контролю забезпечують оптимальне прийняття управлінсь-
ких рішень. У результаті використання можливостей інформаційних і кому-
нікаційних технологій може швидко підвищитися рівень взаємозв'язків у сис-
темі управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключовим питанням еко-
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номічних систем моніторингу, діагностики  і контролю стає питання, якими 
саме показниками та методиками користуватися для постійного пристосу-
вання до динамічного навколишнього середовища, гнучкості систем управ-
ління, підтримки конкурентоспроможності діяльності підприємств. Рівень 
розвитку інформаційних комунікацій дозволяє застосовувати в умовах кризи 
системи підтримки і прийняття рішень, системи, що моделюють процес при-
йняття рішень на основі формалізованих правил, системи з технологією ви-
сновку на основі прецедентів, що працюють за принципом навчання, але всі 
ці системи поєднує певний набір економічних показників. Досвід застосуван-
ня подібних систем приводить до таких результатів: скорочення своїх втрат за-
вдяки застосуванню експертних моніторингових і діагностичних систем. Доне-
давна пошук потрібної інформації інколи займав досить багато часу. Нині Ін-
тернет може звести в єдину базу аналітичну й оперативну інформацію, об'єдна-
ти локальні мережі структурних підрозділів організації, використовувати елект-
ронну пошту для проведення більш якісних досліджень різних аспектів в 
управлінні. Значний внесок у розробку цих проблем зробили такі вітчизняні та 
закордонні вчені-економісти: Т.А. Бурова, Н.В. Алексеєнко, О.Г. Бодров, І.В. 
Брянцева, І.Р. Бузько, В.М. Гончаров, П.В. Єгоров, М.О. Кизим, В.Л. Плескач, 
А.Е. Воронкова та інші науковці [1-6]. 

Постановка завдання. Теорія і практика моніторингових, діагностич-
них і контрольних досліджень відноситься до числа теорій, що описують і 
досліджують механізми функціонування в економіці і суспільстві. Її розвиток 
досяг такого стану, коли досліджувані в ній постановки, моделі та методи 
стають корисними в практиці управління й у вирішенні теоретичних проблем 
в інших галузях і сферах діяльності. Моніторинг розглядається як етап до 
проведення контролю, а діагностика - як необхідний етап дослідження про-
блем, що мають місце в процесі життєдіяльності певної системи, який відбу-
вається після виявлення проблеми в результаті контролю [2].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині відсутня загально-
прийнята методика застосування економічних показників в системах моніто-
рингу, діагностики і контролю діяльності підприємства, однак існує достатньо 
класифікацій показників моніторингу, діагностики і контролю. Вони кардина-
льно відрізняються за своєю сутністю та базою формування показників. Вико-
ристання їх може бути зручним у різних ситуаціях залежно від специфіки га-
лузі, до якої відноситься досліджуваний об'єкт [1-6]. Ми пропонуємо такі три 
етапи застосування показників моніторингу, діагностики і контролю.  

Етап 1. Розрахунок одиничних показників. Для переведення цих показ-
ників у відносні величини здійснюється їх порівняння з базовими показника-
ми. В якості базових показників можуть виступати: середньогалузеві показ-
ники; показники будь-якого підприємства та порівняння з середніми по регі-
ону. При цьому експертним шляхом ці показники можуть порівнюватися з 
відносними величинами у шкалах. 

Етап 2. Розрахунок коефіцієнтів, індексів. 
Етап 3. Розрахунок показників за шаблоном формул, що характеризу-

ють стан справ підприємства, розглянемо для прикладу групи таких показни-
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ків (кількість показників залежить від потреб систем) в таблиці 1. У зв'язку з 
тим, що кожен з цих показників має різну ступінь важливості для моніторин-
гу, діагностики і контролю діяльності підприємства, експертним шляхом мо-
жна визначити коефіцієнт вагомості кожного показника, але в сумарному ви-
гляді він повинен бути не більше 1. 

Тоді інтегральний коефіцієнт показників (ІКП) систем моніторингу, діаг-
ностики і контролю діяльності підприємства може бути визначений за форму-
лою: 

                     ІКП =В*ЕД+В*ЕСП+В*ЕОЗ+В*ЯТ    
де  ІКП - інтегральний коефіцієнт показників моніторингу, діагнос-

тики і контролю діяльності підприємства; ЕД - значення ефективності діяль-
ності підприємства; ЕСП – значення показника економічного стану підпри-
ємства; ЕОЗ - значення показника ефективності організації збуту та просу-
вання товару; ЯТ — значення якості товару; В - коефіцієнт  вагомості кожно-
го показника, наприклад, якщо складові рівнозначні, то його значення для 
даної формули може складати 0,25. 

Таблиця 1 
Економічні показники діяльності підприємства 

Показники Характеристика 
показника Формула 

1. Показники ефективності діяльності підприємства (ЕД) 
1.1. Відносний показник ви-
трат на одиницю продукції (В) 

Відображає ефективність ви-
трат при випуску продукції 

В = загальні витрати / обсяг 
випуску продукції 

1.2. Відносний показник 
продуктивності праці (ПП) 

Відображає ступінь органі-
зації виробництва та викори-
стання робочої сили 

ПП = обсяг випуску продук-
ції / середньоспискова чисе-
льність робітників 

2. Економічний стан підприємства (ЕСП) 
2.1. Коефіцієнт автономії 
(КА) 

Характеризує неза-лежність 
підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування 

КА = власні засоби підпри-
ємства /загальна сума джерел 
фінансування 

2.2. Коефіцієнт платоспро-
можності (КП) 

Відображає здатність підпри-
ємства виконувати свої фінан-
сові зобов'язання та визначає 
ймовірність банкрутства  

КП = власний капітал / зага-
льні зобов'язання 

2.3. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності (КЛ) 

Показує якісний склад засо-
бів, що є джерелами покрит-
тя поточних зобов'язань 

КЛ = грошові засоби та їх 
еквіваленти / короткостроко-
ві зобов'язання 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕОЗ) 
3.1. Рентабельність продажу 
(РП) 

Характеризує ступінь прибу-
тковості роботи підприємст-
ва на ринку, правильність 
встановлення ціни 

РП = прибуток від реалізації 
* 100% / обсяг продажу 

3.4. Коефіцієнт ефективності 
реклами та засобів стимулю-
вання збуту (КР) 

Показує економічну ефекти-
вність реклами та засобів 
стимулювання збуту 

КР = витрати на рекламу / 
приріст прибутку від реалі-
зації 

4. Конкурентоспроможність товару (ЯТ) 
4.1. Якість товару (ЯТ) Характеризує здатність това-

ру задовольняти потребу у 
відповідності з його призна-
ченням 

Комплексний метод моніто-
рингу, діагностики і контро-
лю 
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Усі вказані складові, відповідно до підходу, розраховуються таким же 
шляхом з урахуванням вагомості для кінцевого результату. Така оцінка побудо-
ви системи моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємства може 
охоплювати всі сторони господарської діяльності підприємства, виключає дуб-
лювання окремих показників, дозволяє швидко та ефективно отримати картину 
стану підприємства. Як бачимо, чим більше показників, тим більш точнішим 
буде розрахунок значення інтегрального показника. Це дозволяє будувати до-
сить гнучку систему показників моніторингу, діагностики і контролю, хоча 
групування таблиці 1 може бути і за іншими критеріями.  

Висновки. Розглянутий метод має явні переваги. Експертна оцінка по-
казників вагомості кожного коефіцієнта не може вважатися абсолютно до-
стовірною, однак дозволяє регулювати значимість будь-якої складової в про-
цесі діяльності підприємства з урахуванням зміни ринкових умов економіки. 

Основні показники, якими слід користуватися для моніторингу, діаг-
ностики і контролю діяльності підприємств в умовах сьогодення повинні ха-
рактеризувати такі напрями економічної діяльності підприємства: управління 
виробництвом; управління продажами; управління закупівлями; управління 
запасами; управління устаткуванням; управління роздрібною торгівлею; 
управління коштами; бюджетування; управління персоналом; кадри органі-
зацій; розрахунки з персоналом; розрахунки з бюджетом; розрахунки заробі-
тної плати працівників; прибутковість. Перелічені напрями мають свою кі-
лькість показників і надають змогу підприємству виявити перспективність 
того чи іншого ринку, забезпечити прибутковість своєї діяльності. Наведені на-
прями можна брати за еталон і коригувати їх в залежності від специфіки діяль-
ності підприємства Тобто оцінювати діяльність підприємства, можна по анало-
гії з системою збалансованих показників ефективності на основі чотирьох па-
раметрів: фінанси, взаємини із клієнтами, внутрішні бізнес-процеси, а також на-
вчання й підвищення кваліфікації персоналу. 
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения необходимыми ресурсами агра-

рного производства с целью достижения устойчивого развития аграрной области в ре-
гиональной экономике. 

 In the article study questions of providing the necessary resources of agrarian 
production with the purpose of achievement of steady development of agrarian area in a 
regional economy. 

 
Постановка проблемы. Обеспечение устойчивого развития аграрного 

производства в региональной экономике – важное условие устойчивости на-
циональной экономики. В современных условиях достижение высоких эко-
номических успехов непосредственно связано с внедрением последних до-
стижений науки и техники и рациональным использованием ограниченных 
ресурсов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой устой-
чивого развития аграрной области в региональной экономике и проблемами 
производства экологически чистой продукции занимались И. Г. Алиев;  
С. Ахмедов; М. Г. Мусаев. 

Постановка задачи. Одним из основных направлений экономической 
политики Азербайджанской Республики является обеспечение населения 
экологически чистыми продуктами и устойчивое развитие аграрного сектора 
экономики. 

Изложение основного материала исследования. Основным условием 
развития производства за счет интенсивных факторов является формирова-
ние оперативных экономических механизмов, внедрения новых научно-
технических достижений. В современных условиях основу экономического 
развития развитых стран составляет, именно, внедрение в производство по-
следних достижений техники и технологии, и это положительно влияет на 
повышение производительности труда. Эти государства, прошедшие долгий 
исторический путь развития, добились самого высокого уровня производства 
и таким образом, полного удовлетворения потребности населения. Но на со-
временном этапе главная задача, стоящая перед этими государствами являет-
ся  производство экологически чистых товаров с дорогим производством и 
более низкой производительностью. 

Опыт развитых стран показывает, что их современный путь развития 
является продуктом, именно, научно – технического прогресса. Результат 
этого: - 70 % экспорта развитых стран: США, Германии, Японии, Англии и  
т.д., составляет наукоёмкие продукты [1]. 

В Азербайджанской Республике повышение производительности в аг-
рарной области за счет  интенсивных факторов направлено на удовлетворе-
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ние потребительской нужды населения. И это составляет основу обеспечения 
устойчивого развития аграрного производства. С этой целью производителям 
аграрных продуктов даются субсидии разного назначения и предусмотрены 
определенные уступки. Но, несмотря на все это, проблема производства эко-
логически чистого продукта в регионах отодвинута на  задний план. Так как 
производство экологически чистого продукта с вопросом устойчивого разви-
тия в аграрной области и с повышением производства  за счет интенсивных 
факторов непропорционально. По нашему мнению, очень важно разобрать 
эту проблему.  

Мы считаем, что первоначальным условием достижения устойчивого 
развития аграрного производства в нашей стране связано, именно, с повыше-
нием уровня интенсификации. Полное обеспечение удовлетворения расту-
щей потребительской  нужды населения и  мнения о производстве экологи-
чески чистых продуктов повышают актуальность темы.  

Обеспечение широким воспроизводством  аграрной области, одной из 
важных областей экономики страны, непосредственно связано со сбором в 
сельском хозяйстве, достижением увеличения суммы прибыли и с расшире-
нием производства. В условиях рыночной экономики действие населения в 
режиме широкого воспроизводства в аграрной области служит беспрерывно-
му увеличению объёма производства, снижению расходов на производство 
продуктов. А это создает объективную необходимость достижения устойчи-
вого развития в аграрной области. Устойчивое развитие в аграрной области 
непосредственно направлено на обеспечение продовольственной безопаснос-
ти страны и на увеличение удельного веса местного производства во внут-
реннем рынке. 

Следует отметить, что односторонний подход к устойчивому развитию 
аграрной области, т.е. только в рамках области себя не оправдает, потому что 
в системе свободной рыночной хозяйственности аграрная область функцио-
нирует на основе внутренних и внешних проявлений. Кроме этого, деструк-
тивные проявления процесса глобализации тоже влияют на развитие аграр-
ной области. По этому устойчивому развитию аграрной области в целом сле-
дует подходить в рамках национальной экономики.  

В рамках национальной экономики устойчивое развитие непосредст-
венно зависит от макроэкономических ситуаций. Следует отметить, что про-
гресс устойчивого развития в национальной экономики непосредственно свя-
зан с вмешательством государства в эту область. Достижение устойчивого 
развития в конкретных макроэкономических ситуациях непосредственно свя-
зано с рациональным использованием производственного потенциала, нейт-
рализацией влияния на готовый продукт цен топливных и сырьевых ресур-
сов, в том числе, с улучшением жизненных условий населения, сбалансиро-
ванием социальных отношений и предотвращением тенденции расслоения в 
обществе. Обеспечение устойчивого развития в национальной экономике 
обуславливается с прогрессом темпа роста рациональной экономики, повы-
шением рабочей активности и реализацией национальных экономических 
интересов [3]. 
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Устойчивое развитие, в первую очередь, основывается на реализации 
экономической устойчивости. В основном, экономическая устойчивость в ра-
звитии непосредственно связана с самофинансированием и ведением хозяйс-
твенной деятельности за счет погашения своих расходов. Анализы показы-
вают, что понятие «устойчивое развитие» начало анализироваться  в теоре-
тических и практических исследованиях с первой половины 80 годов ХХ ве-
ка и в целом в социально – экономической и общественно – политической 
жизни. В основном, устойчивое развитие непосредственно связано с обеспе-
чением долгосрочного развития, рационального использования производст-
венного потенциала, улучшением жизненного уровня населения, сбалансиро-
ванием социальных отношений в обществе и с эффективным применением 
нужд капитальных ресурсов производства.  

Опыт развитых стран показывает, что независимо от отношения собст-
венности устойчивое развитие не входит специально в хозяйственные субъе-
кты. Правда, в системе рыночной хозяйственности хозяйственные субъекты 
имеют возможность действовать самостоятельно и добиваются широкого во-
спроизводства за счет внутренних возможностей. Но защита интересов и 
структурных экономических возможностей страны, достижение экономичес-
кой независимости, обеспечение прочности национальной хозяйственной си-
стемы в целом, в том числе установление конкурентоспособной экономики, 
возможно за счёт активного государственного урегулирования в экономичес-
кой, социальной и экологической сфере. Для обеспечения прочного развития 
аграрного производства необходимо с достижением рационального исполь-
зования интенсивных факторов анализировать его современное состояние, 
определять факторы, влияющие на интенсификацию производства, изучение 
инвестиционной нужды отрасли, с целью обеспечения  благосостояния об-
щества и установить пропорцию между уровнем интенсификации аграрного 
производства и производством экологически чистого продукта. 

Исследования показывают, что 80 % ОВП, произведенные в мире, прихо-
дится на долю развитых стран, а 20 % - на долю экономически отсталых стран. 
По степени поселения 80 % населения мира живут в экономически отсталых 
странах, а 20 % - в развитых странах. Несмотря на то, что больше половины 
производства экологически чистых продуктов приходится на долю других 
стран, более 70 % присваивается со стороны развитых стран. Следует учиты-
вать то, что соотношение между уровнем производительности, добытой вложе-
нием на производства чистого экологического продукта и вложением за увели-
чение продукта, в результате интенсификации имеется большая разница. Так 
как уровень производительности по сравнению с расходами на производство 
чистого экологического продукта бывает низким. Высоко оценивается уровень 
производительности по вложениям в результате интенсификации. 

Как было отмечено, гарантом устойчивого развития аграрного произ-
водства является повышение уровня интенсификации. Проведенные анализы 
показывают, что есть необходимость комплексно исследовать факторы, вли-
яющие на повышение производительности в аграрном секторе, потому что 
производители сельскохозяйственных продуктов из-за недостаточной эконо-



 139

мической силы не могут добиться максимума нормативных показателей в 
произведенных продуктах. Как известно, собранные с каждого гектара 30 
центнеров зерна забирает из почвы 110 кг азота, 40 кг фосфора, 70 кг калия; а 
300 центнеров картофеля – 150 кг азота, 60 кг фосфора, и 70 кг калия. Несом-
ненно, не все хозяйственные субъекты по отмеченным продуктам в процессе 
производства не могут достаточно пользоваться агрохимическими мероприя-
тиями. Цены отмеченных препаратов, использованные хозяйственными суб-
ъектами и плюс другие хозяйственные расходы, способствуют повышению 
себестоимости продуктов. Внедрение научно–технических достижений, ко-
торые непосредственно влияют на интенсификацию и обеспечивают устой-
чивость производства, тоже требуют определенные финансовые расходы. 
Поэтому хозяйственные субъекты не в силах применять определенную часть 
агрохимических процедур, для другой части недостаточна экономическая си-
ла. В результате растет себестоимость произведенных продуктов сельского 
хозяйства, а низкая производительность уменьшает конкурентоспособность. 
Безусловно, государственные субсидии и уступки играют немалую роль в 
этом направлении. С этой точки зрения, проведенные исследования по этой 
проблеме  должны основываться на международный опыт. Мы считаем, что 
для решения отмеченной проблемы было бы  целесообразным на основе го-
сударственной поддержки создавать производственные кооперативы, хотя бы 
в отдельных районах республики целесообразно создавать пилотные  произ-
водственные кооперативы. В результате устойчивость аграрного производст-
ва будет более рациональной и будет создано условие для развития произ-
водства за счет интенсивных факторов [4]. 

Следует отметить, что после Второй мировой войны аграрная экономика 
Франции и Германии полностью была разрушена. Именно в результате коопе-
рации сельское хозяйство этих стран стало развиваться. Результаты, достигну-
тые пилотными кооперативными хозяйственными формами, созданные в 
центрах, используя  видеоролики  и  другие средства, в отдаленных территориях  
была проведена пропаганда и в результате добились полной кооперации стра-
ны. Таким образом, хозяйства с ограниченными финансовыми возможностями 
объединились и путем интенсификации смогли добиться увеличения производ-
ства продуктов. Одним из основных условий обеспечения устойчивого развития 
аграрной экономики связано с эффективным применением механизма экономи-
ческого управления. По мнению И. Алиева – экономиста, долгое время иссле-
довавшего механизмы экономического управления в аграрной области, полное 
восстановление независимости республики и с экономической точки зрения, ее 
установление в соответствии с рыночной экономикой и процесс управления, ес-
тественно, как во всех областях экономики, направления действий, принципы 
на конкретном историческом этапе, так и в аграрной области требует, как будет 
строиться и развиваться экономика. Одновременно развитие аграрной области 
является  значительным гарантом продовольственного обеспечения населения и 
нормального процесса воспроизводства. 

В настоящее время одна из важных задач, стоящая перед европейскими 
государствами заключается в том, чтобы добиться увеличения производства 
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экологически чистых продуктов. Следует отметить, что для этих государств 
существует проблема продовольственной безопасности. Несмотря на то, что 
высокая интенсификация максимум влияет на повышения производительнос-
ти, но состав этих продуктов отстает от состава экологически чистых проду-
ктов. Следует отметить, что уровень производительности экологически чис-
тых продуктов отстает от уровня производительности других продуктов. А 
что касается расходов на эти продукты, то уровень расходов на каждую еди-
ницу произведенного экологически чистого продукта выше. Но, несмотря на 
все это, развитые страны дают предпочтение производству экологически чи-
стых продуктов. Скопление капитала в развитых странах и существование 
дешевой рабочей силы и земель в экономически отсталых странах создают 
условие для превращения этих стран в дешевые сырьевые страны. 

Выводы. Характерные особенности устойчивого развития в национа-
льной экономике, в принципе, основываются на обеспечение экономического 
роста. Этот процесс, в первую очередь, заключает в себе однозначную устой-
чивость реваншийских возможностей кризиса и  недопустимость ослабления 
экономического роста производства. Совокупность экономических интересов 
хозяйственных субъектов, устойчивость национальной экономики, динамика 
показателей макроэкономики, действие органов экономического управления 
согласно рыночным конъектурам, основанное на оперативную реакцию, в 
конечном итоге, отражая в себе нейтрализацию влияния факторов внешней 
среды на экономические отношения, формирует сферу обслуживания и кон-
курентоспособного производства. В любой области устойчивое развитие до-
лжно опираться материальные основы. Материальную основу устойчивого 
развития национальной экономики составляют природные ресурсы и техно-
логические процессы. Вероятность потери устойчивости национальной эко-
номики основывается на влияние нижеследующих факторов: 

- независимо от собственности работа хозяйственных субъектов харак-
теризуется постоянным убытком; 

- развитие производства за счет экстенсивных факторов; 
- высокий рост себестоимости единицы продукта по сравнению с ценой 

продажи; 
- усиление опасных тенденций из внешних и внутренних источников и 

т.д. 
Как видно, в результате проведенных реформ, в аграрной области про-

исходило много изменений и продвижений. Вместе с этим в сельском хозяй-
стве существуют многочисленные проблемы, ожидающие свои решения. Эта 
область, где неизбежно переход от количественных изменений в качествен-
ные, нуждается в финансовой и технической помощи. Направление опреде-
ленной части нефтяных прибылей на нужды сельского хозяйства, будет обе-
спечивать, и стимулировать его устойчивое развитие. С этой точки зрения в 
направлении социально-экономического развития регионов страны, прове-
денные мероприятия будут играть важную роль в комплексном развитии аг-
рарной области. 
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Досліджено економічну природу і сутнісні характеристики інформаційних систем 

підприємства та організації як об’єкта управління, удосконалено класифікацію інформа-
ційних систем. Розроблено механізм удосконалення управління інформаційними система-
ми і технологіями, який враховує структуру технологічного забезпечення інформаційних 
систем та сприяє реалізації системного підходу до управління інформаційними система-
ми і технологіями.  

The economic nature and essential characteristics of information systems of companies 
and organizations as facility management, improved classification of information systems. The 
mechanism of improvement of management information systems and technologies, taking into 
account the structure of technological information systems and facilitate the implementation of a 
systematic approach to the management of information systems and technologies. 

 

Поставко проблеми. Ефективне використання інформаційних систем є 
індикатором адаптаційної здібності і дозволяє розробляти та реалізовувати 
гнучку стратегію розвитку управління підприємством та організацією. На 
сьогодні сучасні інформаційні системи здатні не тільки цілком задовольнити 
вимоги виробничих систем, але й виступають важливою передумовою їхньо-
го розвитку. Світовий досвід розвитку сфери комп'ютерних технологій та ін-
формаційних систем за останні роки свідчить про істотне підвищення темпів 
їх розвитку порівняно з темпами розвитку виробничої сфери. Високі темпи 
впровадження інформаційних технологій сприяють росту кількості обчислю-
вальної техніки, яка використовується у виробничо-господарчій діяльності 
підприємств усіх галузей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності, вла-
стивостей та економічних аспектів використання інформаційних систем при-
діляється багато уваги з боку зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких 
О.В. Алексєєв, В.Н. Амітан, І.О. Александров, О.Г. Білорус, Л.С. Вінарік,  
Н. Вінер, М.П. Войнаренко, В.М. Глушков, К. Єрроу, В.Є. Козак, О.В. Кост-
ров, Ю.М.Канигін, М.М. Лепа, В.В. Лук’янова, М.Г. Монастирецький,  
О.О. Орлов, Г. Панченко, О.Л. Реут, М. Спенс, П. Страссман, Дж. Стиглиц, 
В.Ф. Ситник, О.М. Щедрін, Дж. Эйкерлоф. Проте проблеми оцінки економіч-
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ної ефективності та управління використанням інформаційних систем і техно-
логій потребують подальшого розвитку та розробки методології управління з 
урахуванням специфіки об’єктів ринкових відносин та сучасного стану інфор-
маційного забезпечення систем управління. 

Поставко завдання. Метою дослідження є розробка механізму удоско-
налення управління інформаційними системами і технологіями підприємств, 
спрямованого на підвищення ефективності прийняття та реалізації управлінсь-
ких рішень, створення методів кількісної оцінки результативності формування 
та використання інформаційних систем, визначення механізмів впливу на їх 
ефективність в умовах застосування автоматизованих інформаційних систем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Високі темпи розвитку 
інформаційних технологій вимагають зростання кількості обчислювальної 
техніки, яка використовується у виробничо-господарській діяльності підпри-
ємств усіх галузей, що підтверджується даними Державного комітету статис-
тики. Поширення інформаційних технологій підвищує вплив інформаційного 
забезпечення на діяльність підприємств, що призводить до формування сис-
теми управління інформаційними системами і технологіями. Визначення ін-
формаційних систем як економічної категорії сприяє розвитку теорії управ-
ління системами і технологіями виробництва. 

В ході дослідження складу інформаційних систем та підходів до їх ви-
значення, як економічної категорії, встановлено необхідність використання 
двох підходів до сутності даної категорії, які містять технічну та економічну 
складові. Як технічна категорія інформаційні ресурси представляють сукуп-
ність інформаційних об'єктів, відображених у знаковій формі на матеріаль-
них носіях, що містять інформацію про події та процеси реального світу. Ін-
формаційні ресурси можуть бути представлені документами і масивами до-
кументів як у паперових інформаційних системах, так і в автоматизованих 
інформаційних системах, базами і банками даних, файлами, директоріями та 
іншими інформаційними об'єктами. Як економічна категорія інформаційні 
ресурси являють собою відокремлені знання людини про процеси або явища, 
представлені у формалізованому виді та відображені на твердому носії, за-
стосування яких сприяє утворенню вартості продуктів та послуг [1]. 

Досліджено властивості інформаційних систем, систематизовано під-
ходи до класифікації інформації та інформаційних систем. Удосконалено на-
укову класифікацію інформаційних систем з урахуванням економічних аспе-
ктів їх формування, зберігання, розповсюдження та використання (рис. 1). 
Запропонована класифікація дозволяє враховувати ринкові, управлінські та 
юридичні аспекти управління інформаційними системами і технологіями на 
різних рівнях управління. 

Управління інформаційними системами і технологіями спрямоване на 
підвищення якості управління підприємством взагалі, тому показники ефек-
тивності їх формування та використання мають бути інтегрованими в систе-
му управління підприємством на всіх рівнях прийняття рішень, що викликає 
необхідність розробки методики оцінки ефективності та обліку наявних та 
потенційно необхідних інформаційних систем. Відсутність кількісної оцінки 
інформаційних систем ускладнює створення системи управління. 
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 Класифікація інформаційних ресурсів 
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Рис. 1. Класифікація інформаційних систем [2] 

 

На основі аналізу складу показників, які характеризують інформатиза-
цію на підприємствах та організаціях, відзначено відсутність достатньої кіль-
кості показників для відображення загальних процесів розвитку та впрова-
дження інформаційних технологій. У системі державного статистичного об-
ліку України не застосовуються показники, які характеризують наявність та 
використання інформаційних систем, що вимагає розробки методики оцінки 
використання інформаційних систем на підприємствах.  

Концептуальні засади управління інформаційними системами і техно-
логіями на підприємстві та концептуальну модель управління, яка враховує 
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взаємодію керованої та керівної систем, на основі механізму управління ін-
формаційними системами і технологіями. є підсистеми фінансування, органі-
зації управління та інформаційна система. Керівна система містить механізм 
впливу на ефективність інформаційних систем, інформаційне забезпечення 
системи управління інформаційними системами і технологіями, систему ана-
літичних методів та моделей аналізу формування та використання інформа-
ційних систем підприємства. Створено схема удосконалення управління ін-
формаційними системами і технологіями з урахуванням особливостей сучас-
них умов ефективного управління підприємством (рис. 2) [3]. 

 

ВНУТРІШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
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Рис. 2. Схема удосконалення  управління інформаційними системами і тех-

нологіями підприємства та організації 
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Ефективність формування та використання інформаційних систем обу-
мовлюють економічні, кадрові, організаційні, правові, технологічні та психо-
логічні фактори, вплив яких слід враховувати в процесі управління інформа-
ційними системами і технологіями підприємств.  

Показники, які можуть бути використані для оцінювання процесів фор-
мування і використання інформаційних систем, можна поділити на чотири 
групи: показники, які відображають технологічну забезпеченість інформацій-
них систем; показники, які характеризують фінансові аспекти забезпечення 
процесів формування і використання інформаційних систем; показники, які 
характеризують внутрішні процеси забезпечення інформаційної підтримки 
фахівців підприємства; показники забезпеченості кадрами (з урахуванням фа-
хівців у галузі інформаційних систем та користувачів).  

Інформаційну систему підприємства характеризують такі компетенції: 
кадри (персонал супроводу та розвитку інформаційної системи і користува-
чі), технічне і програмне забезпечення, витрати на розвиток, підходи до об-
робки і збереження інформації, система управління, ключові процеси інфор-
маційної системи і підприємства. 

Для визначення кількісного показника рівня розвитку інформаційної сис-
теми підприємства розроблена шкала еволюції, що заснована на дев'ятьох за-
значених параметрах. Визначення рівня зрілості здійснюється за формулою [4]: 
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де Ut – рівень зрілості інформаційної системи; t – проміжок часу, для 
якого оцінюється рівень зрілості; Sj – номер j-й стадії, до якої належить сума 
компетенцій; m – кількість стадій для оцінки рівня розвитку інформаційної 
системи підприємства; Kt

ij – булева змінна, яка визначає відповідність i-ї 
компетенції j-й стадії. 

 
На тактичному рівні управління для аналізу умов функціонування ав-

томатизованої інформаційної системи рекомендується використовувати по-
казники, що характеризують технічну і програмну забезпеченість фахівців 
підприємства та відбивають витрати на технічне, програмне та організаційне 
забезпечення інформаційної системи (табл. 1).  

Висновки. Управління інформаційними системами і технологіями пе-
редбачає комплексну оцінку умов їхнього формування і використання в про-
цесі управління підприємствами та організаціями. Результатом використання 
системи управління інформаційними системами і технологіями є розробка 
заходів щодо підвищення якісного рівня інформаційного забезпечення фахі-
вців і керівників в умовах мінімізації витрачених систем. Розроблено органі-
заційно-економічну модель планування розвитку системи управління інфор-
маційним забезпеченням підприємств, у якій процеси управління структуро-
вані з урахуванням методології планування у галузі створення та викорис-
тання інформаційних систем.  
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Таблиця 1 
Техніко-економічні показники функціонування інформаційної  

системи підприємства [5] 

Показники Формула розрахунку 
(одиниця виміру) Характеристика 

Частка витрат на відділ 
автоматизо-ваних систем 
управління (ВАСУ) в 
собівартості продукції 

СВ
ВПВ ВАСУ

ВАСУ =
,  

де: ВВАСУ – витрати на 
ВАСУ; 
СВ – собівартість продукції. 

Характеризує рівень фінансу-
вання сфери обробки інфор-
мації 

Частка фонду оплати 
праці фахівців підрозді-
лів сфери обробки інфо-
рмації, у т.ч. працівників 
ВАСУ в загальному фо-
нді оплати праці підпри-
ємства 

ФОП
ФОП

ПВ ФОП
ВАСУ=

, 
де: ПВФОП – питома вага 
фонду оплати праці праців-
ників ВАСУ у загальному 
фонді оплати праці підпри-
ємства; 
ФОПВАСУ – фонд оплати 
праці працівників ВАСУ; 
ФОП - фонд оплати праці 
підприємства. 

Характеризує кадрову політи-
ку в сфері обробки інформації, 
вимагає зіставлення з витра-
тами на оплату праці і чисель-
ністю фахівців ВАСУ й інших 
підрозділів, що забезпечують 
формування й обробку інфор-
маційних систем 

Середня вартість ПК )
.
.(

од
грн

n
ВСВ ПК

ПК =
, 

де ВПК – балансова вар-
тість ПК; 
n – Кількість ПК на підпри-
ємстві. 

Характеризує середню балан-
сову вартість ПК 

Коефіцієнт завантажено-
сті ПК (без обліку серве-
ра) 

)
.
.(

од
люд

n
ЧК ПК =

, 
де Ч – кількість потенцій-
них користувачів ПК на 
підприємстві. 

Характеризує середню кіль-
кість функцій, інформаційне 
забезпечення яких реалізовано 
за допомогою одиниці ПК  

Коефіцієнт забезпечено-
сті користувачів ПК  

)
.

.(
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Ч
n
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Характеризує рівень доступу 
користувача до автоматизова-
них систем обробки інформа-
ції 

Коефіцієнт завантажено-
сті програмного забезпе-
чення 

)
.
.(

од
люд

КПЗ
ЧК ПО =

, 
де КПЗ – кількість одиниць 
встановленого програмного 
забезпечення. 

Характеризує забезпеченість 
користувача програмними 
продуктами, використовується 
з показниками, що характери-
зують забезпеченість ПК 

Капіталомісткість про-
грамного забезпечення 
одного ПК  

)
.
.
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, 
де ЗПЗ – витрати на програ-
мне забезпечення, яке при-
дбане у сторонніх організа-
цій, або балансова вартість 
програмного забезпечення. 

Характеризує відносні витрати 
на програмне забезпечення, 
яке придбане у сторонніх ор-
ганізацій 

Капіталомісткість про-
грамного забезпечення 
одного користувача 

)
.
.

(
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Ч
З
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Характеризує середні витрати 
на програмне забезпечення 
для підтримки функцій одного 
користувача 
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На основі дослідження економічної сутності процесів формування та 
використання інформаційних систем підприємств та організацій удосконале-
но визначення економічної категорії «інформаційні ресурси» та класифікацію 
інформаційних систем. Визначено, що система управління функціональними 
інформаційними системами і технологіями підприємства складається з підси-
стеми управління інформаційними системами та підсистеми управління ін-
формаційними системами і технологіями, для кожної з яких використовуєть-
ся індивідуальний підхід щодо прийняття управлінських рішень.  

Визначено фактори, які впливають на ефективність формування, збері-
гання та використання інформаційних систем, враховано їх поділ на внутрі-
шні, які належать до сфери управління підприємством, та зовнішні, які пе-
редбачають регулювання на макрорівні. Основними факторами зовнішнього 
середовища є організаційні, правові, економічні та технологічні. До факторів, 
управління якими належить до компетенції підприємства, належать економі-
чні, організаційні, кадрові та психологічні. Доведено вплив ефективності дія-
льності підприємства на підходи до управління інформаційними системами.  

За результатами дослідження підходів до оцінки ефективності застосу-
вання інформаційних систем і вартості інформаційних систем підприємств 
запропонована система показників використання інформаційних систем і ін-
формаційних систем підприємства.  
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У статті проаналізовано причини низьких економічних показників галузі молочного 

скотарства в Україні та запропоновано комплекс стратегічних управлінських заходів, які 
б могли сприяти  виведенню галузі з кризи.  

The article analyzes the causes of poor economic performance of dairy farming industry 
in Ukraine and proposes a set of strategic management measures that could contribute to output 
the field of crisis. 
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Постановка проблеми. Непослідовний характер низки державних ре-
форм в Україні призвів до кризової ситуації в аграрній сфері економіки, що 
супроводжується зменшенням обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, критичним станом підприємств, особливо галузі тваринництва. 

Молочне скотарство завжди було і залишається найбільш трудоміст-
кою, складною за технологією та важливою у соціальному плані галуззю 
сільського господарства, яка має перспективи бути прибутковою, особливо в 
контексті подорожчання молочних продуктів і зростання світового попиту на 
них (щорічний приріст попиту на молоко становить 3-4 %). Сформувавши 
нові стратегії розвитку галузі, Україна може не лише забезпечити власні по-
треби, а й стати потужним експортером цієї продукції на світовому ринку. 
Тому важливо вчасно запропонувати змістовний стратегічний план, що виве-
де галузь із кризи та створить умови для подальшого вдосконалення та інтен-
сифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проявом кризових явищ у 
вітчизняному скотарстві є зменшення обсягів виробництва його продукції та 
поголів’я тварин у господарствах усіх форм власності. 

Аналіз динаміки поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні за 
період 2005-2011 рр. засвідчує скорочення чисельності голів ВРХ на 2,02 
млн. голів (– 31,3 %), в т.ч. корів на 1,09 млн. голів, тобто на 28,8 % (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка поголів'я великої рогатої худоби в Україні, 2005-2011 р.р., 

млн. голів 
Джерело: розраховано авторами за даними [2] 
 

За цей же період відбулося зниження обсягів виробництва молока: у 
всіх категоріях господарств на 2,6 млн. т (–19,0 %), у господарствах населен-
ня – на 2,3 млн. т. (–20,7 %). При цьому, господарства населення залишили за 
собою домінуючу позицію у структурі виробництва молока (79,3 %).  

Питома вага продукції сільськогосподарських підприємств склала 
20,7 %, що на 1,7 % більше, ніж на початок досліджуваного періоду (рис. 2). 
Позитивну тенденцію до збільшення мав показник надою на корову. У 
2011 р. він становив 4,2 тис. кг, що забезпечило зростання на 0,7 тис. кг 
(20,0 %) в порівнянні з 2005 р. (рис. 2).  
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Рис. 2. Динаміка виробництва молока в Україні, 2005-2011 рр., млн. т.  
Джерело: розраховано авторами за даними [2] 
 

В цілому ж, розвиток великотоварного молочного скотарства, хоч і є 
однією з інвестиційно-привабливих галузей сільського господарства, в 
останнє десятиріччя так і «не набрав обертів». За даними 2011 р. на підпри-
ємства з чисельністю поголів’я корів більше 500 припадає лише близько 7 % 
в загальній структурі господарств. 

В останні роки відбулися значні зміни в регіональній структурі молоч-
ного скотарства. Якщо раніше молочне виробництво було досить рівномірно 
розподілено по території України, то зараз основні виробничі потужності зо-
середжуються навколо основних ринків збуту молочної сировини. Це, насам-
перед, регіони з великою концентрацією молокопереробних потужностей. 
Так, частка Полтавської області  однієї з найбільших за обсягом перероблен-
ня молока, в регіональній структурі виробництва зросла з 7,4% у 2000 р. до 
13,6% у 2011 р. За той же період відбулося зростання в Черкаській області з 
6,6% до 9,8%, у Чернігівській області  з 5,4% до 8,7%. Ці регіони одні з неба-
гатьох, де протягом останніх років відбувався процес поступового нарощуван-
ня обсягів виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Поді-
бний перерозподіл у регіональній структурі виробництва молока частково по-
в'язаний з процесами консолідації та концентрації, що відбуваються в молочні 
галузі. Наприклад, Полтавська область є не лише лідером за обсягами вироб-
ництва молока, але й одноосібним лідером за ступенем концентрації виробни-
цтва. На кінець 2011 р. на великих молочних фермах (більше 1 тис. гол.) було 
сконцентровано 26,8% всього поголів’я корів області. У найближчого сусіда – 
Чернігівській області відповідна ступінь концентрації склала 13,4 %. 

На тлі поступового зменшення поголів’я корів, у більшості регіонів 
України за період 2007– 2011 р.р., у сільськогосподарських підприємствах 
Полтавської області їх чисельність за цей же період збільшилося на 3,9 тис.  і 
становить 67,9 тис. голів, що призвело до вирівнювання відсоткового спів-
відношення сільськогосподарських підприємств та господарств населення у 
загальній структурі чисельності поголів’я корів [3]. 
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Не менш важливим питанням на сучасному етапі є реалізація молока як 
сировини. Аналіз даних табл. 1 показує, що за 2007 – 2011 рр. обсяг реалізації 
молока та молочних продуктів у Полтавській області збільшився на 
76,3 тис. т (34,9 %) і становить 294,7 тис. т. У структурі реалізації молока та 
молокопродуктів за 2011 р. найбільшу питому вагу займають переробні під-
приємства – 96,0 %, частка яких за досліджуваний період збільшилася на 
2,1 %. За всіма іншими напрямками спостерігалося скорочення. 

Таблиця 1 
Динаміка та структура реалізації молока та молокопродуктів 

у Полтавській області, 2007 – 2011 рр. 
Роки 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 р. від 
2007 р., 

(+, -) 
Обсяг реалізації молока та 
молочних продуктів, тис. т 218,4 234,0 265,2 275,7 294,7 +76,3 

Середні ціни реалізації 1823,3 2146,3 1943,9 3172,7 3059,5 +1236,2 
Індекси цін реалізації 166,7 117,7 90,6 163,2 96,4 х 
Структура реалізації, %: 
- переробним підприємствам 93,9 95,9 95,7 94,9 96,0 +2,1 

- населенню в рахунок опла-
ти праці 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 -0,3 

- на ринку 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,7 
- за іншими напрямами 4,7 3,4 3,7 4,6 3,6 -1,1 

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Полтавській 
області [3] 

 

Таким чином, основним каналом реалізації молока залишаються пере-
робні підприємства; обсяги надходження молока на переробку щороку змен-
шуються, лише у 2011 р. тенденція змінилася у напрямку зростання. Це част-
ково пояснюється підвищенням закупівельних цін на молоко та молокопро-
дукти [5]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є проведення аналізу стану 
галузі молочного скотарства в Україні та встановлення причинно-
наслідкових зв’язків між факторами впливу, а також визначення нових стра-
тегій для забезпечення розвитку галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати проведеного 
аналізу свідчать, що одним із напрямів підвищення ефективності молочного 
скотарства є створення і розвиток спеціалізованих великих товарних підпри-
ємств та інтеграційних об'єднань – аграрних промислово-фінансових груп 
(АПФГ). Це дасть змогу підвищити якість продукції, використовувати нові 
технології й ефект масштабу, що підтверджує і зарубіжний досвід [4].  

Інноваційний підхід повинен бути підкріплений державною підтрим-
кою, мати законодавче підґрунтя, реалізовуватися з урахуванням регіональ-
них особливостей, спускаючись до рівня окремого суб’єкта національного 
господарства. Значною подією 2011 р. стала розробка спеціалістами Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України й Національної академії 
аграрних наук проекту розвитку молочного скотарства України на найближ-
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чу перспективу до 2015 р. «Відроджене скотарство» [1]. Проект визначає 
пріоритети розвитку галузі скотарства, заходи та механізми їх реалізації для 
стимулювання виробництва молока та яловичини в обсягах, що задовольня-
ють потребу населення в продуктах харчування на рівні фізіологічних норм 
споживання та формування експортного потенціалу. 

Основою для підвищення ефективності функціонування підприємств з 
виробництва молока є зростання технологічного рівня виробництва, впрова-
дження ресурсоощадних та екологічно чистих технологій у результаті під-
тримки відповідних досліджень і введення системи консультування в галузі. 
Концептуальними засадами системи бюджетної підтримки для вітчизняних 
підприємств з виробництва молока повинно бути гранично ефективне вико-
ристання бюджетних коштів в умовах жорсткої їх обмеженості (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рекомендовані складові стратегії аграрної політики держави у розвит-

ку підприємств з виробництва молока [рекомендовано авторами] 
 

Перехід до крупнотоварного виробництва потребує значних коштів. 
Для прикладу, орієнтовна потреба в засобах для будівництва сучасного мо-
лочнотоварного комплексу на 1,2 тис. голів становить 93 млн грн, або 77 тис. 
грн на 1 скотомісце. Враховуючи річні поточні витрати на рівні 18 млн. грн, 
виручки від реалізації продукції 29 млн. грн, рентабельність виробництва 
становитиме 60 %, що забезпечить повернення інвестицій через 8 років [8]. 
Більшість сільськогосподарських підприємств значними фінансовими ресур-
сами не володіють, тому такі проекти можуть бути привабливими для інвес-
торів, які пов’язують свою діяльність із молочним бізнесом. 

Наступним етапом відродження й розвитку тваринництва є створення і 
функціонування низки нових інтегрованих виробничих систем, у яких набу-
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вають оптимального поєднання виробництво продукції в аграрних підприєм-
ствах та її промислова переробка. При цьому об’єднання виробничих переро-
бних і торгових підприємств із кредитно банківськими установами та ство-
рення АФПГ, на відміну від агрохолдингів, можуть через зацікавленість бан-
ківського капіталу більш цілеспрямовано використовувати бюджетні кошти, 
формувати власні та залучені кошти у вигляді кредитів на реалізацію перспе-
ктивних програм і проектів, здійснювати торгово-комісійні та лізингові опе-
рації, проводити необхідні розрахунки при фінансових відносинах між під-
приємствами і контрагентами. Водночас, за участю АФПГ уможливлюється 
проведення процесів кластеризації суб’єктів ринку молока і молочної проду-
кції, розширяється доступ до інформації, нових технологій тощо. 

Наступним напрямом державної стратегії має стати підвищення гене-
тичного потенціалу продуктивності порід худоби, які розводяться в Україні 
на основі використання кращих вітчизняних і зарубіжних селекційних досяг-
нень. Це надасть змогу забезпечити галузь скотарства конкурентоздатним ві-
тчизняним селекційним матеріалом і уникнути залежності від імпорту. Також 
необхідна адаптація вітчизняної системи племінної справи до вимог міжна-
родних норм і правил у сфері племінної діяльності, формування оптимальної 
мережі селекційно-генетичних центрів в регіонах і переведення селекційно-
племінної роботи на якісно новий технологічний і генетичний рівень. Наразі 
маємо парадоксальну ситуацію: нетелей оцінюють, як бичків, за кілограм 
живої ваги. При цьому телиця вагою 450 кг коштує біля 20 тис. грн, що мало 
відрізняється від, наприклад, німецької, але якість товару не та [6].  

У 2012 р. Асоціацією виробників молока України було сформовано два 
спеціалізовані підрозділи, які забезпечують господарства концентрованими 
кормами і працюють на централізоване забезпечення ветеринарними препа-
ратами, що сприяє економії значних коштів та гарантують якість вхідних ре-
сурсів. Та для відчутного результату кількість підрозділів, створених по да-
ному типу, має бути значно більшою й охоплювати діяльність, пов’язану із 
питаннями селекції та забезпечення агропідприємств генетичним матеріалом. 

Порівняльна характеристика ефективності виробництва молока від різ-
ної продуктивності корів наведена в табл. 2. 

Таблиця 2 
Порівняння ефективності виробництва молока при різній продуктивно-

сті корів (модельний розрахунок) 
Показники Значення 

Річна молочна продуктивність, кг 
на корову 6000 9000 12000 

Вартість нетелі, євро 2000 2000 3000 
Вартість кормів на кормодень, 
грн. 20 37 44 

Виробничі витрати в розрахунку 
на кормодень, грн. 50 72 84 

Собівартість1 кг молока, грн. 2,50 2,40 2,55 
Прибуток у розрахунку на1 кг, 
грн. 1,00 1,10 0,95 
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Показники Значення 
Сумарний прибуток від виробни-
цтва молока, грн. 6000 9600 11400 

Надходження від продажу нете-
лей, грн. 3600 — — 

Надходження від продажу вибра-
куваних корів, грн. - — 1800 

Сумарний прибуток з виробницт-
ва молока, грн. 9600 11700 13200 

 

Особливу роль у вирішенні проблеми стабілізації і нарощування пого-
лів’я тварин, а також підвищення його продуктивності мають кормова база, 
поліпшення умов утримання корів, годівлі та якості кормів (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Компоненти процесу підвищення продуктивності корів 

Джерело: розроблено авторами на основі [7] 
 

Разом з тим, розробка стратегічних заходів на державному, регіонально-
му чи локальному рівні не є завершальною. Важливу роль у процесі здійснен-
ня стратегічного управління відіграє стадія реалізації стратегії, на якій потріб-
ний висококваліфікований менеджмент. Невміле виконання найкращої страте-
гії може призвести до погіршення ситуації, а за умови фахового підходу нова-
ція може мати успіх, навіть при допущені помилок при розробці стратегії. 

Тому Міністерство аграрної політики та продовольства України має за-
стосувати освітню функцію та проводити регулярні навчальні семінари в різ-
них областях України (економічно і якісно ефективніше, ніж всеукраїнські) 
для керівників сільськогосподарських підприємств з метою донесення до 
широкого загалу досвіду найкращих господарств, найсучасніших підходів до 
організації та управління виробництвом, надання консультативних послуг. 

Отже, лише комплексний підхід до розв’язання нагальних проблем у 
скотарстві суттєво покращить ситуацію в сегменті вітчизняного тваринницт-
ва – молочному скотарстві. 

Висновки. Стратегічним завданням аграрної політики держави стосов-
но молочного скотарства є формування ефективного конкурентоспроможно-
го виробництва, здатного забезпечувати продовольчу безпеку країни та на-
рощування експорту продукції скотарства. Якщо у галузь терміново не спря-
мувати інвестиції, то в найближчі три-п’ять років може зберігатись проблема 
дефіциту молочної сировини, що в свою чергу буде формувати підвищуваль-
ний ціновий тренд. Подальше зростання цін на молочну сировину несе загро-
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зу збільшення обсягів імпорту. 
Доцільно створити галузевий науково-дослідний центр зі змішаним 

державно-приватним фінансуванням; інноваційні фонди для фінансування 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також закупівлі лі-
цензій на високоефективні іноземні технології, що дозволяють виробляти 
якісну продукцію. Важливо сприяти на державному рівні активізації іннова-
ційної інформованості і культури, пропаганді науково-технічних досягнень і 
нововведень, заохоченню авторів інновацій. 
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У статті досліджено порядок відображення в обліку видатків загального та спеці-

ального фондів бюджетними установами, як свідчення виконання кошторису установою. 
In the article investigational order of reflection in the account of charges of general and 

special funds budgetary establishments, as a certificate of implementation of estimate by 
establishment. 

 

Постановка проблеми. Видатки бюджетної установи свідчать про ви-
конання основних функцій установою та ефективність виконання кошторису 
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за відповідний звітний період (квартал чи рік). Облік видатків установи до-
сить об’ємна ділянка роботи, що вимагає від спеціалістів великої уваги та зо-
середженості при відображенні їх в обліку, а також знання особливостей об-
ліку бюджетної установи та правильності відображення видатків згідно еко-
номічної класифікації. 

Отже, основною проблемою при відображенні в обліку видатків визна-
чається правильність віднесення видатків на відповідні цілі у розрізі кодів 
економічної класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню актуальних 
питань обліку видатків бюджетних установ приділяють значну увагу вітчиз-
няні вчені та практики Бутинець Ф. Ф., Германчук П. К., Лемішовський В. І., 
Мельник Т. Г. та інші. Методика відображення в обліку видатків бюджетних 
установ найкраще розкрита в законодавчих документах та методичних реко-
мендаціях, підготовлених Державним  казначейством України та Міністерст-
вом фінансів України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження законодавства та 
його змін, спрямованих на вдосконалення порядку відображення в обліку ви-
датків бюджетних установ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від джерел утво-
рення доходи бюджетної установи поділяють на два види: доходи загального 
фонду та доходи спеціального фонду. Відповідно до даного ствердження і 
видатки бюджетної установи будуть поділятися на видатки загального та 
спеціального фонду. 

Видатки – один з найважливіших показників фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів 
виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення ре-
зервів зниження видатків. Контрольна функція обліку потребує такої його 
побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки 
залежно від місця й часу їх виникнення. 

Видатки бюджетної установи – це витрати, здійснені установою на за-
безпечення виконання своїх функцій та підтверджені відповідно оформлени-
ми документами. До складу видатків включаються нарахування заробітної 
плати та платежів єдиного соціального внеску, вартість надходження необо-
ротних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, списання ви-
користаних матеріалів та господарських товарів, отримання різних видів по-
слуг, виконані роботи по ремонту приміщень, обладнання, видатки здійснені 
під час перебування у відрядженні, нараховані податки та платежі до бюдже-
ту та інші види. 

Як бачимо, видатки бюджетної установи можуть бути різноплановими. 
Законодавчими документами передбачено їх класифікацію за різними вида-
ми: відомчою, програмною, функціональною, економічною. Перші три кла-
сифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних 
розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у про-
цесі бухгалтерського обліку, а саме коди класифікацій виступають одним із 
основних реквізитів облікових реєстрів. Економічна класифікація видатків 
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має безпосереднє застосування в межах системи бухгалтерського обліку, 
оскільки саме стосовно її кодів здійснюється планування та облік видатків 
бюджетних установ. Наказом Міністерства фінансів України № 333 від 12 
березня 2012 р. затверджено загальну економічну класифікацію видатків, яка 
визначає спрямованість як видатків бюджету в цілому, так і розпорядників 
бюджетних коштів зокрема [3]. У межах зазначеної класифікації виокремле-
но такі основні напрямки: 2000 – Поточні видатки, 3000 – Капітальні видат-
ки, 9000 – Нерозподілені видатки, 4000 – Кредитування. 

Економічна класифікація видатків є складовою бюджетної класифіка-
ції, має не статті, а багаторівневі коди. Завдяки такій побудові досягається 
достатньо повне розмежування витрат. 

Класифікаційною ознакою виступає міра довготривалості видатків. Згі-
дно з цією ознакою видатки можуть бути поточними і капітальними. До 
складу поточних видатків бюджетної установи відносяться всі видатки, про-
ведені установою в поточному році при виконанні функцій її основної діяль-
ності [3]. Це насамперед основні захищені бюджетом статті: оплата праці, 
нарахування на заробітну плату, поточні трансферти населенню. Крім них, до 
складу поточних включено видатки на оплату комунальних послуг, на при-
дбання предметів постачання і матеріалів, на відрядження. 

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання та 
поліпшення стану активів тривалого терміну експлуатації, землі, нематеріа-
льних активів. В склад капітальних видатків включено також видатки на бу-
дівництво об’єктів соціально-культурного призначення, включаючи школи, 
лікувально-профілактичні заклади, а також видатки на капітальний ремонт 
житлового фонду, виробничих об’єктів, об’єктів соціально-культурного при-
значення, що перебувають на обліку бюджетних установ. 

Касові видатки утворюються в момент проведення платежів з реєстра-
ційних рахунків бюджетних установ і відображаються в облікових регістрах 
та звітності, як зображено на рис. 1. 

Основним обліковим регістром є картки аналітичного обліку за видами 
видатків, які визначені Порядком складання карток і книг аналітичного облі-
ку бюджетних установ і затверджені наказом Державного казначейства Укра-
їни № 100 від 06 жовтня  2000 р. [1]. Облік касових видатків у бюджетних 
установах ведеться на картках аналітичного обліку касових видатків на під-
ставі первинних документів, що відображають рух коштів на реєстраційних 
рахунках, відкритих установі в органах Державної казначейської служби. 

Для обліку фактичних видатків у бюджетних установах застосовується 
картка аналітичного обліку фактичних видатків. При цьому підставою для 
відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій у розрізі ко-
дів економічної класифікації є первинні документи, які підтверджують факт 
їх здійснення (акти виконаних робіт, накладні, рахунки-фактури за отримані 
послуги) та інші документи, оформлені до відповідних меморіальних ордерів. 
Розпорядники бюджетних коштів відображають у бухгалтерському обліку 
господарські операції з використання тепло-, водо-, енергопостачання і по-
слуг зв’язку в тому звітному періоді, в якому отримано первинні документи, 
що підтверджують їх надання. 
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Рис. 1. Схема порядку визнання касових видатків 

 

Для відображення видатків в обліку використовують балансові рахунки 
класу 8 «Видатки», що поділяється на відповідні субрахунки. За дебетом ра-
хунків відображаються проведені видатки, за кредитом зменшення їх у разі 
відновлення та закриття в кінці року. Видатки загального фонду аналітично 
обліковуються у розрізі програм бюджетної установи та у розрізі кодів еко-
номічної класифікації видатків. Видатки спеціального фонду обліковуються 
більш детально у розрізі кодів економічної класифікації та у складі структур-
них підрозділів, що надають послуги чи видів доходів. 

Економічна класифікація видатків має важливе значення для бухгалте-
ра, оскільки за її кодами організують аналітичний облік касових та фактич-
них видатків бюджетної установи, що є підтвердженням виконання коштори-
су доходів та видатків установи. Враховуючи велику кількість КЕКВ та з 
огляду на різнорідну специфіку діяльності бюджетних установ, головний бу-
хгалтер кожної бюджетної установи повинен розробляти робочу скорочену 
економічну класифікацію видатків, де будуть враховані ті коди, що викорис-
товуються установою. Правильність відображення видатків у обліку в вели-
кій мірі залежить від уважності та компетентності працівників бухгалтерсь-
кої служби. На основі даних аналітичного обліку видатків бюджетної устано-
ви складаються фінансові звіти, що відображають стан виконання кошторису 
доходів та видатків за звітний період.  

Фактичні видатки є основною базою для планування надходжень та 
видатків майбутнього періоду бюджетних установ та складання проекту ко-

І. Платіжні доручення 
(заробітна плата, стипендії, інші ви-

плати) 
   - заявка; 
   - реєстри; 
   - відомість. 

V. Картка аналітичного обліку 
касових видатків 

ІІ. Перевірка Казначейством 
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   - рахунок; 
   - накладна, акт виконаних 
робіт; 
   -  податкова накладна; 
   - договір; 
   - реєстри. 
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шторису. При підготовці проекту кошторису із фінансової звітності викорис-
товують дані фактичних видатків за попередні роки, здійснюючи при цьому і 
аналіз ефективного використання коштів. 

Висновки. Отже, видатки – це один із основних напрямів бухгалтерсь-
кого обліку бюджетних установ, що характеризує кінцевий результат діяль-
ності – виконання кошторису доходів та видатків. 

Виходячи з даних проведеного дослідження, можна визначити основні 
завдання обліку видатків бюджетної установи: 

- своєчасне та повне відображення господарських операцій в обліку; 
- ефективне та цільове використання доходів на забезпечення проведе-

них видатків; 
- цільове  проведення видатків; 
- контроль за виконанням кошторису бюджетної установи шляхом по-

рівняння касових і фактичних видатків з кошторисними призначеннями; 
- відображення видатків у звітності. 
Постійний контроль за відображенням видатків в обліку бюджетної 

установи сприяє якісному, цільовому виконанню кошторису доходів та вида-
тків установи, ефективному використанню бюджетних коштів загального та 
спеціального фонду.  
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У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку власного ка-
піталу на агропромислових підприємствах. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми 
показав, що ефективність ведення бухгалтерського обліку власного капіталу залежить 
від вмілої його організації на підприємстві. Процес організації бухгалтерського обліку 
власного капіталу повинен включати ряд елементів, які, в свою чергу, сприятимуть своє-
часному, повному, правильному відображенню процесів формування та використання 
складових власного капіталу в обліку. Саме тому, для захищеності інтересів власника та 
прийняття ефективних управлінських рішень, запропоновано дотримуватись усіх етапів 
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організації обліку власного капіталу, що дасть можливість уникнути численних проблем 
під час ведення бухгалтерського обліку в цілому на агропромисловому підприємстві. 

In the article the features of organization of accounting of own capital on agroindustrial 
enterprises. The theoretical analysis of the investigated problem showed that efficiency of con-
duct of accounting of own capital depended on his able organization on enterprise. The process 
of organization of accounting of own capital must include the row of elements that, in turn, will 
assist the timely, complete, correct reflection of processes of forming and use of constituents of 
own capital in an accounting. For this reason, for security of interests of proprietor and accep-
tance of effective administrative decisions, it offers to adhere to all stages of organization of ac-
counting of own capital that will give an opportunity to avoid numerous problems during the 
conduct of accounting on the whole on an agroindustrial enterprise. 

 
Постановка проблеми. Організація бухгалтерського обліку власного 

капіталу знаходиться безпосередньо в компетенції власників підприємства. 
Тобто власник несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і 
забезпечення фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій щодо 
формування та використання складових власного капіталу у первинних до-
кументах, зберігання документів, регістрів і звітності впродовж встановлено-
го терміну. Тому постає потреба у дослідженні усіх етапів організації бухгал-
терського обліку власного капіталу на підприємствах АПК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження щодо 
обліку власного капіталу проводять такі вчені, як: Саблук П.Т., Бутинець Ф.Ф., 
Ткаченко Н.М., Голов С.Ф., та інші. Питання, пов’язані з організацією бухгал-
терського обліку власного капіталу, знайшли своє відображення у працях Со-
пко В.В., Завгороднього В.П., Ловінської Л.Г., Дерія В.А. тощо. 

Постановка завдання. В публікації поставлено завдання на основі 
аналізу наявних джерел зазначити основні особливості організації бухгалтер-
ського обліку власного капіталу на підприємствах АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організацію бухгалтер-
ського обліку на агропромислових підприємствах слід розглядати як суку-
пність заходів, що реалізуються власником підприємства з метою здійснен-
ня й узагальнення фактів господарського життя для одержання потрібної 
інформації для формування звітності підприємства та управління під-
приємством, а також поліпшення системи бухгалтерського обліку, маючи на 
меті забезпечення достовірною інформацією як внутрішніх, так і зовнішніх 
користувачів. 

Відповідальність за організацію бухгалтерського  обліку та забезпечен-
ня  реєстрації фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 
документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності про-
тягом установленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або 
уповноважений орган (посадова особа), який керує підприємством відповідно 
до законодавства та установчих документів [2]. 

Вважаємо, що організація бухгалтерського обліку власного капіталу 
на підприємствах АПК повинна включати такі складові: 

- облікова політика підприємства; 
- організаційні форми ведення бухгалтерського обліку; 
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- документація та документообіг; 
- зберігання документів; 
- інвентаризація; 
- робочий план рахунків бухгалтерського обліку; 
- облікові регістри і форми бухгалтерського обліку; 
- облікові оцінки; 
- комерційна таємниця на підприємстві.  
Облікова політика підприємства визначає організацію бухгалтерського 

обліку. Від початку реформування системи обліку і звітності в Україні пи-
тання облікової політики стали предметом поглибленої уваги таких дослід-
ників, як: С. Ф. Голов, Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев, В. С. Лень, В. М. Пар-
хоменко, М. С. Пушкар, В. В. Сопко та ін. Однак детального висвітлення по-
требує методичний та організаційний аспект формування облікової політики 
підприємств АПК. 

Відповідно до міжнародних стандартів, облікова політика відображає 
принципи, правила і процедури, що використовувались керівним персоналом 
підприємства підчас підготовки  та подання фінансової звітності [7, с. 523]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», облікова політика є сукупністю принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності [2]. Однак, Закон і Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку не містять визначення «процедури бухгалтерського 
обліку». Під цими процедурами на практиці розуміють форми обліку, техно-
логію обробки бухгалтерської інформації, організацію документообігу, сис-
тему застосовуваних рахунків, перелік осіб, що мають право підписувати до-
кументи тощо [5, с. 394]. Отже, процедури обліку передусім варто розглядати 
як організацію обліку суб’єкта господарювання, а облікову політику – як ін-
струмент організації обліку, як вже наголошувалося, в сукупності методів, 
принципів і процедур відповідно до особливостей виробничої діяльності 
того чи іншого підприємства. За результатами аналізу міжнародних та віт-
чизняних нормативних актів ведення бухгалтерського обліку, облікову полі-
тику в загальному можна розглядати як управління бухгалтерським облі-
ком, а у більш звуженому варіанті – як сукупність конкретних методичних 
прийомів щодо ведення бухгалтерського обліку, які підприємство використо-
вує  для організації бухгалтерського обліку та формування і оприлюднення 
фінансової звітності. 

При визначенні облікової політики підприємства слід враховувати такі 
вагомі чинники, як: організаційно-правова структура підприємства; вид еко-
номічної діяльності, від якої залежать особливості облікової роботи; показни-
ки суб’єкта господарювання за об’ємами роботи, номенклатурою продукції, 
чисельністю працівників тощо; система оподаткування та наявність відповід-
них пільг; забезпеченість відповідними ресурсами; умови збуту готової проду-
кції; матеріально-технічне забезпечення обліково-аналітичного апарату під-
приємства; рівень забезпеченості кваліфікованим обліковим персоналом; умо-
ви організації праці й заохочення працівників та ін. [8, с. 290]. 
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Облікову політику господарюючого суб’єкта  визначають його керівник і 
головний бухгалтер у відповідному наказі або розпорядженні з обов'язковим 
висвітленням в окремих розділах методики побудови бухгалтерського обліку, 
технічних прийомів його ведення, складання фінансової звітності, організації 
роботи бухгалтерського апарату. 

Важлива роль в організації бухгалтерського обліку власного капіталу від-
ведена документації та документообігу. Підставою для бухгалтерського обліку 
господарських операцій зі складовими власного капіталу є первинні документи, 
які фіксують факти здійснення господарських операцій. Порядок документаль-
ного оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання докумен-
тів регламентуються Положенням про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 
№ 88 від 24.05.1995 р. та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні». Первинні документи повинні бути складені під час 
здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо піс-
ля її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі 
первинних документів можуть складатися зведені облікові документи [2]. 

Первинні та зведені документи з обліку власного капіталу можуть бути 
складені на паперових або машинних носіях і повинні мати усі необхідні рекві-
зити. Документи, які створені за допомогою комп’ютерної техніки, використо-
вуються під час ведення обліку власного капіталу за умови надання їм юридич-
ної сили і доказовості [8, с. 291].  

Якщо документ, який підтверджує операції, проведені із складовими вла-
сного капіталу, не має будь-якого з обов'язкових реквізитів, він втрачає юриди-
чну силу і не може бути підставою для записів у бухгалтерському обліку. 

Документ може бути підписаний особисто, із застосуванням факсиміле, 
штампа, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення 
[8, с. 291]. Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів з 
обліку власного капіталу на обчислювальних машинах та інших засобах органі-
заційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим способом авториза-
ції, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську 
операцію. 

Первинні документи повинні складатися українською мовою. Поряд з 
українською може застосовуватися інша мова, що визначена законодавством, 
адже внески до статутного капіталу можуть бути здійснені нерезидентами на-
шої держави. Документи, складені іноземною мовою, повинні мати автентич-
ний переклад на зазначену мову. 

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання первинних до-
кументів з обліку власного капіталу, керівник підприємства встановлює графік 
документообігу, який розробляється головним бухгалтером. Як правило, графік 
документообігу оформляється додатком до Наказу про облікову політику під-
приємства. 

Графік документообігу на підприємстві має забезпечити оптимальну кі-
лькість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний первинний доку-
мент з обліку власного капіталу, визначати мінімальний термін його перебуван-
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ня у підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню кон-
трольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації 
та автоматизації. 

Графік документообігу оформляється у вигляді схеми або переліку робіт 
зі складання, перевірки й опрацювання документів з обліку власного капіталу, 
які виконуються певним підрозділом підприємства, а також усіма виконавцями, 
з визначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт [6, с. 33].  

Особливої уваги заслуговує зберігання документів на підприємстві, в 
яких відображаються операції з формування та використання складових власно-
го капіталу. Первинні документи, що пройшли опрацювання, а також форми 
звітності підлягають обов'язковій передачі до архіву. Архів має бути організо-
ваний таким чином, щоб було забезпечено збереження документів і можливість 
швидкого їх знаходження з метою отримання необхідної інформації для потреб 
засновників, акціонерів тощо. Для цього первинні документи з обліку власного 
капіталу звітного місяця, що пройшли обробку, комплектують в окремі папки, 
переплітають і супроводжують відповідною довідкою для архіву. 

Справи з обліку власного капіталу видають з архіву тільки за рішенням 
головного бухгалтера, а в окремих випадках — за постановою судово-слідчих, 
ревізійних, податкових органів і з дозволу керівника підприємства. Вилучення 
документів оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під роз-
писку посадовій особі, яка відповідає за архів, а в архівній книзі роблять відпо-
відні помітки. Посадова особа підприємства має право в присутності представ-
ників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилуча-
ються [6, с. 35]. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються. 

У діяльності підприємств АПК відбувається ряд процесів, що призводять 
до втрати товарно-матеріальних цінностей з різних причин. Ці втрати призво-
дять до невідповідності даних поточного бухгалтерського обліку фактичній на-
явності майна. Для того, щоб ліквідувати таку невідповідність і впевнитись у 
забезпеченні належного зберігання майна, яке є внесками засновників підпри-
ємства до статутного капіталу, необхідно періодично проводити інвентариза-
цію. 

Порядок проведення інвентаризації й оформлення її результатів визначає 
Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвер-
джена наказом Міністерства фінансів України від № 69 11.08.1994 р. зі змінами 
та доповненнями. 

Інвентаризація — це перевірка і документальне підтвердження наявності 
та стану активів і зобов'язань (внесків до статутного капіталу підприємства то-
що). Вона є одним із елементів бухгалтерського обліку і виступає як обов'язкове 
доповнення до поточної документації господарських операцій з обліку власного 
капіталу. 

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Підприємства зобов'язані про-
водити інвентаризацію активів і зобов'язань, а також документально підтвер-
джувати їх наявність, стан та оцінку [6, с. 37]. 
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Важливим моментом організації бухгалтерського обліку власного капіта-
лу підприємств АПК є використання системи рахунків бухгалтерського обліку, 
яка представлена Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій та Інструкцію про його застосування. 

Головною метою Плану рахунків є забезпечення інформацією, необхід-
ною для контролю за діяльністю підприємства, прийняття ефективних управ-
лінських рішень та складання звітності. Разом із тим, План рахунків закріплює 
загальний концептуальний підхід до побудови нової системи бухгалтерського 
обліку. 

На рахунках класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань» відо-
бражається стан і рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, 
пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нероз-
поділених прибутків (непокритих збитків).  

Організовуючи облік власного капіталу на підприємстві, не можна зали-
шити осторонь питання щодо облікових регістрів і форм бухгалтерського облі-
ку. Інформація з первинних документів формується на рахунках бухгалтерсько-
го обліку. Облікові регістри — це носії інформації спеціального формату і бу-
дови (паперові, машинні), призначені для реєстрації, групування й узагальнення 
господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. 

Записи господарських операцій з обліку власного капіталу в облікових 
регістрах називаються обліковою реєстрацією. Показники, що містяться в регіс-
трах бухгалтерського обліку, використовуються для оперативного керівництва, 
контролю й аналізу господарської діяльності структурних підрозділів та під-
приємства в цілому, а також для складання звітності. Правильне і своєчасне ве-
дення записів в облікових регістрах є важливим етапом бухгалтерської роботи, 
оскільки від цього залежить якість і оперативність обліку власного капіталу, 
своєчасність складання й подання звітності. 

В нинішніх умовах господарювання основними формами бухгалтерсько-
го обліку, які використовуються підприємствами є: меморіально-ордерна, жур-
нал-головна, журнально-ордерна, спрощена, проста, автоматизована. 

Журнально-ордерна форма обліку є найбільш прогресивною серед інших 
форм, заснованих на ручному опрацюванні облікової інформації. Вона ґрунту-
ється на застосуванні системи накопичувальних облікових регістрів — журна-
лів-ордерів і допоміжних відомостей до них.  

Збільшення обсягу економічної інформації, підвищення вимог до обліку, 
розвиток інформаційних технологій погребує вдосконалення методологічних 
засад бухгалтерського обліку. Поліпшенню якості економічної інформації й 
управління сприяє використання засобів обчислювальної техніки для обліку, 
аналізу господарської діяльності та планування. 

Умовою ефективного формування інформаційної системи щодо власного 
капіталу є створення надійних комп'ютеризованих систем для обробки інфор-
мації про утворення і зміни складових власного капіталу агропромислових під-
приємств. Програмні продукти, що використовуються підприємством при ком-
п'ютеризації бухгалтерського обліку передбачають автоматизацію цього проце-
су, тобто спрощують технологічний процес обліку. Дані з облікових документів 
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програма автоматично переносить на рахунки бухгалтерського обліку, отже в 
будь-який момент можна визначити суму власного капіталу господарюючого 
суб’єкта. Введена і систематизована інформація зберігається в пам'яті комп'ю-
тера, що дає змогу швидко знайти потрібну інформацію [1, с. 29]. 

На вітчизняному ринку програмних продуктів з бухгалтерського обліку 
розробники пропонують велику їх кількість. В Україні найбільшою мірою за-
стосовуються такі комп’ютерні програми: «1С-Бухгалтерія», «FinExpert», «Па-
рус», «БЭСТ-3», «RS-Balance», «Універсал», «Фінанси без проблем» та ін. Одна з 
важливих їх характеристик — це діалогово-автоматизована форма узагальнення 
та передачі облікової інформації з урахуванням вимог користувачів облікової ін-
формації. У цих програмних продуктах передбачено виконання таких функцій: 
нарахування дивідендів; обліковування оплати цінних паперів; видача касових 
ордерів, платіжних доручень та іншої аналітичної документації тощо [3]. 

Як свідчать результати дослідження, у процесі автоматизації системи 
управління власним капіталом доцільно поєднувати нові програмні комплекси з 
використовуваними підприємством у розрізі бухгалтерського обліку, 
об’єднувати сформовані облікові бази даних про стан власного капіталу підпри-
ємства в єдиний інформаційний банк даних. Для цього найкращим чином слу-
гують пропоновані пакети прикладних програм, що можуть виконувати завдан-
ня з обліку операцій руху цінних паперів та їх оцінки, формування статутного 
капіталу в процесі підписки і фактичної оплати зобов’язань акціонерів, зміни 
статутного капіталу, розрахунків за дивідендними виплатами, формування до-
даткового та резервного капіталу, розподілу та використання чистого прибутку, 
а також ведення реєстру власників [4, с. 185]. 

Однією із складових організації бухгалтерського обліку власного капіталу 
на підприємстві є облікова оцінка. Об'єктивність і точність розкриття інформа-
ції у фінансовій звітності залежать від того, які облікові оцінки обрані підпри-
ємством. Внаслідок невизначеності підприємницької діяльності не всі статті фі-
нансової звітності можуть бути точно виміряні, а тільки попередньо (прогнозно) 
оцінені. Облікова оцінка — попередня оцінка, яка використовується підприємс-
твом з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами 
[6, с. 74]. 

Комерційна таємниця – складова організації бухгалтерського обліку вла-
сного капіталу на підприємствах АПК. Закон України «Про інформацію» від 2 
жовтня 1992 року № 2657-ХII визначає, що інформація може бути відкритою 
або з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом поділяється на 
конфіденційну і таємну. 

Конфіденційна інформація - це відомості, що перебувають у володінні, 
користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб (власни-
ків, акціонерів) і поширюються за їхнім бажанням. 

До таємної належить інформація, що містить відомості, які становлять 
державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає 
шкоди особі, суспільству і державі. 

Отже, вважаємо, що обов’язковими є дотримання та застосування на під-
приємствах АПК усіх вищезазначених складових організації бухгалтерського 
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обліку власного капіталу. 
Висновки. Організація обліку власного капіталу має велике значення для 

агропромислових підприємств. Значною мірою від уміло організованого обліку 
буде залежати ефективність управління поточною господарською діяльністю 
підприємства і, що надзвичайно важливо, – стратегія його розвитку на перспек-
тиву. Саме тому, питання щодо організації обліку власного капіталу на підпри-
ємствах АПК є досить актуальним. 
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В статті досліджено основні проблеми функціонування підприємств житлово-

комунального сектору, обгрунтовано необхідність реформування системи житлово-
комунального господарства.  

This paper investigates the main problems in the functioning of housing and utilities 
sector, the necessity of reforming housing and communal services. 

 

Постановка проблеми. Особливе місце серед галузей, що складають 
господарюючі комплекси територій, займає житлово-комунальне господарс-
тво. У нових соціально-економічних умовах воно не може залишатися не-
змінним. Під час реформування економіки та урізноманітнення форм власно-
сті держава втрачає монополію на надання комунальних послуг. Одночасно 
зменшується обсяг контрольованих державою засобів виробництва, що зме-
ншує фінансові можливості держави. 



 166

Теорії, що визначають поняття житлово-комунального господарства, були 
сформовані ще при суспільних відносинах, які істотно відрізняються від сучас-
них. Саме тому вони не можуть повністю задовольнити вимоги сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою дослі-
дження стали наукові праці Л. К. Воронової, А. А. Нечай, Д. А. Бекерської, 
О. М. Горбунової, С. В. Запольського, С. Т. Кадкаленка, Ю. О. Крохіної, Н. 
А. Куфакової, Н. І. Хімічевої, які зосереджували увагу на окремих питаннях 
фінансування. 

Постановка завдання. Метою даної статті є комплексне вивчення 
проблем фінансування житлово-комунального господарства в сучасний пері-
од розвитку та становлення України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Житлово-комунальне гос-
подарство (ЖКГ) є однією з найбільш значущих складових соціально-
економічної системи міст, що впливає на всі сторони життєдіяльності суспі-
льства і визначає успішність курсу економічних реформ у державі. Доступ-
ність послуг ЖКГ на рівні соціальних стандартів для усіх громадян є визна-
чальним фактором в системі забезпечення стабільності й сталого розвитку 
міст і регіонів. 

Стан житлового фонду має прогресуючу тенденцію до  росту його фі-
зичного зношення. 

Протягом останніх років обсяги виконання капітального ремонту жит-
лового фонду склалися на рівні 8-12 % від нормативних. Кожний третій жит-
ловий будинок вимагає капітального ремонту. Основна частина виробничих 
потужностей водопровідно-каналізаційної системи побудована в період 1960-
1980 рр., має велике фізичне зношення і вимагає реконструкції. 

Технічний стан основного і допоміжного устаткування  джерел тепло-
постачання також має  велике фізичне зношення. Терміни експлуатації 45% 
котелень перевищують 25 років. У них продовжують експлуатуватися  495 
морально й фізично  зношених котлів з низьким КПД. 

Стан об’єктів  благоустрою й рівень їхнього змісту не повною мірою 
задовольняє потреби населення. Велика кількість вулиць і штучних спору-
джень не відповідають  нормативним умовам їхньої експлуатації. Полігони і 
смітники твердих побутових відходів стають найбільшими забруднювачами 
навколишнього середовища [4]. 

Фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства не 
дозволяє забезпечити якісне надання послуг, поліпшити за рахунок власних 
коштів інвестиційну діяльність, спрямовану на капітальний ремонт і реконс-
трукцію основних фондів, розвиток і відновлення  інфраструктури міст і на-
селених пунктів. 

Однією з основних проблем галузі є нераціональне та неефективне ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів. Витрати енергоресурсів на оди-
ницю виготовленої продукції та наданих комунальних послуг вітчизняних 
підприємств більш ніж у 1,5 рази перевищують аналогічні показники зарубі-
жних підприємств. Витрати палива на вироблення 1 ГКал тепла в комуналь-
ній енергетиці становлять 185-190 кг у.п., тоді як у розвинених країнах цей 
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показник не перевищує 145-150 кг. Питомі витрати електричної енергії на 
подання питної води населенню у 1,8-2,6 раза перевищують аналогічні пока-
зники європейських держав [5, с. 43]. Отже, зменшення енергоспоживання 
природних монополістів на сучасному етапі має стати пріоритетним завдан-
ням розвитку. Ще однією проблемою, яка має негативний вплив на ефектив-
ність діяльності підприємств житлово-комунального господарства, є масова 
несплата за надані послуги. Найбільшим боржником за спожиті послуги є на-
селення. Основна причина цього криється у відсутності жорстких санкцій за 
несплату отриманих комунальних послуг [3]. 

Вагомим чинником, що негативно позначається на ефективності діяль-
ності підприємств житлово-комунального господарства, є незадовільний стан 
інфраструктури. Головною причиною цього є брак коштів на фінансування 
інфраструктурних проектів. Вирішенням цієї проблеми почали займатися не 
лише національні уряди, а й міжнародні організації. Та, незважаючи на всі 
зусилля, як і у більшості країн, державна політика у сфері інфраструктури за-
лишається малоефективною.  

Усе це дає підстави стверджувати, що після багаторічного функціону-
вання у планово-регламентованому середовищі природні монополії вийшли 
ослаблими і структурно здеформованими. Безсистемна "перебудова" не тіль-
ки не дала позитивних наслідків, але й значно погіршила їхній стан. Ство-
рення умов виходу житлово-комунального господарства України із кризи за-
безпечить побудова дієвої стратегії і тактики його функціонування, адекват-
них реаліям змішаної економіки. 

Однією із головних причин кризового стану житлово-комунального го-
сподарства України є відсутність дієвої нормативно-правової бази, яка б мог-
ла не просто регулювати відносини в житлово-комунальній сфері, а й сприя-
ти приходу в цю галузь інвестора шляхом встановлення нормальних механі-
змів вкладення коштів і їх повернення з прибутками. Та в цій ситуації варто 
врахувати, що формування тарифів на ринковій основі може призвести до 
обмеження інтересів споживачів. Однією із найактуальніших проблем, які 
постають перед підприємствами житлово-комунального господарства Украї-
ни, на сьогодні є проблема неплатежів. Результати досліджень показали, що 
заборгованість населення – основного споживача житлово-комунальних по-
слуг –становить понад 80 %. З загальної суми боргу за житлово-комунальні 
послуги несплата комунальникам найбільша, виражена значними сумами, що 
може стати приводом відлякування не тільки тих власників, які хочуть заро-
бляти на наданні комунальних послуг, але й інвесторів. Отож, враховуючи 
рівень і зношеність основних фондів і великі борги в цьому сегменті, вирі-
шення проблеми під силу тільки компанії, яка володіє фінансово сильними 
ресурсами, і здатна погашати неминучі збитки за рахунок інших, прибутко-
вих видів бізнесу. Тому на наш погляд, саме заможні компанії можуть отри-
мати довгострокові кредити, без яких неможливо уявити інвестиції, а, отже, і 
реформу житлово-комунального господарства [1]. 

Для приходу власника комунальний сектор економіки повинен бути ін-
вестиційно привабливим. Оскільки влада навряд чи наважиться перевести 
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питання повністю в компетенцію приватного власника, тоді інвестиційну 
привабливість має забезпечити оновлення основних фондів комунального го-
сподарства. Тільки тоді, на наш погляд, і з'являться інвестори. Але їхні цілі 
можуть бути різними. Тому, враховуючи соціальне значення цієї сфери, дер-
жава, повинна залишити за собою регулювання житлово-комунального гос-
подарства. Це, насамперед, має проявитися в регулюванні тарифів, а також у 
наданні бюджетних коштів на ремонт систем життєзабезпечення. 

Висновки. В наступний час рівень розвитку житлово-комунального го-
сподарства не задовольняє потреб населення, а матеріально-технічна база 
підприємств і організацій цієї галузі потребує розширення та удосконалення. 
Потреба реформування економічних відносин підприємств житлово-
комунального господарства України актуалізується уже протягом багатьох 
років. Реформування місцевої інфраструктури необхідно розпочинати із змі-
нам законів України, що мають норми конституційного характеру, які пови-
нні надати більше повноважень в тому числі економічних і фінансових міс-
цевим органам самоврядування. Запровадження муніципальної власності як 
власності корпоративної, недержавної дає змогу визначити економічні та фі-
нансові параметри місцевого самоврядування, які збігаються з потребами ри-
нкової економіки, – якісно нові економічні основи місцевого самоврядування 
і фінансово-економічної бази вітчизняної моделі природних монополій, які 
на цей час збиткові [2]. 

Основні завдання, які необхідно вирішити: 
1. Формування державної житлової політики, створення розвинутого 

конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, створення ефек-
тивного власника житла. 

2. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-
комунального господарства. 

3. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, за-
провадження енергоефективних технологій та обладнання. 

4. Забезпечення населення якісною питною водою. 
5. Скорочення питомих показників використання енергетичних і мате-

ріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-
комунальних послуг. 

6. Запровадження ефективного фінансування галузі, залучення інвести-
цій та співпраця з міжнародними фінансовими установами, донорськими ор-
ганізаціями. 

7. Удосконалення системи надання адресних субсидій окремим катего-
ріям громадян для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних по-
слуг. 

8. Створення конкурентного середовища у галузі та зміна підходу до 
управління підприємствами ЖКГ (зокрема розвиток публічно-приватного 
партнерства як одного з інструментів). 

9. Формування та дотримання державних соціальних стандартів (норм і 
нормативів) у сфері житлово-комунального обслуговування. 



 169

Список використаних джерел: 
1. Мирошніченко В.П./ Хто винен в «бідності» підприємств житлово-комунального 

господарства // Фінансовий контроль. – 2009. – № 2 (15). – С. 24–25. 
2. Олійник О. Житлово-комунальне господарство країни зачекалося глибокого ре-

формування // Праця і зарплата. - 2007. - № 31. - С. 4. 
3. Онищук Г. Економіка житлово-комунального господарства: нові підходи у фор-

муванні цінової і тарифної політики // Економіка України. - 2001. - № 7. - С. 22-28. 
4. Ходирєва А. Аналіз сучасного стану житлово-комунального господарства //  

Економіст. - 2006. - № 7. - С. 36-39. 
Рецензент – к.е.н., професор Аранчій В.І. 

 
 
УДК 338.432 
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Проаналізовано показники виробництва аграрної продукції та ефективності аграр-

них підприємств; досліджено фактори, які впливають на рівень ефективності 
сільськогосподарського виробництва, зокрема, проблеми кредитування й державної 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників; визначено напрями підвищення 
ефективності аграрних підприємств. 

The performance of agricultural production and the efficiency of agricultural enterprises 
are analyzed; the factors, that affect the efficiency of agricultural production, in particular, 
problems of financing and government support for agricultural producers, are investigated; di-
rections of improving the efficiency of agricultural enterprises as well are examined. 

 
Постановка проблеми. Висока ефективність виробництва і реалізації 

продукції, а також виробничо-комерційної діяльності в цілому є важливою пе-
редумовою економічного розвитку підприємств і формування їх конкурентних 
переваг. Ефективність характеризує система натуральних і вартісних 
показників в абсолютному і відносному вимірі, серед яких узагальнююче зна-
чення мають валова продукція, прибуток, рівень рентабельності тощо. 
Дослідження цих індикаторів у динаміці, а також порівняльний аналіз дає уяв-
лення про ефективність діяльності підприємства, про його спроможність от-
римувати економічні вигоди, а відтак, – про наявну та потенційну здатність 
адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику ефективності 
сільськогосподарських підприємств висвітлюють багато науковців, зокрема, 
О. Артюшин, І. Воронецька, В. Клименко, А. Кузнецова, О. Нів’євський,        
О. Собкевич, В. Русан, Т. Чорнопищук, А. Юрченко та інші вчені. Їх роботи 
містять аналіз ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, 
його ефективності, особливостей функціонування ринку аграрної продукції, 
практичні рекомендації щодо підвищення результативності тощо. Разом з тим, 
зовнішнє середовище діяльності сільськогосподарських підприємств стано-
вить складна система різноманітних елементів мікро- та макровпливу, зміна 
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яких може сприятливо або несприятливо позначитися на результатах викори-
стання ресурсного потенціалу агоформувань, його відтворенні. Тому подаль-
ше дослідження індикаторів їх функціонування становить науковий інтерес та 
зумовлює актуальність обраної теми. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз системи показників 
ефективності аграрних підприємств стосовно сучасного стану аграрного сек-
тору економіки, вивчення сукупності факторів, які впливають на рівень 
ефективності сільськогосподарського виробництва, визначення напрямів його 
підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За попередніми розрахун-
ками, у 2012 р. у сільському господарстві було створено 7,9% валової доданої 
вартості усіх галузей економіки України (за 2011 р. – 8,5%), а обсяг 
сільськогосподарського виробництва становив 258,3 млрд грн (у фактичних 
цінах). Загальна площа сільськогосподарських угідь на початок 2013 р. ста-
новила 41,5 млн га (69% території України), з яких 32,5 млн га – площа ріллі. 
Із загальної площі сільськогосподарських угідь 49,8% припадало на 
сільськогосподарські підприємства [7]. 

Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств у 2007-2012 рр. 
в цілому є спадною. У 2012 р. виробництвом сільськогосподарської продукції 
займалося 55866 підприємств, якими використовувалося близько 22 млн га 
сільськогосподарських угідь. Із загальної кількості підприємств найвища ча-
стка належить фермерським господарствам – 72,9% у 2012 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка кількості суб’єктів господарювання (юридичних осіб)  

у сільському господарстві в Україні у 2007-2012 рр. 
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
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 2012 

р. у %
до 

2007 
р. 

Господарські 
товариства 7228 12,7 7879 13,3 7819 13,7 7769 13,8 7757 13,8 8121 14,5 112,3

Приватні 
підприємства 4229 7,2 4326 7,3 4333 7,6 4243 7,5 4140 7,4 4183 7,5 98,9

Виробничі 
кооперативи 1262 2,2 1101 1,9 1001 1,7 952 1,7 905 1,6 856 1,6 67,8

Фермерські 
господарства 43475 74,5 43894 74,3 42101 73,7 41726 73,8 41488 73,9 40732 72,9 93,7

Державні 
підприємства  360 0,6 354 0,6 345 0,6 322 0,6 311 0,6 294 0,5 81,7

Підприємства 
інших форм 
господарю-
вання 

1633 2,8 1505 2,6 1553 2,7 1481 2,6 1532 2,7 1680 3,0 108,2

Усього  58387100,0 59059100,057152100,056493100,056133100,0 55866100,0 97,7
Складено за [6; 7] 
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В Україні залишається нереалізованим потенціал сільськогосподарсь-
кої кооперації. За період 2007-2011 рр. при збільшенні чистого доходу від 
реалізації сільгосппродукції загальна кількість виробничих кооперативів, 
чисельність, та площа сільгоспугідь в їх обробітку знижуються, їх питома вага у 
загальній кількості підприємств є надзвичайно низькою і не виявляє тенденції 
до підвищення – 1,6%. Водночас переваги кооперації для товаровиробників 
повною мірою розкриваються у сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративах (переробних, заготівельно-збутових, постачальницьких, сервісних). 
Такі кооперативи дозволяють виробникам сільгосппродукції збільшувати 
доходність власного виробництва, користуючись послугами, що надає коопера-
тив. Крім економічної функції, обслуговуючий кооператив виконує ще й 
соціальну, оскільки за бажанням учасників може частину коштів спрямовувати 
на поліпшення соціальної інфраструктури села. 

Із загальної кількості підприємств 48 тис. мають сільськогосподарські 
угіддя. З них найвища частка належить підприємствам, які мають площу до 100 
га – 67,8%. 15,2% суб’єктів господарювання мають сільськогосподарські угіддя 
площею від 100 до 500 га, 5,5% – від 500 до 1000 га, 5,4% – від 1000 до 2000 га, 
6,1% – понад 2000 га. Середній розмір підприємства з урахуванням фермерсь-
ких господарств у 2012 р. збільшився порівняно з 2011 р. на 2,1% і становив 392 
га сільськогосподарських угідь. Без урахування впливу фермерських госпо-
дарств середній розмір підприємства зменшився на 1,5% (1158 га). Разом з тим, 
у 330 сільськогосподарських підприємствах (0,6% від загальної їх кількості) ви-
користовувалось по 7000 га і більше сільгоспугідь Ці підприємства в цілому ви-
користовували близько 18,3% загальної площі сільськогосподарських угідь. З 
одного боку, значна концентрація землі у господарюючих суб’єктів 
(найчастіше, агрохолдингів) створює передумови для підвищення ефективності 
сільськогосподарської діяльності, оскільки на великих площах можна більш 
раціонально використовувати земельні ресурси, впроваджувати досягнення 
науково-технічного прогресу. З іншого, – існують загрози, які полягають у 
монополізації окремих сегментів аграрного ринку, нехтуванні заходами щодо 
охорони земель та збереження родючості ґрунтів, переважанні вирощування 
високорентабельних, експортоорієнтованих культур та монокультур переважно 
зернової та олійної груп, виробництво яких легко піддається механізації, 
відмові від виробництва трудомістких, зокрема овочевих культур. 

Аналіз динаміки обсягів сільськогосподарського виробництва протягом 
останніх років показав, що в цілому виробництво сільськогосподарської проду-
кції було нестабільним. Найвищі показники зафіксовані у 2004 р. та у 2011 рр. 
(відповідно 119,7% і 119,9%), а найнижчі – у 2003 р., 2007 р. та у 2012 р. (відпо-
відно 89,0%, 93,5% і 95,5%) (рис. 1). Зменшення обсягу валової продукції в 
останньому з аналізованих років відбулося через скорочення обсягів продукції 
рослинництва.  

Найбільші коливання показників валової продукції характерні для галузі 
рослинництва, що пов’язано з об’єктивними причинами – зміною врожайних і 
неврожайних років. Так, найвищий показник становив у 2004 р. 135,4%, у 2008 
р. – 130,5%, найнижчий – у 2003 р. – 85,9%, у 2007 р. – 90,9%, у 2012 р. – 91,8%. 
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Рис. 1. Індекси валової продукції сільського господарства в Україні 

(% до попереднього року) 
 

Основним фактором зменшення продукції рослинництва в останньому 
році є, на думку аналітиків, високі базові показники 2011 р. за рекордних вро-
жаїв, а також несприятливі погодні умови. Загальне скорочення виробництва 
відбулося за рахунок зниження врожайності соняшнику, зернових, картоплі. 

Тваринництво менш залежне від погодних умов, тому коливання пока-
зників зміни обсягів виробництва в цій галузі не таке суттєве. У 2012 р. обсяг 
продукції цієї галузі в цілому збільшився на 3,8% за рахунок зростання обся-
гів вирощування великої рогатої худоби, свиней та птиці всіх видів (загальне 
виробництво м’яса в забійній вазі зросло на 3,3% порівняно з    2011 р.). Та-
кож в останньому з досліджуваного періоду році зафіксовано збільшення за-
гального виробництва молока до 11,4 млн т та яєць – до 19,1 млрд шт. (що, 
відповідно, на 2,6% і на 2,3% перевищує рівень 2011 р.) [7].  

Дослідження виробництва сільськогосподарської продукції в розрізі ка-
тегорій товаровиробників показало, що в середньому по сільському господар-
ству і у рослинництві основними виробниками є сільськогосподарські підпри-
ємства (їх частка у 2012 р. склала 50,7% і 55,0% відповідно). Щодо тваринни-
цької продукції, хоча й спостерігається підвищення питомої підприємств, ос-
новними виробниками залишаються господарства населення, на які припадає 
57,9% у 2012 р. Висока концентрація виробництва продукції у господарствах 
населення, особливо продукції тваринництва, є негативним явищем з точки зо-
ру забезпечення продовольчої безпеки держави, оскільки ОСГ не спроможні 
виробляти товарну сертифіковану продукцію високої якості [8]. 

Узагальнюючим індикатором ефективності виробництва продукції є рі-
вень її рентабельності, що відображає результативність використання виробни-
чого потенціалу, а також умови у сфері збуту. З іншого боку, саме рентабельність 
продукції є найважливішою складовою ефективності діяльності підприємства в 
цілому. На думку експертів, для здійснення ефективного виробництва аграрної 
продукції (зокрема, у рослинництві) мінімальна рентабельність виробництва по-
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винна становити 20%, а раціональна (в умовах України) – щонайменше 40%. 
Тільки такий рівень прибутковості створює необхідні умови для оновлення осно-
вних фондів та застосування сучасних технологій виробництва [3, с. 37]. 

Результати графічного аналізу чітко демонструють декілька періодів у 
динаміці рентабельності виробництва: 1990-1994 рр. – рентабельне виробницт-
во сільськогосподарської продукції; 1995-1999 рр. – збиткове виробництво аг-
рарної продукції; 2000-2008 рр. хронічна збитковість тваринництва, низька рен-
табельність рослинництва і сільського господарства в цілому; 2008-2012 рр. – 
відновлення прибутковості тваринництва, поступове підвищення рентабельнос-
ті виробництва продукції сільського господарства (рис. 2). Максимальний рі-
вень збитковості тваринництва припадає на 1997-1998 рр. і становить 49-
54%, рослинництва – на 1998 р. -3,3%. Зазначимо, що, незважаючи на рента-
бельне в цілому виробництво продукції сільського господарства та його галу-
зей, рівень цього індикатора поки що не досягнув раціонального і значно ко-
ливається під впливом екзогенних умов. 
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Рис. 2. Рентабельність (збитковість) сільськогосподарського 

виробництва в Україні 
 

В останньому за досліджуваний період році загальна рентабельність 
сільськогосподарського виробництва склала 19,7% (на 7,3% нижче 2011 р.), 
продукції рослинництва 21,9% (на 10,4% нижче 2011 р.), тваринництва 14,2% 
(на 1,2% вище 2011 р.). Проте, варіація відносного показника прибутковості є 
значною за різними категоріями товаровиробників: найвищі показники хара-
ктерні для приватних підприємств (34,2% у 2011 р.), найнижчі – для держав-
них (4,2% у 2011 р.).  

Значним є відхилення рентабельності сільськогосподарської продукції 
у категоріях підприємств, розподілених за критерієм обсягу чистого доходу: 
у 2011 р. 22,5% підприємств отримали виручку до 1 млн грн, рівень збитко-
вості склав при цьому -2,8%. Кумулятивна частка агроформувань з виручкою 
до 5 млн грн – 57,2% з рівнем рентабельності виробництва в середньому 
10,5%. Найефективніше виробництво продукції здійснювалося аграрними 



 174

підприємствами з обсягом реалізації більше 100 млн грн. Рівень рентабель-
ності сільськогосподарського виробництва в них сягнув у 2011 р. 36,8%. За-
значене підтверджує тезу, що можливості досягнення високої ефективності, у 
першу чергу, в умовах крупнотоварного виробництва. Водночас, саме ці під-
приємства є пріоритетними об’єктами державної підтримки в Україні, що 
суттєво впливає на результати їх діяльності.  

Ефективність діяльності підприємств в цілому відображається у показ-
нику чистого прибутку й низці похідних відносних індикаторів, обчислених 
виходячи з величини чистого прибутку стосовно відповідної бази порівнян-
ня. Фахівці Інституту аграрної економіки НААН вважають, що для успішно-
го виконання своєї системоутворюючої функції рентабельність господарю-
вання повинна бути в інтервалі 27-30% і обчислюватись як відношення при-
бутку до середньорічної величини основного і оборотного капіталу з ураху-
ванням вартості землі [9]. 

Згідно з офіційними даними, обсяг чистого прибутку, отриманого сіль-
ськогосподарськими підприємствами у 2011 р. склав 25,9 млрд грн, що май-
же у чотири рази більше порівняно з 2007 р. (табл. 2). Водночас, на 11,4% 
підвищилася частка підприємств, які завершили 2011 р. з позитивними фі-
нансовими результатами – до 83,4%, що є позитивною тенденцією після ско-
рочення у попередніх роках. 

Таблиця 2 
Ефективність діяльності підприємств галузі сільського господарства 

в Україні у 2007-2011 рр. 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
2011 р.  
у % (±)  

до 2007 р.

Чистий прибуток (збиток), млн грн 6854,1 5744,3 7576,4 17253,4 25904,3 3,8 раза

Частка підприємств, які одержали 
чистий прибуток, % 72,0 71,1 69,2 69,4 83,4 +11,4 в. 

п. 
Рівень рентабельності всієї діяль-
ності, %  15,1 7,7 8,7 17,5 18,8 +3,7 в. п.

Складено і обчислено за [6] 
 

Рівень рентабельності всієї діяльності, обчислений як відношення чистого 
прибутку до всіх витрат підприємства, також характеризується позитивною ди-
намікою і становить у 2011 р. 18,8%, що на 3,7% більше, ніж у 2007 р., і на 10%, – 
ніж у кризових 2008-2009 рр. Незважаючи на наявні позитивні тенденції, наведе-
ний показник, що обчислений як рівень віддачі витрат підприємства, є недостат-
нім для забезпечення розвитку підприємств. У випадку застосування в якості ба-
зи порівняння величину основного і оборотного капіталу рівень рентабельності 
суттєво скорочується, що підтверджує висловлену тезу про відсутність у бага-
тьох підприємств, незважаючи на наявність прибутку, можливостей для забезпе-
чення розширеного відтворення за рахунок власних джерел фінансування.  

Серед основних чинників недостатньої ефективності діяльності аграр-
них підприємств дослідники цієї проблеми називають кліматичні умови; за-
старілі технології (фактично, «консервацію» екстенсивного підходу до наро-
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щування виробництва продукції»); недосконалість державного регулювання 
та підтримки підприємств аграрного сектору; кризовий стан ресурсного по-
тенціалу сільського господарства та складне фінансове становище сільсько-
господарських товаровиробників, економічну нерівність умов функціонуван-
ня різних за розміром аграрних підприємств [3; 8]. Все вищеперераховане 
ускладнює розширене відтворення аграрних підприємств, впровадження ін-
новацій, оновлення основних засобів виробництва і перешкоджає вирішенню 
проблем соціального характеру, унеможливлює швидку реакцію на зміни у 
зовнішньому середовищі. 

У цих умовах підвищується значення зовнішніх джерел фінансування 
діяльності, зокрема, кредитування. Аграрним підприємствам порівняно з під-
приємствами інших галузей значно важче отримати доступ до кредитних ре-
сурсів внаслідок наступних причин: високий рівень кредитних ризиків, недо-
статня капіталізація кредитних установ, коротка кредитна історія позичаль-
ників, відсутність досвіду, високі процентні ставки, застарілі методи керів-
ництва, непрозорість ринку і незначна кількість філій комерційних банків у 
сільській місцевості тощо. 

Станом на березень 2013 р. обсяг кредитування сільськогосподарських 
підприємств склав 36 млрд грн. Їх частка у загальному кредитному портфелі 
банківських установ залишається надзвичайно низькою – 5,9% [2]. У розрізі 
строків погашення найвища питома вага припадає на кредити зі строком по-
гашення до 1 року – 46,7%. Водночас експерти вказують на наявність пози-
тивних тенденцій, що полягають у підвищенні темпів кредитування, зростан-
ні частки довгострокових кредитів, появі нових інструментів залучення фі-
нансових ресурсів – аграрних складських розписок. 

Світовий досвід свідчить, що важливим чинником ефективності діяльнос-
ті аграрних підприємств та формування їх конкурентних переваг є державна 
підтримка у різних формах. Держава застосовує такі методи впливу: фінансову 
допомогу, державне кредитування, формування цін через систему доплати, 
спрощену систему оподаткування, надання державних замовлень. Аналітики 
вважають, що бюджет України на 2012 р. стримує розвиток аграрних ринків, 
оскільки частка видатків на сільське господарство у сукупних державних вида-
тках та ВВП країни є найменшою за останні 6 років [4]. Заплановані сукупні 
державні видатки на програми фінансової підтримки заходів в АПК на 2012 р. 
становили 1 млрд грн., або 11,6% від обсягу коштів, призначених для Міністер-
ства аграрної політики та продовольства [5]. Через використання спеціального 
режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників втрати 
бюджету склали 8,7 млрд грн. Загальний обсяг державних видатків на підтрим-
ку і розвиток сільського господарства склав 6,5 млрд грн [1]. Водночас, політи-
ка підтримки аграрного сектору орієнтована переважно на великотоварне виро-
бництво, в той час як заходи щодо соціального та екологічного розвитку села 
здебільшого мають вибірковий і непослідовний характер.  

Висновки. Результати проведеного аналізу дозволяють дійти таких ви-
сновків стосовно ефективності діяльності підприємств аграрного сектору Укра-
їни. Валові показники виробництва продукції сільського господарства характе-
ризуються нестабільною різноспрямованою динамікою, їх варіація у рослинни-
цтві визначається головно кліматичними умовами. Має місце диференціація 
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умов і результативності функціонування агроформувань в залежності від їх 
розміру та організаційно-правової форми. Так, при зміцненні позиції інтегрова-
них структур (агрохолдингів) і великих підприємств ефективність дрібних то-
варовиробників, на які припадає найвища частка у загальній кількості підпри-
ємств, є низькою, що унеможливлює їх розвиток і зумовлює перетік виробницт-
ва у неформальний сектор економіки. 

Підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств потребує реа-
лізації низки заходів як на рівні самих суб’єктів господарювання, так й на мак-
роекономічному рівні. Саме підприємства мають виявити готовність до впрова-
дження інновацій різних видів (технічних, технологічних, організаційних) у 
сфері виробництва, матеріально-технічного забезпечення, у збутовій діяльності. 
З іншого боку, оптимізація зовнішніх умов діяльності потребує доцільної дер-
жавної політики стосовно: розвитку збутової, сервісної, фінансової, інновацій-
ної та інформаційної інфраструктури; стимулювання інтеграційних процесів в 
агропромисловому комплексі; формування передумов для збереження та ком-
плексного розвитку сільських територій; ефективної підтримки товаровиробни-
ків, особливо дрібних, а також кооперативних об’єднань та ін. 

Перспективи досліджень полягають у подальшому вивченні динаміки по-
казників, що характеризують діяльність підприємств аграрного сектору, а також 
розроблені конкретних механізмів реалізації заходів щодо підвищення ефекти-
вності їх функціонування. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
Левченко З.М., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Розглянуті актуальні питання формування облікової політики сільськогосподарсь-
ких підприємств щодо біологічних активів. Обґрунтовано переваги вибору окремих мето-
дів обліку та оцінки об’єктів біологічних активів та елементів облікової політики у від-
повідності з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні ак-
тиви» та податкового законодавства. 

Address the urgent issues of the formation of agricultural enterprises accounting policy 
on biological assets. The advantages of choosing certain methods of accounting and valuation of 
biological assets and elements of accounting policies in accordance with the requirements of the 
position (standard) of accounting 30 "biological assets" and tax laws. 

 
Постановка проблеми. Одночасно з початком економічних реформ в 

Україні розпочався процес реформування системи облікового забезпечення 
діяльності підприємств. Прийняття національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку покликало до життя можливість багатоваріантних підхо-
дів до вибору методів обліку та оцінки економічних явищ, господарських 
процесів та об’єктів. Міжнародна практика бухгалтерського обліку свідчить 
про потребу такого вибору, який і формує облікові політики господарюючих 
суб’єктів. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» передбачив обов’язковість формування підприємствами власної об-
лікової політики в правовому полі вітчизняних чи міжнародних стандартів і 
нормативів бухгалтерського обліку. З 2000 року більшість підприємств Укра-
їни визначилось з власною обліковою політикою, але наступна податкова ре-
форма та постійне удосконалення національних стандартів обліку та фінан-
сової звітності викликали потребу у внесенні змін до облікової політики та її 
відповідність сучасним нормам і правилам ведення обліку. 

В аграрній сфері економіки України цей процес оновлення облікових 
політик підприємств пов’язаний з особливостями сільськогосподарської дія-
льності взагалі і з практикою облікової роботи зокрема. Прийняте у 2005 році 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» так і не 
отримало остаточного впровадження – більшість сільськогосподарських під-
приємств або ігнорують його вимоги, або впроваджують формально. З огляду 
на це, вибір облікової політики сільськогосподарських підприємств щодо 
біологічних активів потребує поглиблених досліджень з метою практичного 
впровадження в практику облікової роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації обліко-
вої політики, її методології досліджують провідні вітчизняні вчені – економі-
сти: Г.Г.Кірейцев, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Ф.Ф.Бутинець та інші. Про-
блемам формування облікової політики в сільськогосподарських підприємст-
вах присвячені праці В.М. Жука [1], Н. Коробової [2], П.М. Кузьмович [3]. З 
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прийняттям Податкового кодексу України внесені зміни до національних 
стандартів обліку. Ця подія мала суттєвий вплив на формування облікової 
політики сільськогосподарських підприємств, тому вивчення особливостей 
формування облікової політики щодо біологічних активів у сучасних умовах 
є об’єктом наступних досліджень. 

Постановка завдання. Розглянути актуальні питання формування об-
лікової політики сільськогосподарських підприємств щодо біологічних акти-
вів. Обґрунтовати переваги вибору окремих методів обліку та оцінки об’єктів 
біологічних активів та елементів облікової політики у відповідності з вимо-
гами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» 
та податкового законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийняття положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», розробленого на 
основі Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41 «Сільське госпо-
дарство», зумовило необхідність перебудови бухгалтерського обліку сільсь-
когосподарської діяльності та її об’єктів – біологічних активів та сільського-
сподарської продукції. При цьому, був змінений традиційний підхід в обліку 
виробництва та оцінки продукції за собівартістю на метод оцінки за справед-
ливою вартістю. Такий підхід обліку діяльності та її результатів за принци-
пом обліку доходів замість обліку витрат, як прийнято в обліковій практиці 
пострадянських країн, був не сприйнятий практикуючими бухгалтерами та 
економістами. Тому до цього часу в обліковій політиці сільськогосподарсь-
ких підприємств питання методології обліку і методики оцінки біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції не знайшли свого відображення в 
контексті застосування норм П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

Згідно П(С)БО 30, біологічний актив – це тварина або рослина, яка в 
процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську проду-
кцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб 
економічні вигоди. Біологічні перетворення – процес якісних і кількісних 
змін біологічних активів [8]. 

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження ме-
тодичних рекомендацій щодо облікової політики підприємств» від 07.02.2013 
р. містить перелік елементів облікової політики підприємств, які повинен мі-
стити розпорядчий документ підприємства про облікову політику. Серед пе-
релічених відсутні будь-які посилання на елементи облікової політики щодо 
обліку біологічних активів [4].  

Пунктом 3.18 Методичних рекомендацій щодо складання розпорядчого 
документа про облікову політику підприємства, затверджених наказом Міні-
стерства аграрної політики України № 291 від 17 грудня 2007 р., передбачено 
наступне: «У розпорядчому документі про облікову політику підприємства 
рекомендується визначити об'єкти обліку біологічних активів та виходячи з 
цього може бути сформований робочий План рахунків підприємства.  

Порядок оцінки біологічних активів на дату проміжного та річного ба-
лансу визначено пунктом 10 П(С)БО 30 та Методичними рекомендаціями з 
бухгалтерського обліку біологічних активів, затвердженими наказом Мініс-
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терства фінансів України від 29.12.2006 № 1315. У розпорядчому документі 
про облікову політику рекомендується зазначити метод визначення справед-
ливої вартості біологічних активів.  

З метою формування достовірної справедливої вартості біологічних ак-
тивів та сільськогосподарської продукції при їх первісному визнанні або ві-
дображенні на звітну дату у розпорядчому документі про облікову політику 
підприємства рекомендується вказати на створення постійно діючих комісій 
оцінки та їх склад. До складу комісій можуть бути залучені профільні спеціа-
лісти, керівники виробничих підрозділів, матеріально-відповідальні особи та 
бухгалтери, які відповідають за певний напрямок обліку» [5].  

Прийняття Податкового кодексу України зумовило внесення змін до 
П(С)БО 30 «Біологічні активи». В зв’язку з цим основними елементами облі-
кової політики сільськогосподарських підприємств щодо обліку біологічних 
активів слід виділити наступні. 

1. Об’єкти обліку біологічних активів. 
В додатку до П(С)БО 30 перелічені види біологічних активів. Але для 

визначення об’єктів обліку лише цього переліку замало. Об'єктом бухгалтер-
ського обліку може бути як окремий вид біологічних активів, так і їх група. 

Пропонуємо при виборі такого елемента облікової політики орієнтува-
тися на наступну класифікацію об'єктів бухгалтерського обліку біологічних 
активів: 

Рослинництво — види сільськогосподарських рослин (зернові, кормові, 
олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові та 
ягідні рослини, виноград, картопля тощо), або однорідні групи біологічних 
активів, які складаються з підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та 
ярі зернові, кісточкові, зерняткові, горіхоплідні тощо), чи окремих культур 
(ячмінь, кукурудза, соняшник тощо). 

Тваринництво — види тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, хут-
рові звірі, сім'ї бджіл тощо) або однорідні групи біологічних активів, які 
складаються з певних статево - вікових (технологічних) груп: корови і бики-
плідники основного стада, свиноматки і кнури — плідники основного стада, 
тварини на вирощуванні та відгодівлі тощо). 

Об'єктом бухгалтерського обліку незрілих довгострокових біологічних 
активів можуть бути види багаторічних насаджень. 

2. Методи оцінки біологічних активів на дату первісного визнання та 
дату балансу. 

При визначенні методів оцінки біологічних активів необхідно виходити 
з наступних міркувань. Біологічні активи тваринництва, як правило, мають 
активний ринок, оскільки їх реалізація вважається реалізацією сільськогос-
подарської продукції (продукція тваринництва в живій масі). Тому біологічні 
активи тваринництва, як довгострокові, так і поточні, доцільно обліковувати 
за справедливою вартістю, оскільки завжди є можливість її визначення. Що 
стосується біологічних активів рослинництва, то активного ринку на них не 
існує, оскільки продукція рослинництва є віддільною від біологічного акти-
ву, а сам біологічний актив, як правило, не продається і не купується. Крім 
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того, біологічні активи рослинництва є невіддільними від землі, тобто вони 
припиняють ріст та продуктивність при відокремленні від землі. Тому біологі-
чні активи рослинництва, як довгострокові так і поточні, доцільно обліковува-
ти за первісною вартістю (за фактичними витратами на вирощування) [6]. 

З 2011 року П(С)БО 30 змінив підхід до оцінки додаткових біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції. Раніше їх оприбутковували лише 
за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці прода-
жу. Тепер з’явилася альтернатива, що зумовлює вибір облікової політики 
щодо цього елементу обліку. Платникам податку на прибуток дозволено оці-
нювати їх при первісному визнанні також і за виробничою собівартістю або 
собівартістю за прямими витратами згідно з П(С)БО 16 «Витрати» (п.п. 10,12 
П(С)БО 30) [7]. 

Платникам податку на прибуток також передбачено можливість оціню-
вати на дату балансу довгострокові біологічні активи за залишковою вартіс-
тю (первісна мінус знос та мінус втрати від зменшення корисності), а поточні 
та додаткові біологічні активи — за первісною вартістю (окрім поточних біо-
логічних активів рослинництва). Раніше їх усі на дату балансу потрібно було 
показувати тільки за справедливою вартістю за мінусом витрат на місці про-
дажу (п. 11 П(С)БО 30). 

Таким чином, сформовано два підходи до оцінки вказаних об'єктів об-
ліку. Який із них обрати — слід записати до розпорядчого документу про об-
лікову політику. 

3. Методи визначення справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції. 

Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних 
активів рекомендовані наступні методи визначення справедливої вартості 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції: 

Метод аналізу контрактів; 
 Метод аналогів; 
Метод прийняття цін; 
Метод експертної оцінки комісією; 
Проведення сторонньої професійної оцінки. 
Разом з цим, підприємство може самостійно визначати методику аналі-

зу джерел інформації з метою встановлення справедливої вартості біологіч-
них активів та/або сільськогосподарської продукції. Джерелами інформації, 
методика аналізу яких визначається, можуть бути: 

— остання ринкова ціна операції з біологічними активами (за умови 
відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економі-
чному або правовому середовищі, у якому діє підприємство);  

—  ринкові ціни на подібні активи, скореговані з урахуванням індиві-
дуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних 
перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість; додаткові 
показники, які характеризують рівень цін на біологічні активи і сільськогос-
подарську продукцію; 

—  теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від ак-
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тиву, обчисленою відповідно до пунктів 11 —14 П(С)БО 28 «Зменшення ко-
рисності активів». 

Підприємство може визначити справедливу вартість біологічних акти-
вів за додатковими показниками, які характеризують рівень цін на біологічні 
активи. Біологічний актив може бути оцінений, наприклад, за вартістю сіль-
ськогосподарської продукції чи іншої продукції, яка може бути отримана при 
припиненні процесів його життєдіяльності (ВРХ, свині можуть оцінюватися 
за вартістю м'ясопродуктів). В такому випадку підприємство повинно само-
стійно встановити склад таких показників, розробити порядок їх визначення, 
а також методику оцінки біологічних активів із застосуванням зазначених 
показників. Дане положення повинно бути відображене в розпорядчому до-
кументі щодо облікової політики підприємства. 

4. Методи оцінки довгострокових біологічних активів. 
Щодо довгострокових біологічних активів передбачено можливість їх 

оцінки за справедливою вартістю та за первісною вартістю, визначеною згід-
но вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» - для придбаних за плату та одержаних 
з інших зовнішніх джерел. Для довгострокових біологічних активів, справед-
ливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, або 
якщо підприємство є платником податку на прибуток, існує можливість їх 
оцінки за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від змен-
шення корисності [8]. 

5. Перелік видів біологічних активів, щодо яких існує активний ринок. 
Дана інформація потрібна для визначення переліку біологічних активів, 

які будуть оцінюватися за справедливою вартістю. 
6. Склад та напрямки діяльності комісій з оцінки біологічних активів. 
З метою формування вірогідної справедливої вартості біологічних ак-

тивів та сільськогосподарської продукції при їх первісному визнанні чи відо-
браженні на звітну дату, а також для розподілу обов'язків з формування спра-
ведливих цін між працівниками підприємства, в розпорядчому документі про 
облікову політику необхідно вказати на створення комісій з оцінки. Ці комісії 
можуть бути постійно діючі, створюватись на основі розпорядження керів-
ника господарства. На членів таких комісій покладаються обов'язки по збору 
інформації для формування бази та обґрунтування визначеної справедливої 
вартості біологічних активів. 

В невеликих господарствах функції цих комісій можуть виконувати 
постійно діючі комісії з інвентаризації, про що також зазначається в розпоря-
дчому документі про облікову політику. 

Висновки. Ведення бухгалтерського обліку біологічних активів до сьо-
годні залишається проблематичним в зв’язку з неостаточним запроваджен-
ням його вимог господарюючими суб’єктами в аграрній сфері. Поліпшенню 
ситуації повинна сприяти правильно обрана та сформована облікова політика 
сільськогосподарського підприємства. Провідне місце в ній має займати роз-
діл вибору методики обліку та оцінки біологічних активів. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ФОРМУВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Лоза А.А., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто технологію нульового обробітку грунту No-Till та її перева-

ги перед традиційною відвальною технологією. Наведено приклад економічної доцільнос-
ті даної технології на прикладі промислового виробництва продукції свинарства. 

This article describes a technology of zero tillage “No-Till”, its advantages before 
conventional moldboard technology and economic feasibility by the example of industrial pig 
production. 

 
Постановка проблеми. Неможливо мати високі результати роботи без 

належної матеріально-технічної бази в будь-якому секторі господарювання. 
Це в рівній мірі відноситься і до сільського господарства і, в першу чергу, до 
тваринництва, яке стоїть майже в кінці трофічного ланцюга, передуючи хіба 
що людині. 
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Життя рослини на 60-80 % залежить від дії на неї навколишнього сере-
довища: якості грунтів, опадів, температури, інших форс-мажорних впливів, 
які неможливо передбачити і попередити. Але це не значить, як показала 
практика, що людина безсила в пошуках шляхів організованого впливу на 
онтогенез рослини з можливостями переводу рослинництва в достатньо ке-
рований процес з програмно передбачуваним високим результатом як за кі-
лькісними, так і за якісними показниками. А висока ефективність рослинниц-
тва завжди є основою високоефективного тваринництва. 

Документально встановлено, що 100 років тому глибина залягання чо-
рнозему була більше одного метра, а не рідко і глибше. А гумусу в наших 
грунтах було в межах 8-20 %, а то й більше. Але тепер, через 100 років після 
систематичної плужної оранки в багатьох регіонах глибина чорноземного 
шару зменшилася вдвічі, а гумусу залишилося в межах 3-4 відсотків, а то й 
менше. Сучасне землеробство в Україні, що базується на оранці, організова-
но з порушенням  системних принципів самоорганізації грунту, а тому еко-
логічна криза закладена в концептуальній суті його класичної парадигми. 
Протягом століть землеробство України працювало на спадній родючості. Як 
результат – третина ґрунтового покриття пошкоджена водною і вітровою 
ерозією, всі грунти зазнали процесів дегуміфікації, агрофізичної і кислотної 
деградації, значно знизилась родючість грунтів. 

В книзі “Божевілля орача” американського фермера Е. Фолкнера 
(1943 р.) доводиться, що першопричиною зниження родючості грунтів і роз-
витку ерозії є щорічна глибока оранка відвальним плугом: “...відвальний плуг 
є злодієм в світовій сільськогосподарській драмі... і чим він “більший і кра-
щий”, тим більш спустошлива його дія” [2]. І це Е. Фолкнер доводить своєю 
багаторічною практикою в рослинництві при вирощуванні високих врожаїв 
сільськогосподарських культур з використанням технології мінімального об-
робітку грунту. Оцінюючи результати своєї роботи і її значення, він робить 
такий висновок: “... коли така робота і проводилась раніше 1937 року, я не 
міг найти ніяких даних про неї”. А такі дані були. І проведені вони були на 
землях під Кам’янець-Подільським Іваном Євгеновичем Овсинським з гли-
боким теоретичним підґрунтям, з високими результатами і висновками, які є 
актуальними і сьогодні. Вони наведені в книзі “Нова система землеробства”, 
яка вперше побачила світ в 1899 році [1].  

В Україні 34 млн гектарів ріллі, а середньобагаторічні врожаї зернових  
лише в межах 25-27 центнерів з гектара, тоді як більшість європейських дер-
жав на гірших землях отримують по 50-60 і більше центнерів з 1 га. 

У службовій записці Міністерства аграрної політики України і “Аграр-
на політика України в 2002 – 2003 роках” відзначалось: “В Україні склалася 
критична ситуація з охороною земель. Водній і вітровій ерозії піддається тре-
тина сільськогосподарських угідь. За даними наукових організацій, втрати 
продукції землеробства від ерозії перевищують 9 – 12 мільйонів тонн зерно-
вих одиниць, а загальні втрати сягають 50 – 55 мільярдів гривень, що дорів-
нює річному бюджетові держави”. Це в той час, коли уже у  нас за плечима 
великий досвід полтавчан і бєлгородців, у Сибіру і на Алтаї, в Казахстані і в 
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Австралії, у Канаді і США, де ідеологія землеробства основана на двох голо-
вних принципах: мінімальне пряме фізичне втручання в грунт і активна нау-
ково обґрунтована робота на його поверхні, яка б забезпечувала максимально 
можливий комплекс складових для здійснення природнього процесу збері-
гання і збагачення грунтів або так звана технологія No-Till (не орати). 

Яскравим підтвердженням сказаному є приклад АТЗТ «Агро-Союз» 
Синельниковського району Дніпропетровської області, в основу якого було 
покладено принцип впровадження No-Till, направленої  на створення високо-
ефективного сільськогосподарського виробництва з отриманням конкуренто-
спроможної високоякісної екологічно чистої продукції. Нині загальна площа 
земель господарства складає більше 12 тисяч гектарів.  

No-Till-система – це екологічна модель рослинництва при нульовому 
обробітку грунту зі сполученням оптимізованих виробничих процесів в керо-
ваний прогнозуємий і ефективний механізм. 

За традиційною технологією сільського господарства урожайність на 
80% залежить від природи. За системою No-Till вплив погодних факторів і 
клімату взагалі  на ефективність рослинництва зведено до 20 % при підвищен-
ні врожайності в 2-3 рази, тобто система No-Till найбільш сприятливий, най-
більш оптимізований і найбільш розумний підхід в землеробстві як в екологі-
чному, так і в економічному аспектах: достатньо лише сказати, що глибока 
оранка землі за енергоємністю порівнюється з горостворювальним процесом, а 
в цілому тільки  на енергоносії в рослинництві щорічно витрачається при тра-
диційних технологіях десь біля 14-15 млрд гривень, половина із яких (а то й 
більш значна частина) припадає на руйнацію грунту, на його знищення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам економічного та 
екологічного впливу нульової технології обробітку грунту No-Till присвячені 
роботи вітчизняних та зарубіжних вчених Е. Фолкнера, Ф.Т. Моргуна, 
Т.С. Мальцева, О. Бараєва, І.Є. Овсинського та інших. Проте більшість спеціа-
лістів фокусується на екологічному аспекті проблеми, питання ж економічної 
доцільності впровадження технології No-Till і досі залишається відкритим. 

Постановка завдання. За результатами аналізів інформації, якою ми 
володіємо, визначити ефективність вирощування сільськогосподарських 
культур (на прикладі однієї з них) в технологіях з нульовим обробітком грун-
ту, але в умовах різної технічної оснащеності з подальшою інтерполяцією 
отриманих результатів на вартість кормів і кормової сировини для годівлі 
сільськогосподарських тварин, зокрема в свинарстві, і впливу їх на собівар-
тість м’ясної продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В зв’язку з тим, що об’єми 
статті не дають можливості зробити повний аналіз отриманих АТЗТ «Агро-
Союз» результатів у процесі впровадження нової системи вирощування сіль-
ськогосподарських культур, ми зупинимось лише на декількох із них на при-
кладі озимої пшениці. Необхідні для дослідження дані, надані АТЗТ «Агро-
Союз», наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Результати вирощування озимої пшениці (попередник кукурудза 

молочно-воскової стиглості на силос) за традиційною 
технологією та технологією No-Till 

На 1000 га, $ 
№ 
п/п Технологія мото-

годин 
пальне, 

л 

витрати 
на пмм., 
ам., з/пл. 

амортизація 
Продуктивність, 

га/год. 

1 Традиційна 3354.81 59200 588800 38303 4.78 

2 
З використанням 
більш потужної  

техніки 
1160 24837 89685 40807.4 10.76 

3 

З використанням  
широкозахватної  

багатофункціональної 
техніки 

663.14 17802.2 33360 27375.6 14.91 

 

Як видно з наведеної табл. 1, традиційна технологія вирощування ози-
мої пшениці з використанням плуга майже за всіма показниками значно по-
ступається іншим технологіям, які вивчалися в господарстві в процесі впро-
вадження (другий і третій варіанти), де обробіток грунту здійснювався без 
оранки. Наприклад, витрати робочого часу в розрахунку на 1000 га було зме-
ншено при використанні більш потужної техніки (Case 7240 та Valmen-8240 
замість тракторів МТЗ-80 та Т-150) майже втричі, а в порівнянні з технологі-
єю широкозахватними агрегатами – в 5 разів; в 2,38 і в 3,32 рази відповідно 
зменшились витрати пального, в 6,57 і 17,65 рази – витрати на паливо-
мастильні матеріали, амортизацію і заробітну плату і лише спостерігається 
деяке збільшення амортизаційних витрат на технопарк при використанні 
більш потужної техніки (на 10,65%), в той же час в третьому варіанті ми знов 
спостерігаємо зменшення витрат на цей показник на 28,53 %. Таким чином, 
впровадження технологій з мінімальним обробітком грунту дало змогу знач-
но знизити всі витрати при вирощуванні озимої пшениці, докорінно зменши-
ти техногенний тиск на грунт, дало змогу не порушувати біогенні процеси в 
родючому шарі і, що найголовніше, вдвічі, втричі підвищити збір цієї куль-
тури з одиниці площі: з 30-35 ц до 60-100 ц з одного гектару. 

Враховуючи те, що агротехніка No-Till у господарстві використовуєть-
ся при вирощуванні всіх сільськогосподарських культур в єдиному замкну-
тому циклі, економічний, технологічний та екологічний ефект від впрова-
дження цієї агротехніки важко переоцінити: призупинилось виснаження гру-
нту, підвищилась якість отриманої продукції, що дало можливість налагоди-
ти якісне насінництво і не тільки для власних потреб, а й для господарств об-
ласті і держави, значно знизилась собівартість отриманого врожаю. 

Це дало змогу підняти на більш високий рівень тваринництво як у кіль-
кісному, так і у якісному відношенні, підвищити його конкурентоспромож-
ність не тільки на вітчизняному ринку, але й на ринках інших держав. Про-
ілюструємо це на прикладі тієї ж озимої пшениці і свинарства. Якщо на 1 га 
цієї культури з використанням традиційної технології втрачалось біля 588,8 $ 
(ПММ, амортизація, з/п), то по технології No-Till – всього лише 33,36 $ або 
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майже в 18 разів менше. Навіть при врожайності в 50 ц зерна з 1 га на собіва-
ртість отриманої продукції в першому випадку буде віднесено 11,78 $ або 
десь біля 94 грн на 1 ц (940 грн на 1 т), то в другому лише 0,67 $ або 53,3 грн 
на 1 т основних витрат (ПММ, амортизацію, з/п). 

Майже аналогічна схема зниження собівартості вирощеної продукції і 
по іншим культурам. А це, разом взяте, дає можливість вести стале і високо-
конкурентоспроможне тваринництво. 

В АТЗТ «Агро-Союз» 36,6 тис. свиней, які вирощуються за новітніми 
технологіями з замкнутим циклом виробництва з використанням сухих кор-
мів, доля яких у раціонах тварин доходить до 100%. Майже п’яту частину в 
складі комбікормів, що згодовуються свиням, може складати, в залежності 
від ціни, фуражна пшениця. Використовуючи індекс використання кормів 
(ІВК), який визначено нами в попередніх дослідженнях і який становить в го-
сподарствах з замкнутим циклом виробництва 1,61 кг корму на голову на до-
бу, не важко вирахувати, що в АТЗТ «Агро-Союз» на годівлю свиней витра-
чається щодобово десь біля 59-60 т комбікормів, у складі яких близько 12 т 
пшениці, або 4300 т на рік, в собівартість якої при традиційній технології бу-
де закладено (940 грн × 4300 т) 4 млн грн, при мінімальному обробітку грун-
ту – лише 229 тис. 

В перерахунку на одну середньостатистичну голову свиней це складає 
109 грн на рік - для традиційної технології і 8,38 грн - для No-Till. 

Таким чином, інтерполюючи наведені дані на весь сировинний ком-
плекс комбікормів, який виробляється в АТЗТ «Агро-Союз» для тваринницт-
ва, ми можемо зробити висновок, що виробництво свинини, як, зокрема, й 
іншої тваринницької продукції, за рахунок достатньо низької собівартості 
кормів впевнено розвивається і є достатньо рентабельною галуззю, на яку 
майже не впливають мажорні фактори політичного, економічного, природно-
го характеру. 

Висновки. Впровадження системи нульового обробітку грунту в агро-
техніку вирощування сільськогосподарських культур для виробництва про-
довольчої та фуражної сировини є магістральним шляхом розвитку всього 
сільськогосподарського виробництва, що відповідає комплексу потреб, які 
стоять перед людством: зниження екологічного тиску, підвищення продукти-
вності кожного гектара орної землі (щонайменше в два-три рази), відновлен-
ня родючості грунтів, зниження собівартості і підвищення економічної ефек-
тивності галузі в цілому з забезпеченням кожної людини науково обгрунто-
ваними нормами в екологічно чистих продуктах харчування. 

Впровадження систем агротехніки No-Till дає змогу вести високотова-
рне, рентабельне, стале виробництво тваринницької продукції, зокрема сви-
нини, собівартість якої дає в руки господарства величезні резерви і свободу 
дій в розробці стратегії цієї галузі, не тільки в окремому господарстві, а й в 
окремих регіонах, або в державі в цілому. 
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Analysis of local impacts on the living standards of the rural population, household 
characteristics, Donetsk region, Ukraine dynamics of wages and the region. 

 
Постановка проблеми. Останнім часом відбулося різке зниження по-

казників рівня життя сільського населення. Основним його проявом стало 
погіршення харчування та забезпечення жителів сіл непродовольчими това-
рами і послугами внаслідок їхніх доходів. Бідність в сільській місцевості ста-
ла поширеним явищем. Її причини криються в нераціональній організації по-
літичного, морального життя країни, в нерівноправному становищі сільських 
громад. 

Аналіз останніх наукових досліджень за темою. Дану проблематику 
широко досліджували відомі вчені-економісти, зокрема, В.Я. Амбросов, 
О.А. Біттер, О.І. Павлов, О.Г. Булавка, Г.І. Купалова, М.Й. Малік, 
М.К. Орлатий, І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, Д.Ф. Крисанов, 
К.В. Прокопишак та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження показників, які 
впливають на якість життя населення сільської місцевості  

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень та якість життя ха-
рактеризує досягнутий на певний проміжок часу в суспільстві ступінь задо-
волення різноманітних потреб населення, що є предметом соціального захис-
ту – необхідного елемента функціонування будь-якої розвиненої держави, 
який слугує основною складовою соціально-розвинутої держави, адже його 
предметом є людина та можливості її всебічного розвитку. Гідний рівень 
якості життя всіх категорій населення потребує запровадження та дотриман-
ня високих соціальних стандартів, що є однією з основних функцій соціаль-
ного захисту населення. Рівень життя постійно змінюється і залежить від 
стану економіки. На сьогодні визначальним чинником, що впливає на рівень 
життя українського населення, є економічна ситуація, що склалася в країні 
сьогодні, системний аналіз якої дає змогу зрозуміти реальну масштабність 
макроекономічних диспропорцій, що виникли внаслідок гіперінфляційних 
потрясінь, і які в умовах кризової стагнації економіки призвели до значних 
втрат життєвого рівня населення України [3]. 

Отримання регіонами більшої самостійності у вирішенні соціально-
економічних проблем підвищує вагомість  факторів регіонального характеру, 
до яких відносяться: тип регіону, рівень економічного розвитку, території; 
соціальну політику регіону стосовно села, фінансування сільського розвитку, 
екологічні фактори, демографічні фактори і т.д. 
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Загальнодержавні і територіальні фактори впливу на рівень життя сіль-
ського населення пов’язані між собою, впливають одні на інших. 

Локальні фактори впливу на рівень життя сільського населення поділя-
ємо на фактори-характеристики самого сільського населення та  фактори-
характеристики зовнішнього середовища [2]. 

 

 
Рис. 1. Локальні фактори впливу на рівень життя сільського населення 

 

Сільські території є місцем проживання сільських сімей (домогоспо-
дарств). Для самовідтворення ці домогосподарства повинні отримувати до-
ходи, їх величина – одна з найважливіших характеристик рівня життя. Дохо-
ди є досить точною характеристикою того, який обсяг матеріальних та інших 
благ поступає в розпорядження домогосподарства в результаті розподілу та 
перерозподілу валового національного продукту. Водночас рівень доходів та 
відповідний рівень і структура споживання є показником соціального статусу 
людини, її реального місця в суспільстві. 

Матеріальний добробут сільських жителів залежить від щомісячних до-
ходів, які складаються з середньомісячної оплати праці членів сільської сім’ї, 
дивідендів від оренди майнових та земельних паїв, доходів від ведення особис-
того селянського господарства, пенсій, допомоги на дітей та інших надходжень. 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, 
установ, та організацій у листопаді 2012 р. становила 3098 грн. Порівняно з 
жовтнем розмір заробітної плати зменшився на 0,4%. При цьому, нарахуван-
ня за одну оплачену годину в листопаді 2012 року, порівняно з жовтнем, збі-
льшилися на 4,1% і становили 19,39 грн.  

За останні 12 місяців (відносно листопада 2011 р.) розмір заробітної 
плати збільшився на 13,6%. 

Вплив держави на регулювання оплати праці здійснюється переважно 
через установлення розміру мінімальної заробітної плати, умов і розмірів 
оплати праці працівників установ й організацій, що фінансуються з бюджету, 
керівників державних підприємств. 

Динаміку середньої заробітної плати наведено на рис. 2.  
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Рис. 2. Динаміка середньої заробітної плати [1] 

 

Якщо у 1980-1990 рр. основну частину доходу в сільській сім’ї становила 
заробітна плата, то в останні роки найбільшу питому вагу в загальній структурі 
доходів займають доходи від ведення особистого селянського господарства. На 
зниження матеріального добробуту селянської сім’ї вплинула економічна криза, 
в результаті якої відбулося значне зниження життєвого рівня на селі. 

Подолання бідності, істотне збільшення доходів сільського населення на 
сьогодні повинні стати першочерговими завданнями. Про гостроту цього за-
вдання свідчить насамперед те, що рівень і структура споживання основної ма-
си сільських сімей залишаються схожими з відповідними показниками слабо-
розвинутих країн. У 2009 р. 68,6% грошових витрат домогосподарств у сільсь-
кій місцевості становили витрати на харчування і 33,2% витрати на непродово-
льчі товари та послуги. Серед промислових товарів і послуг, що їх придбають 
селяни, переважають найнеобхідніші – одяг, взуття, пральні порошки, мила, 
електроенергія, газ, тверде паливо. 

Характеристика домогосподарств Донецької області представлена у табл. 1. 
Таблиця 1 

Характеристика домогосподарств Донецької області 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 

Середній розмір домо-
господарства, осіб 2,45 2,45 2,45 2,45 2,43 

відсотків Розподіл домогоспо-
дарств за кількістю осіб 
у їх складі: 
- одна особа 

23,1 25,2 23,3 22,0 22,9 

- дві особи 33,2 26,8 34,2 32,8 32,3 
- три особи 26,5 29,7 24,1 29,1 28,0 
- чотири особи і більше 17,2 18,3 18,4 16,1 16,8 
Частка домогосподарств 
з дітьми до 18 років, % 35,1 35,0 35,0 35,3 35,3 

Частка домогосподарств 
без дітей, % 64,9 65,0 65,0 64,7 64,7 
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Характерна ознака сільської бідності – нестача коштів. Щоб виручити 
гроші, потрібні для придбання найнеобхідніших промислових товарів і по-
слуг, сільські жителі нерідко вимушені продавати продукцію особистих се-
лянських господарств, відмовляючи собі у повноцінному харчуванні. 

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах (у перерахун-
ку в первинний продукт) у середньому за місяць в розрахунку на одну особу 
в 2011 році: м'ясо і м'ясопродукти 6,2 кг; молоко і молочні продукти 18,2 кг; 
яйця-22 шт.; риба і рибопродукти -1,9 кг; цукор 3,2кг; олія 1,9кг; картопля 7,5 
кг; хліб та хлібні продукти -8,8кг. Як бачимо, що найбільше споживається 
молока, м’яса, хліба, яєць. 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника під-
приємств, установ, організацій та їх відокремлених підрозділів (з чисельніс-
тю зайнятих 10 осіб і більше) Донецької області за лютий 2013 року по порі-
внянні з попереднім місяцем зменшилася на 1% і склала 3450 грн. У промис-
ловості середній рівень оплати праці за лютий знизився в порівнянні з січнем 
2013 року на 2,3% і склав 4073 грн. В цілому по області лютнева зарплата в 3 
рази більше законодавчо встановлених з 1 січня 2013 року соціальні стандар-
тів: мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб (1147 грн.). Зарплата за лютий в Донецькій області вище середньої 
по Україні (3044 грн.) на 13,4%. За цим показником область, як і раніше, по-
сіла друге місце серед усіх регіонів (найвищим рівень оплати праці за лютий 
був у Києві - 4688 грн., найнижчим у Тернопільській області - 2125 грн.). Ре-
альна заробітна плата (з урахуванням зміни цін і сплачених податків) в ціло-
му по області у лютому порівняно з січня 2013 року зменшилася, як і номіна-
льна зарплата, на 1%. У порівнянні з лютим 2012 року середній рівень оплати 
праці номінально підвищився на 6%, реально - на 5,1%. Середньомісячна 
зарплата за січень-лютий 2013 склала в області 3458 грн. Номінально вона 
зросла в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 7,6%, а реальна 
зарплата підвищилася на 7,2%. Заборгованість по заробітній платі на 1 берез-
ня 2013 року в цілому по області (включаючи підприємства-банкрути та при-
пинили діяльність) склала 253 млн.грн., або 22,9% всіх боргів по її виплаті в 
Україні (1102,5 млн.грн.) [1].  

За даними Рахункової палати, за минулий рік прожитковий мінімум 
номінально збільшився тільки на 2,2%, однак з урахуванням індексу спожив-
чих цін реально знизився на 7,2%. У структурі витрат громадян, які отриму-
ють дохід на рівні прожиткового мінімуму, близько 80% становлять продук-
ти харчування. Зрозуміло, що цих коштів не може бути достатньо для прожи-
вання, якщо гречка виросла в ціні на 300%, а овочі – на 70-100% [4].  

Покращення оцінювання рівня життя сільського населення в окремих 
районах області та управління ним можливе на основі використання повно-
цінної інформації щодо соціально-економічних процесів, які відбуваються на 
території, кожного регіону, кожної сільської (селищної) ради. Оскільки в 
умовах все більшої демократизації управління саме ради нестимуть відпові-
дальність за досягнення цілей соціально-економічної політики держави на 
селі і розроблятимуть конкретні дії для цього, то стрімко зростає потреба по-
кращення інформаційного забезпечення їх діяльності, особливо щодо стану і 
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динаміки рівня життя сільського населення їх територій.  
Висновки. Найважливішим напрямом соціально-економічної політики 

уряду та держави повинно бути досягнення стійкої позитивної динаміки доб-
робуту населення на основі збільшення платоспроможного попиту, зокрема 
підвищення заробітної плати працюючого населення. Необхідною постає 
розробка системи соціальних стандартів, яка б дійсно забезпечувала гідний 
рівень життя населення та відповідала європейським стандартам, при цьому 
її запровадження має передбачати поступові етапи досягнення цих стандартів 
протягом кількох років окремо для кожної категорії населення. З огляду на 
це, в основу розрахунку допомог необхідно закласти не прожитковий міні-
мум, як це визначається в діючих соціальних законах, а соціальні стандарти 
[5]. На сьогоднішній день найбільш ефективними напрямами підвищення рі-
вня життя населення є: боротьба з бідністю шляхом розширення зайнятості 
та зниження рівня безробіття; розвиток тимчасової зайнятості і громадських 
робіт; зростання рівня трудових доходів; скорочення заборгованості із випла-
ти заробітної плати і соціальної допомоги; регулювання мінімальної заробіт-
ної плати, збільшення пенсій; розробка і реалізація заходів щодо стимулю-
вання розвитку малого та середнього бізнесу тощо. 
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У статті представлено дослідження ефективності управління підприємством на 
базі сучасних комплексних інформаційних систем, зокрема з використанням програмних 
продуктів корпорації Парус. Проведено аналіз програмних продуктів корпорації Парус, 
які призначені та використовуються для автоматизації діяльності комерційних підпри-
ємств і бюджетних організацій різного рівня. 
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In the article the research of efficiency  of enterprise management based on the up-to 
date integrated information systems is given, including the use of software products of Parus 
corporation. The analysis of software products of Parus corporation is made, based on those 
products which are used for automating activities of commercial enterprises and nonprofit 
organizations at different levels. 

 
Постановка проблеми. Сучасний період розвитку цивілізованого сус-

пільства характеризується глобальним процесом інформатизації, особливість 
якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного 
виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, пере-
дача та використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мі-
кропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних за-
собів інформаційного обміну [1, с.46].  

Сучасне виробництво та інші сфери діяльності підприємств різних 
форм власності все більше потребують інформаційного обслуговування, пе-
реробки величезної кількості інформації. Для комп’ютеризації господарсь-
кого обліку на ринку програмних продуктів пропонують десятки пакетів 
програм, які спрощують процеси обробки, зберігання та передачі інформації. 
Тому, впровадження інформаційних систем дозволяє як керівнику, так і пра-
цівнику нижчої ланки управління отримувати оперативний доступ до довіль-
ної нагромадженої інформації з тим, щоб в подальшому ефективно її викори-
стовувати для вирішення стратегічних завдань підприємства [1, с. 98-100].   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність 
проблем використання інформаційних систем підприємствами, організаціями 
та установами, українські науковці і практики вивчають ефективність про-
грамних продуктів для автоматизації робочих місць фахівців. Так, безпосере-
дньо виконує наукові дослідження та розробку систем, що спрямовані на ви-
рішення актуальних проблем штучного інтелекту та інформатизації (а саме: 
створення технологій комп'ютерного образного мислення, нових інформа-
ційних та комунікаційних технологій, створення та розвиток інформаційного 
суспільства в Україні та механізмів його взаємодії зі світовим інформаційним 
простором), Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних техно-
логій та систем – науково-навчальна установа, що підпорядкована Націона-
льній академії наук України і Міністерству освіти і науки України.  

Серед вітчизняних науковців та практиків слід відмітити В.І. Грищенка, 
Ю.А. Тарнавського, Г.А. Шпортюка, В.М. Гужву, С.Г. Карпенка та інших, які 
зробили вагомий внесок до практичних розробок та теоретичних узагальнень  
в галузі інформаційних систем і технологій [1, 2]. 

Ряд авторів зазначають, що ефективність використання програмних 
продуктів на підприємстві полягає в підвищенні продуктивності праці 
управлінського персоналу, якості документів, багатофункціональності про-
грамного продукту, його зручності у роботі, а також можливості швидко та 
якісно формувати довідкову та звітну інформацію, що описує фактичний 
стан господарювання в режимі реального часу [2, с. 55-57].  

Також, слід відмітити плідну роботу численного колективу науковців 
та практиків української корпорації «Парус», програмні продукти якої при-
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значені для автоматизації діяльності комерційних підприємств і бюджетних 
організацій різного рівня [3].  

Поставко завдання. Основними завданнями статті є аналіз ефективно-
сті управління підприємством на базі сучасних інформаційних комплексів, 
зокрема програмних продуктів корпорації Парус, та визначення рейтингу 
програмних продуктів корпорації Парус серед інших пропозицій вітчизняних 
та зарубіжних компаній на ринку програмного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для комп’ютеризації гос-
подарського обліку на ринку програмних продуктів пропонують десятки 
пакетів програм. Програмні продукти (ПП) корпорації Парус – призначені 
для автоматизації діяльності комерційних підприємств і бюджетних органі-
зацій різного рівня. Серед модулів ПП Парус є і тиражні продукти і такі, що 
відносяться до класу ERP-систем. Слід виділити наступні ПП виробника: 

- Парус-Бюджет 7 – тиражне рішення для державних установ;  
- Парус-Підприємство 7 – тиражне рішення для малого і середнього бі-

знесу;  
- Парус-Бюджет 8 (on Oracle) – система автоматизації міністерств, ве-

ликих державних установ;  
- Парус-Підприємство 8 (on Oracle) – корпоративна система;  
- Парус-Підприємство 8SE (on Oracle) – корпоративна система для се-

реднього бізнесу (до 50 ліцензій);  
- Парус-страхування – проектне рішення для страхових компаній. 
Однією з найперспективніших систем автоматизації управлінської 

праці в Україні вважається Парус-Підприємство 7, що призначена для опти-
мізації обробки економічної інформації на малих та середніх за обсягом що-
денних господарських операцій підприємствах, у тому числі і на невеликих 
сільськогосподарських підприємствах.  

Автоматизація робочого місця фахівця з використанням системи Па-
рус-Підприємство ґрунтується на таких методологічних принципах: 

- комплексність – система обслуговує всі без винятку стадії обліку фі-
нансово-господарської діяльності підприємства; 

- готові рішення та гнучке настроювання – в типовій конфігурації про-
грами містяться готові проектні рішення з організації бухгалтерського об-
ліку на об'єкті та є гнучкі засоби настроювання, які дають змогу пристосува-
ти Парус-Підприємство до потреб користувача (наприклад, створити нові 
форми і зразки заповнення документів та ін.); 

- інтеграція з Microsoft Office – програма інтегрована з Microsoft Office, 
а саме з текстовим редактором Word та електронною таблицею Excel. Ці про-
грами використовуються при введенні інформації, побудові документів, гра-
фіків тощо. Підготовлені таким чином матеріали без будь-яких проблем пере-
даються електронною поштою; 

- мультивалютність – згідно із законодавством України облік усіх гос-
подарських операцій на підприємстві ведеться в національній валюті, але в 
разі потреби, в програмний продукт Парус-Підприємство можна сформувати 
будь-який бухгалтерський запис в національній та іноземній валюті;  
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- можливість аналізу облікових даних та отримання звітності; 
- розмежування доступу і функцій – з метою запобігання несанкціоно-

ваному доступу до інформаційної бази і збереження даних у ній кожному 
користувачеві можна призначати індивідуальні права доступу як до розді-
лів інформації, так і до функцій інформаційної системи [3]. 

Для ґрунтовного аналізу використання та поширення програмних про-
дуктів корпорації Парус доцільно представити підприємства, організації та 
установи, де вони впроваджені та використовуються (табл. 1). 

Таблиця 1 
Українські підприємства, організації та установи, які є користувачами 

програмних продуктів корпорації «Парус» 
Назва підприємства, 
організації, установи 

Програмний продукт 
 Парус 

Кількість  
робочих 
місць 

Термін 
впрова-
дження 

1  2  3  4  
Адміністрація державної  
митної служби України  Парус-Бюджет  7.хх 600 18 міся-

ців 
Аквапарк «Коктебель» Парус-Підприємство 7.хх,  

Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

Парус-Пропускний режим 
7.хх 

50 2,5 міся-
ці 

Готельний комплекс - Центр до-
звілля та відпочинку «Борисфен». 
Управляюча компанія «Укррічф-
лот» 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

8 2 місяці 

Українсько-італійське 
спільне підприємство «Венето» Парус-Підприємство 8.хх 15 5 місяців

Спільне українсько-угорське під-
приємство 
ТОВ «Гедеон Ріхтер - Укрфарм» 

Парус-Підприємство 8.хх 12 3 місяці 

Державний комітет  
ветеринарної медицини України 

Інтегроване рішення на базі 
Парус-Бюджет 8.хх  
і Парус-Бюджет 7.хх 

150 10 міся-
ців 

Головне управління  
Міністерства внутрішніх справ 
України в м. Київ  

Парус-Бюджет 8.хх 30 7 місяців

Управління державної автомобі-
льної інспекції  
головного управління Міністерст-
ва внутрішніх справ України в м. 
Київ 

Парус-Бюджет 8.хх 16 18 міся-
ців 

ВАТ Дніпропетровський 
 трубний завод Парус-Підприємство 8.хх 45 10 міся-

ців 
Авіакомпанія «Скіф-авіа», 
м. Донецьк Парус-Підприємство 7.хх 4 5 місяців

ВАТ «Донецькоблгаз» Парус-Підприємство 7.хх 10 20 міся-
ців 
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Назва підприємства, 
організації, установи 

Програмний продукт 
 Парус 

Кількість  
робочих 
місць 

Термін 
впрова-
дження 

1  2  3  4  
Готельний комплекс «Україна»  
Комунальне підприємство по екс-
плуатації адмінбудівель Житомир-
ської обласної ради 

Парус-Готель 7.хх 1 2 тижні 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» Парус-Підприємство 8.хх 74 6 місяців
Готельно-ресторанний 
комплекс «Кичкине» 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

14 2 місяці 

ВАТ «Кредобанк» Парус-Підприємство 8.хх 32 3 місяці 
Луганський державний 
медичний університет Парус-Бюджет  7.хх 6 6 місяців

ТОВ «Автостів» Парус-Підприємство 7.хх 10 6 місяців
Споживче товариство 
«Кахелина» Парус-Підприємство 7.хх 4 3 місяці 

ТзОВ «Керамбуд» Парус-Підприємство 7.хх 18 3 місяці 
Готельний комплекс 
«Пуща-Лісна», 
керуюча компанія «PanUkraine» 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

14 3 місяці 

ВАТ «AES Рівнеенерго» Парус-Підприємство 8.хх 105 18 міся-
ців 

Страхове товариство з додатковою 
відповідальністю «Глобус» 

Парус-Підприємство 8.хх 
Парус-Страхування 8.хх 37 7 місяців

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Вілтек» 
Мінеральні  води під ТМ «Моло-
чанська» 

Парус-Підприємство 7.хх 5 1,5 міся-
ці 

Готельний комплекс «Глобус» 
м. Тернопіль 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

4 3 місяці 

Державне підприємство 
«Укрзалізничпостач» Парус-Підприємство 8.хх 133 9 місяців

ВАТ АБ «Укргазбанк» Парус-Підприємство 8.хх 116 5 місяців
ВАТ «Укрнафта» Парус-Підприємство 8.хх 125 6 місяців
ВАТ «Укртелеком» Парус-Підприємство 8.хх 1500 9 місяців
ВАТ «Балцем», холдингу «Евро-
цемент груп-Україна» Парус-Підприємство 8.хх 34 8 місяців

Чернігівський суднобудівний-
судноремонтний завод АСК «Укр-
річфлот» 

Парус-Підприємство 7.хх 2 3 місяці 

Чернівецький національний уні-
верситет ім. Ю.Федьковича Парус-Бюджет 8.хх 25 9 місяців

Південно-українська АЕС (відо-
кремленого підрозділу НАЕК 
«Енергоатом») 

Парус-Підприємство 8.хх 25 3 місяці 

Джерело: узагальнено авторами на підставі інформації, наведеній у [3] 
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Аналізуючи дані, наведені у табл. 1, можна зробити висновок, що про-
грамні продукти корпорації Парус досить широко використовуються провід-
ними підприємствами, організаціями та установами української економіки – 
понад 30 підприємств різного напряму діяльності користуються ПП корпора-
ції, загальна кількість впроваджених автоматизованих робочих місць пере-
вищує число 3200. 

Популярність програмних продуктів корпорації Парус пояснюється 
простотою користування, адже програмні продукти корпорації Парус скла-
даються із функціонально замкнених модулів (один або кілька додатків 
(програм), які працюють під управлінням Windows): Бухгалтерія, Реаліза-
ція, Персонал, Адміністратор. Уся інформація, що вводиться в систему, 
зберігається в базі даних, є єдиною для всіх її модулів. База даних (БД) 
може міститися на жорсткому диску комп'ютера, якщо він використовуєть-
ся локально, або на спеціально виділеному комп'ютері (сервері), якщо сис-
тема використовується в корпоративній обчислювальній мережі. У такому 
разі інформація до бази даних може вводитись і використовуватись одноча-
сно кількома користувачами. 

Різноманітність вибору систем управління підприємством дозволяє ко-
рпорації Парус брати участь у різних рейтингах та конкурсах певної темати-
ки. Так, корпорація Парус п'ять разів ставала переможницею рейтингу «Топ-
профі комп'ютерної України» в номінації «Фірми-розробники програмного 
забезпечення», що проводиться газетою «Бізнес». Крім того, корпорація Па-
рус є переможницею усіх раніше проведених міжнародних конкурсів про-
грамного забезпечення в галузі фінансів і бізнесу «Бізнес-Софт», в останньо-
му з яких стала переможницею в трьох номінаціях. Також, корпорація Парус 
регулярно бере участь в рейтингах, що проводяться журналом «ГVардія» се-
ред найбільш успішних компаній України за такими напрямами: Гвардія со-
ціально-відповідальних компаній, Гвардія брендів, Гвардія корпорацій, Гвар-
дія новаторів, Гвардія керівників і т.д. (табл. 2) [4]. 

Таблиця 2 
Рейтинг компаній за критерієм системності у сфері корпоративної  

соціальної відповідальності 2012 р. 

Компанія Вид діяльності Загальний 
бал 

1. ЗАТ  «Майкрософт Україна» системна інтеграція 59,53 
2. Сіменс Україна ДПІІ системна інтеграція 53,13 
3. S&T Україна ДП системна інтеграція 40,27 
4. Корпорація Парус  системна інтеграція 33,10 
5. ЗАТ «Diawest –Комп’ютерний світ» ІТ виробництво 29,67 

Джерело: узагальнено авторами на підставі інформації, наведеній у [4] 
 

Аналізуючи рейтинг компаній за критерієм системності у сфері корпо-
ративної соціальної відповідальності 2012 р., слід відмітити, що корпорація 
Парус посідає одне із провідних місць серед  інших компаній. 

Висновки. Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що 
український ринок програмного забезпечення, незважаючи на загальноеко-
номічні несприятливі умови, демонструє позитивну динаміку зростання. По-
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дальший розвиток, перспективи й можливості автоматизації робочих місць 
спеціалістів в цілому залежать від економічного стану та податкової політики 
держави, а також від стабільності та доходності підприємств, які є спожива-
чами ІТ-послуг, – якщо будуть сприятливі умови для їх розвитку, тоді, відпо-
відно, можна очікувати й активність у розробках та пропозиціях нових інфо-
рмаційних технологій.   
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УДК 330.142.211.4 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АМОРТИЗАЦІЇ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Меліхова Т. О., к.е.н., доцент; Гречана Л.С. 
Запорізька державна інженерна академія 

 
У статті набули подальшого розвитку концептуальні основи аналізу амортизації 

основних засобів. Узагальнено та розвинено поняття амортизації основних засобів та 
мету її аналізу, завдання, інформаційні джерела та напрями аналізу основних засобів з 
метою підвищення ефективності діяльності підприємства. 

The article further developed the conceptual framework for the analysis of depreciation. 
Summarized and developed the concept of depreciation and the purpose of its analysis of the 
problem, information sources and analysis of fixed assets in order to increase the efficiency of 
the company. 

 
Постановка проблеми. В умовах високого технічного рівня виробниц-

тва, ефективність діяльності підприємства і подальший розвиток виробницт-
ва залежать від забезпеченості основними засобами, їх технічного стану та 
ефективного використання. З цією метою необхідно постійно проводити ана-
ліз основних засобів. З метою підвищення ефективності використання основ-
них засобів та виробничих потужностей підприємства, потрібно мати  чітке 
уявлення про кожний об’єкт основних засобів у виробничому процесі, про їх 
фізичний та моральний знос, про фактори, що впливають на використання 
основних засобів, що в свою чергу забезпечить зростання продуктивності 
праці, зниження витрат та підвищення прибутку. Аналіз основних засобів на-
дає інформацію про ступінь їх зношення та необхідність своєчасного онов-
лення. На підставі облікових даних можна здійснити розрахунки показників 
зносу основних засобів для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання концептуальних 
основ аналізу амортизації основних засобів розглядаються  в працях таких ві-
тчизняних науковців, як: Ф.Ф. Бутинець [16],  Б.Є. Грабовецький [12],  
А. Г.Загородній [19], Г.О. Крамаренко [21], М.Г. Чумаченко  [17], Ю.С. Цал-
Цалко [29]  та інших. Але серед вчених немає єдиної думки щодо цього пи-
тання, тому воно підлягає подальшому дослідженню.  

Постановка завдання. Метою роботи є узагальнити та розвинути  
концептуальні основи аналізу амортизації основних засобів підприємства. 
Головними завданнями статті є узагальнити і розвинути поняття «амортиза-
ція основних засобів», мету,  завдання, інформаційні джерела, напрями аналі-
зу амортизації основних засобів, з метою підвищення ефективності діяльнос-
ті підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. П(С)БО 7 «Основні засо-
би» [2] та Податковий кодекс України [1] є основними нормативними доку-
ментами, в яких відображений єдиний підхід до визначення поняття «амор-
тизації основних засобів».  

«Економічна енциклопедія» визначає амортизацію як процес поступо-
вого перенесення вартості основних фондів (зарахування її до витрат вироб-
ництва чи обігу) в міру їх зношування на виготовлену продукцію і викорис-
тання цієї вартості для простого або розширеного відтворення зношених за-
собів праці [14]. 

На сьогодні між українськими та зарубіжними вченими тривають дис-
кусії щодо поняття «амортизація основних засобів», тому розглянемо його 
детальніше на основі різних джерел (табл. 1).  

Таблиця 1 
Концептуальні підходи до трактування терміну 

«амортизація основних засобів» 

Напрям Джерело 
інформації Дефініція 

П(С)БО 7 [2] 
Податковий ко-
декс України [1]
Нашкерська Г.В. 

[23, с.154] 
Волкова І.А. 

[8, с.97] 
Голов С.Ф.[11, 

с.96] 
Лишиленко А.В. 

[22, с.102] 

Амортизація – систематичний розподіл вартості, 
яка амортизується, необоротних активів протя-
гом строку їх корисного використання (експлуа-
тації).  

І. Амортизація є 
процесом розподілу 

вартості 

Бабаєв Ю.А. [7] 
Амортизація – розподіл амортизуємої вартості 
активу на розрахований строк його корисного 
використання. 

Гладких Т.В.  
[10, с.22] 

ІІ. Амортизація 
пов’язана з  фізич-
ним і моральним 

зносом 
Бутинець Ф.Ф. 

[6, с.80] 

Амортизація – поступове систематичне списання 
вартості основних засобів в процесі їх корисного 
використання, пов’язане з їх фізичним і мораль-
ним зносом.  
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Напрям Джерело 
інформації Дефініція 

ІІІ. Амортизація – 
процес резервуван-

ня коштів 

Гарасим П.М., 
Журавель Г.П., 
Хомин П.Я. 

[9, с.52] 

Амортизація – резервування коштів, необхідних 
для реновації (заміни) основних засобів, які ви-
бувають внаслідок зносу.  

IV. Амортизація – 
процес втрати ос-
новними засобами 
своєї вартості  і її 
перенесення на 
продукцію 

Андрійчук В.Г. 
[3] 

Амортизація – економічний процес, що кількісно 
відображає втрату основними засобами своєї ва-
ртості, яка амортизується, та її систематичний 
розподіл (перенесення) на заново створений про-
дукт (виконану роботу, надану послугу) протя-
гом строку їх корисного використання. 

Іванілов О.С. [18]
Амортизація – це процес перенесення вартості 
основних фондів на вартість новоствореної про-
дукції з метою їхнього повного відновлення. 

Корсаков М.Н. 
[20] 

Амортизація –  процес перенесення вартості осно-
вних засобів на готову продукцію та відшкодуван-
ня цієї вартості в процесі реалізації продукції. 

V. Амортизація – 
процес перенесення 
вартості на створе-
ну продукцію 

Поддєрьогін 
А.М. [28] 

Амортизація – процес поступового перенесення 
вартості основних виробничих засобів з урахуван-
ням витрат на їх придбання, виготовлення або по-
ліпшення згідно з нормами амортизаційних відра-
хувань, установленими законодавчими актами. 

VI. Амортизація є 
зносом основних 

засобів 

«Сучасний еко-
номічний слов-

ник» [27] 

Амортизація – вирахуваний в грошовому виразі 
знос основних засобів у процесі їх застосування, 
виробничого використання. 

VII. Амортизація є 
вартістю, яку мож-
на повторно аван-

сувати в ОЗ 

Брагін Л.А. [5] 

Амортизація – це вартість основних фондів в 
грошовій формі, яку можна повторно авансувати 
в основні виробничі фонди. 

VIII. Амортизація є 
методом включення 
вартості основних 
засобів в витрати 

Душенькіна Е.А. 
[13] 

Амортизація – це метод включення по частинам 
вартості основних фондів (протягом строку їх 
служби) в витрати на виготовлену продукцію та 
подальше використання цих засобів для відшко-
дування використаних основних фондів. 

 

Як видно з наведеного аналізу думок українських та зарубіжних науко-
вців, в економічній літературі зустрічаються різні підходи до визначення  амор-
тизації основних засобів. Проведений нами системний та сруктурно-логічний 
аналіз дефініції «амортизація основних засобів» дає змогу узагальнити всю ви-
щевикладену інформацію та сформулювати таке визначення: амортизація осно-
вних засобів є процесом систематичного розподілу вартості основних засобів, 
що амортизується, з урахуванням строку їх корисного використання та методів 
нарахування амортизації, визначених  П(С)БО 7 «Основні засоби» та Податко-
вим кодексом України. Ми підтримуємо думку М.Г. Чумаченка [17] про те, що 
на практиці (згідно з існуючою методикою) сума зносу основних засобів харак-
теризується сумою нарахованої амортизації. 

На думку вітчизняних науковців, основною  метою  аналізу основних 
засобів є визначення забезпеченості ними підприємства і пошук резервів під-
вищення їх фондовіддачі, про це свідчить проведений аналіз економічної лі-
тератури (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Мета аналізу основних засобів 

№ Вчені Мета аналізу основних засобів 

1 
Серединська В.М., За-
городна О.М., Федо-
рович Р.В. [15, c.224] 

Оцінка забезпеченості підприємства основними засобами, 
ефективності їх використання та пошуку резервів підвищен-
ня їх віддачі. 

2 Череп А.В. [30, c.64] Вивчення забезпеченості виробництва основними засобами. 

3 Бутинець Ф.Ф. [16, 
c.460] 

4 Попович П.Я. [24] 

Визначення забезпеченості підприємства основними засоба-
ми за умови найбільш інтенсивного їх використання та по-
шуку резервів підвищення фондовіддачі. 

5 Рзаєва Т.Г. [25] 
Визначення  резервів підвищення ефективності  використан-
ня основних засобів і резервів збільшення обсягу продукції 
внаслідок більш ефективного використання засобів праці.  

6 
Загородній А.Г., 
Кіндрацька Г.І., 

Білик М.С. [19, c.153] 

Визначення рівня забезпечення підприємства окремими ви-
дами основних засобів та пошук резервів підвищення ефек-
тивності їх використання. 

 

Отже, проведений літературний огляд свідчить про те, що мета аналізу 
амортизації основних засобів вченими-економістами окремо не визначена. 
На нашу думку, метою аналізу амортизації основних засобів є оцінка стану 
основних засобів, які використовує підприємство за ступенем їх зношення 
(амортизації), для забезпечення своєчасного їх оновлення та високої ефекти-
вності їх використання, що в свою чергу впливає на підвищення ефективнос-
ті виробничого процесу та на фінансовий стан підприємства в цілому. 

З метою забезпечення якісного аналізу основних засобів необхідно ви-
значити перелік взаємопов’язаних завдань, згідно з якими буде проводитись 
дослідження. Основні завдання аналізу основних засобів, які пропонують 
вчені-економісти, узагальнені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Завдання аналізу основних засобів 

Джерело інформації 

№ Завдання аналізу основних за-
собів 

С
ер
ед
ин
сь
ка

 В
.М

., 
За
го
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О
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., 
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Р.
В
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]
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9]
С
ав
иц
ьк
а 
Г.
В

.  
[2

6]
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., 
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 М
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 [1
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Че
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п 
А

.В
. [

30
] 

Бі
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к 
М

.Д
., 
П
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ло
вс
ьк
а 

О
.В

., 
П
ри
ту
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к 
Н

.М
., 

Н
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рж
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ьк
а 
Н

.Ю
. [

4]
 

П
оп
ов
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 П
.Я

.  
[2

4]
 

А
вт
ор
сь
ка

 п
ро
по
зи
ці
я 

 

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

1 

Вивчення складу, структури, 
динаміки та інтенсивності руху 
основних засобів для встанов-
лення відповідності стратегії і 
тактиці діяльності підприємства

+ - + - + - - - + + 

2 
Установлення належної ком-
плектності наявного парку об-
ладнання 

- - - - - + - - - + 

3 Виявлення забезпеченості під-
приємства та його структурних + + - + - + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
підрозділів основними засоба-
ми, тобто встановлення відпові-
дності величини, складу та тех-
нічного рівня засобів виробни-
чій програмі підприємства  

4 
Визначення  технічного стану 
засобів, темпів, форм їх онов-
лення, вікового складу облад-
нання 

+ + - - + - - + + + 

5 

Оцінка  ступеня використання 
виробничої потужності, площ та 
наявного парку устаткування, 
стану його екстенсивного й ін-
тенсивного завантаження 

+ + - + - - + + + + 

6 
Визначення  рівня використання 
основних засобів і факторів, які 
впливають на нього 

- - - - - + - + - + 

7 
Аналіз  ефективності викорис-
тання   основних засобів в часі 
та за потужністю 

+ + - - + + - - - + 

8 
Виявити  резерви підвищення 
ін-тенсивності й ефективності 
вико-ристання основних засобів 
і шляхів їх мобілізації 

+ - - + - + + + + + 

9 

Визначення  впливу ефективно-
сті використання основних за-
собів на обсяг виробництва 
продукції та розрахунок кінце-
вих виробничо-фінансових ре-
зультатів поліпшення викорис-
тання засобів 

+ - - + + + + + + + 

10 Оцінка технічного рівня розвит-
ку виробництва + + - - - - - - - + 

11 Виконання завдання зі зростан-
ня і оновлення основних фондів - + - - - - - - - + 

12 Оцінка ступеня фізичного і мора-
льного зносу основних засобів  - - - - - - - - - + 

13 Аналіз доцільності обраних ме-
тодів амортизації - - - - - - - - - + 

14 Розрахунок показників зносу 
основних засобів - - - - - - - - - + 

15 
Визначення впливу показників 
зносу основних засобів на під-
вищення ефективності вироб-
ничого процесу 

- - - - - - - - - + 

16 
Визначення шляхів подальшого 
використання основних засобів, 
які не експлуатуються (передачі 
в оренду, продажу, списання) 

- - - - - - - - - + 

17 Визначення основних засобів, 
що підлягають дооцінці (уцінці) - - - - - - - - - + 

18 
Виявлення основних засобів, що 
підлягають модернізації, ремон-
ту, реконструкції чи заміні 
окремих елементів, для підтри-

- - - - - - - - - + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
мання об’єкта в робочому стані, 
з метою продовження строку 
його використання 

19 
Визначення відповідності осно-
вних засобів науково-технічним 
досягненням 

- - - - - - - - - + 

 

Наведений аналіз економічної літератури свідчить про те,  що на сього-
дні науковцями не вироблено єдиної позиції щодо визначення завдань аналі-
зу основних засобів. Ми згодні з усіма запропонованими вченими завдання-
ми аналізу основних засобів, але на нашу думку, під час аналізу  необхідно 
також звернути увагу на ступінь фізичного і морального зносу основних за-
собів, а також доцільність обраних методів амортизації основних засобів на 
підприємстві, адже вони мають великий вплив на суму зносу.  

Основну інформаційну базу для аналізу основних засобів надає облік, 
але також можуть використовуватись інші інформаційні джерела, представ-
лені в табл. 4. 

Таблиця 4 
Інформаційні джерела аналізу основних засобів 

№ Інформаційні джерела аналізу  
основних засобів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Акт приймання-передачі ОЗ 
(ф.№ОЗ-1) + - + - - - + + 

2 
Акт приймання-здачі відремонтова-
них, реконструйованих та модерні-
зованих об'єктів (ф.№ ОЗ-2) 

- - + - - - + + 

3 Акт  на списання ОЗ (ф. № ОЗ-3) + - + - - - + + 

4 Інвентарна картка обліку ОЗ 
(ф.№ОЗ-6) + - + + - + + + 

5 Картка  обліку руху ОЗ (ф.№ ОЗ-8) + - + - - - + + 

6 Інвентарний  список ОЗ за місцем їх 
знаходження (ф.№ ОЗ-9) + - - - - - + + 

7 Розрахунок  амортизації основних 
засобів (ф.№ ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16) + - - - - - + + 

8 Дані про переоцінку ОЗ - - - + - -  + 
9 Дані рахунків: 10, 13, 15  + - - - + - + + 

10 Облікові регістри: журнал 4 і відо-
мість 4.1. + - - - + - + + 

11 Фінансова звітність + + + + + + + + 
12 Статистична звітність + + + + + + + + 
13 Бізнес-план + - - + - - - + 
14 Матеріали вибіркових спостережень + - - - - - - + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
за роботою обладнання 

15 Фінансовий план - - + - - - - + 
16 План технічного розвитку - - - + - + + + 

17 План економічного та соціального 
розвитку - - - - - +  + 

18 Матеріали проведеної інвентаризації 
основних засобів + - + - - + + + 

19 
Паспорт окремих видів устаткування 
та інші внутрішньовиробничі доку-
менти 

- + - - - - + + 

20 Проектно-кошторисна документація - - - + - - - + 
21 Технічна документація - - - + - - - + 

22 Нормативні акти відповідних мініс-
терств і відомств - - + - - - - - 

23 Баланс виробничих потужностей - - - - + - - - 
24 Планові дані - - - - + - - + 
25 Договір лізингу - - - - - - + + 

26 Дані попередніх аналітичних дослі-
джень - - - - - - + + 

27 Акт на списання автотранспортних 
засобів (ф.№ ОЗ-4) - - - - - - - + 

28 Опис інвентарних карток з обліку 
основних засобів (ф.№ ОЗ-7) - - - - - - - + 

 

З проведеного літературного огляду видно, що для якісного аналізу ос-
новних засобів, в цілях прийняття ефективних управлінських рішень, вико-
ристовують всі можливі джерела, які містять необхідну інформацію щодо ос-
новних засобів на підприємстві. 

Аналіз основних засобів проводиться у відповідності з завданнями в 
напрямах, які визначають зміст і порядок проведення аналізу (табл. 5). 

Таблиця 5 
Напрями аналізу основних засобів 

Джерело інформації 

№ Напрями  аналізу основних засобів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Аналіз технічного рівня виробництва + - - - + - + - + 

2 Аналіз наявності, складу, динаміки, 
структури, руху основних засобів + + + - + + + + + 

3 Аналіз технічного стану ОЗ + + + - + + + + + 

4 Аналіз узагальнюючих показників ефе-
ктивності використання ОЗ + - - - + - + + + 

5 Аналіз використання виробничого об-
ладнання + + + + - - + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Аналіз використання виробничих по-
тужностей + + - + - - - - + 

7 
Аналіз резервів збільшення випуску 
продукції та підвищення рівня інших 
показників за рахунок кращого викори-
стання засобів праці 

- + - - - - + + + 

8 Аналіз забезпечення підприємства ос-
новними засобами - - + + + - - - + 

9 Аналіз ефективності використання ОЗ - - + + - +  + + 
10 Аналіз інтенсивності використання ОЗ - - - + - - - - + 

11 Визначення резервів: випуску продук-
ції, фондовіддачі, фондорентабельності - - - + - - - - + 

12 Аналіз фондоозброєності праці - - - - - + - - + 
 

Політика управління операційними основними засобами являє собою час-
тину загальної фінансової стратегії кожного підприємства, яка визначається у фі-
нансовому забезпеченні своєчасного їх оновлення та високої ефективності їх ви-
користання. Приклад етапів політики представлені в табл. 6 [4, с. 112-117]. 

Таблиця 6 
Етапи аналізу операційних основних засобів 

№ Етап Зміст 
Розглядається динаміка загального обсягу операційних основних 
засобів підприємства – темпи їх росту у співвідношенні з темпами 
росту обсягу виробництва та реалізації продукції, обсягу операцій-
них основних засобів операційних основних засобів, загальної суми 
основних засобів. 
Вивчається склад операційних основних засобів підприємства та 
динаміка їх структури. У процесі цього вивчення розглядається спів-
відношення основних засобів, які використовуються в операційному 
процесі підприємства; у складі основних засобів аналізується питома 
вага рухомих та нерухомих їх видів (які у виробничій діяльності ха-
рактеризують відповідно активну та пасивну їх частини). 
Оцінюється стан основних засобів, які використовує підприємство 
за ступенем їх зношення (амортизації). 
Визначається період обороту операційних основних засобів, які ви-
користовує підприємство. 
Вивчається інтенсивність оновлення основних засобів у майбут-
ньому періоді. 

1 

Аналіз операцій-
них основних  

засобів підприєм-
ства в майбут-
ньому періоді 

Оцінюється рівень ефективності використання операційних основ-
них засобів у звітному періоді. 

2 

Оптимізація зага-
льного обсягу та 
складу операцій-

них ОЗ 

Здійснюється з урахуванням виявлених у процесі аналізу резервів 
підвищення виробничого використання операційних основних засо-
бів у майбутньому періоді. У процесі оптимізації загального обсягу 
операційних основних засобів з їх складу вилучають ті їх види, які 
не беруть участі у виробничому процесі з різних причин. 

3 

Забезпечення  
сво-єчасного оно-
влення операцій-
них основних  

засобів підприєм-
ства. 

Визначається необхідний рівень інтенсивності оновлення окремих 
груп операційних основних засобів; розраховується загальний обсяг 
основних засобів, підлеглих оновленню в майбутньому періоді; 
встановлюються основні форми та вартість оновлення різних груп 
основних засобів. 
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№ Етап Зміст 

4 

Забезпечення 
ефективного ви-
користання опе-
раційних ОЗ 

Розробка  системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієн-
тів рентабельності та виробничої віддачі операційних основних за-
собів 

5 

Формування при-
нципів та оптимі-
зація структури 
джерел фінансу-

вання ОЗ 

Принципово оновлення та приріст операційних основних засобів 
можуть фінансуватися за рахунок власного капіталу, довгостроково-
го залученого капіталу (фінансового кредиту, фінансового лізингу та 
ін.) та за рахунок змішаного їх фінансування. 

 

Отже, з проведеного літературного огляду видно, що аналіз амортизації 
не проводять окремо від аналізу основних засобів. Також, напрям та етап 
аналізу схожі поняття, тому підприємство самостійно, у залежності від наяв-
них на підприємстві груп основних засобів,  видів його діяльності, методів 
амортизації, обсягу інформації та наявності відповідних працівників обирає 
необхідні йому питання, так як проведений аналіз повинен розкривати реаль-
ний стан справ на підприємстві. 

Обґрунтованою є позиція М.Г. Чумаченка [17] про те, що у процесі ви-
робництва основні засоби, які експлуатуються, зношуються фізично та ста-
ріють морально. Для забезпечення нормальних умов здійснення виробничого 
процесу та підвищення його ефективності основні засоби мають бути у від-
повідному технічному стані. З цією метою для оцінки стану основних засобів 
вітчизняні вчені [4; 12; 16; 17; 19] пропонують ряд показників аналізу зносу 
основних засобів, які узагальнені в табл. 7. 

Таблиця 7 
Показники аналізу зносу основних засобів 

№ Показники Розрахунок Сутність 

1 Коефіцієнт зносу 

Визначається  за даними 
першого розділу активу ба-
лансу на початок і кінець зві-
тного періоду, як відношення 
величини зносу до первісної 
вартості основних фондів 

Показує, яка частина вартості 
основних засобів перенесена на 
готову продукцію (списана на 
витрати діяльності в попередніх 
періодах) 

2 Коефіцієнт  
придатності 

Визначається, як різниця між 
одиницею та коефіцієнтом 
зносу, або як відношення за-
лишкової вартості основних 
засобів до первісної вартості 
основних засобів 

Характеризує частку не перене-
сеної на створюваний продукт 
вартості 

3 
Коефіцієнт строку  
використання  

основних засобів 

Визначається, як відношення 
залишкової вартості основ-
них засобів підприємства  до 
первісної вартості основних 
засобів підприємства 

Використовується для оцінки 
основних засобів за ступенем їх 
зношення (амортизації) 

4 Показник середньої 
норми амортизації 

Обчислюється  як відно-
шення суми амортизацій-
них відрахувань за звітний 
період до первісної вартос-
ті основних засобів 

Використовується  для оцінки 
інтенсивності накопичення зно-
су (амортизації) основних засо-
бів. Цей показник порівнюється 
з показниками інших підпри-
ємств і стандартними значен-
нями даного показника 
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№ Показники Розрахунок Сутність 

5 Коефіцієнт  накопи-
чення зносу 

Визначається відношенням 
нарахованої суми зносу до 
початкової балансової вар-
тості основних засобів 

Характеризує інтенсивність 
фор-мування одного із джерел 
коштів на капітальні вкладення 
та свідчить про ступінь фінан-
сування основних засобів за ра-
хунок зносу 

6 
Ступінь зносу основ-
них засобів та його 

зміни 

Визначається співвідно-
шенням сум основних за-
собів та їх зносу в активі та 
пасиві бухгалтерського ба-
лансу на початок і кінець 
аналізованого періоду 

Є узагальнюючим показником 
технічного стану основних за-
собів 

7 
Середній строк екс-
плуатації основних 

засобів 

Визначається  за середньою 
арифметичною зваженою. 

Є узагальненим показником, 
що характеризує віковий склад 
основних засобів 

 

Цал-Цалко Ю.С. [29] пропонує для оцінки рівня впливу амортизації ос-
новних засобів  на фінансовий стан підприємства,  показники ефективності 
використання основних засобів (табл. 8). 

Таблиця 8 
Показники ефективності використання основних засобів 

№ Показники Сутність Вплив на фінансовий 
стан 

1 Продуктивність використан-
ня основних засобів 

Характеризує обсяги госпо-
дарської діяльності на 1 
гривню перенесеної їх вар-
тості (амортизації) на витра-
ти, пов’язані із створенням 
об’єктів господарювання. 

Збільшення цього показ-
ника в динаміці свідчить 
про можливість поліп-
шення фінансового стану 
підприємства. 

2 
Амортизаційне  
навантаження  

на господарську діяльність 

Показує рівень перенесеної 
вартості основних засобів 
(амортизації) на 1 гривню 
обсягів господарської діяль-
ності. 

Поліпшення фінансового 
стану відбувається, якщо 
величина цього показни-
ка зменшується. 

3 
Окупність фінансових  
ресурсів, розміщених  
в основних засобах 

Показує протягом якого пе-
ріоду за рахунок чистого 
прибутку і амортизації мо-
жна здійснити формування 
аналогічної суми фінансо-
вих ресурсів 

Збільшення цього показ-
ника свідчить про поліп-
шення фінансового стану 
підприємства. 

 

Отже, існують різні показники для оцінки зносу основних засобів, тому 
в залежності від поставлених задач та вибраного напряму проведення аналізу 
підприємство самостійно обирає необхідні для аналізу коефіцієнти, так як 
при проведенні якісного аналізу відкриваються переваги або недоліки у виб-
раній стратегії діяльності підприємства та є можливість застосувати своєчас-
ні управлінські рішення, а від цього залежить ефективність діяльності всього 
підприємства. 

Висновки. У статті узагальнено та розвинено  концептуальні основи 
аналізу амортизації основних засобів, які включають в себе: поняття аморти-
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зації основних засобів та мету її аналізу, а також  завдання, інформаційні 
джерела та напрями аналізу основних засобів. За допомогою визначених 
концептуальних підходів підприємство зможе проводити якісний аналіз амо-
ртизації основних засобів підприємства, застосувати своєчасні управлінські 
рішення, що підвищить рівень ефективності діяльності підприємства.  
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Миколенко І.Г., к.е.н., доцент; Бурлака О.П., ст. викладач 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглянуті аспекти державного регулювання аграрного сектору еконо-
міки України та особливості його реалізації в економічно розвинених країнах світу. 

The article deals with aspects of state regulation of the agricultural sector of Ukraine 
and especially its implementation in developed countries. 

 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів державної 
економічної політки в Україні є регулювання розвитку аграрного сектору, а 
враховуючи, що наша держава стала повноправним членом СОТ, актуальним 
стає питання впливу держави на стабілізацію виробництва сільськогосподар-
ської продукції та продовольства. Виникає потреба у пошуках нових інстру-
ментів та засобів впливу держави в аграрному секторі економіки та  виведен-
ня його із кризового стану. Враховуючи, що сільське господарство є специ-
фічною галуззю народногосподарського комплексу, запровадження його ра-
ціональної підтримки є одним із основних завдань держави. Для удоскона-
лення та пошуку механізму державної підтримки сільського господарства в 
Україні проаналізуємо зарубіжний досвід, який свідчить про різноманітність 
підходів щодо розв’язання цього питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метою дослідження є ви-
значення основних методів державного регулювання сільського господарства 
у країнах з розвиненою економікою. Основні положення державного регулю-
вання та необхідності його здійснення в аграрному секторі викладені в пра-
цях відомих вітчизняних вчених, таких як: В.Г. Андрійчук, В.П. Галушко, 
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Б.М. Данилишин, М.Я. Дем’яненко, С.М. Кваша, Т.М. Лозинська, 
І.І. Лукінов, Ю.О. Лупенко, А.П. Макаренко, М.Й. Малік, Л.О. Мармуль, 
О.М. Могильний, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та інші. 

Постановка завдання. Аналіз літературних джерел показав, що дослі-
дження згаданих вчених є ґрунтовними, проте ряд питань залишилося неви-
рішеними. Основною метою дослідження є вивчення досвіду державного ре-
гулювання сільського господарства у країнах з розвиненою економікою. Ва-
жливість та необхідність удосконалення механізму державного регулювання 
аграрного сектору обумовлює актуальність теми дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвит-
ку аграрного сектору України важливе значення має використання ефективних 
інструментів державного регулювання аграрного виробництва, до яких нале-
жать фінансово-кредитна політика, податкова політика, екологічна політика, 
інвестування, інноваційна й цінова політика, страхування та митно-тарифна 
політика [1]. Їхнє використання допомагає об’єктивніше враховувати зміни го-
сподарської кон’юнктури і не потребує значних бюджетних ресурсів.  

Сучасні тенденції розвитку сільського господарства показують необхід-
ність політики державного регулювання АПК в Україні, яка повинна врахову-
вати відповідність цін на сільськогосподарську продукцію і засоби виробницт-
ва; рівень витрат на виробництво в спеціалізованих господарствах; прибутко-
вість спеціалізованих галузей і сільського господарства загалом; дохід на вкла-
дений капітал та фінансові можливості ведення розширеного виробництва. 

Основними проблемами, які потребують негайного вирішення в аграр-
ному секторі Україні є: низька ефективність сільськогосподарського вироб-
ництва, особливо галузі тваринництва; недостатність внутрішніх та зовніш-
ніх інвестицій; диспаритет цін; відсутність ринку земель сільськогосподарсь-
кого призначення; критична зношеність техніки; недосконалість інфраструк-
тури та механізмів регулювання кон’юнктури аграрних ринків; загострення 
соціальних проблем у сільській місцевості. Тому для подолання вищеназва-
них проблем, на макроекономічному рівні державі необхідно визначити рі-
вень забезпечення потреб населення у продовольстві у відповідності до норм 
раціонального споживання; співвідношення витрат виробничих ресурсів і 
отриманих результатів; раціональність розподілу та ефективність викорис-
тання ресурсів національної економіки; соціально-економічний рівень розви-
тку сільських територій та сільського населення. 

Важливим аспектом державного регулювання аграрного сектору Укра-
їни є забезпечення державного контролю за рівнем співвідношення внутрі-
шніх і світових цін, підтримка внутрішнього попиту на ринку продовольства. 
У країні спостерігається ситуація, коли ціни на деякі види сільськогосподар-
ської продукції перевищують світові, тоді як середня заробітна плата набага-
то нижча; сировина та матеріали за цінами також поступаються рівню зовні-
шнього ринку [2]. 

Першими кроками щодо державного регулювання ринку аграрної про-
дукції стало лібералізації цін на сільськогосподарську продукцію та продово-
льство. У розвинених країнах на даний момент часу здійснюється комплекс-
не регулювання блоків аграрного виробництва, пов’язаних з розвитком мате-
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ріально-технічної бази, земельного і кадрового потенціалів, виробничо-
соціальної інфраструктури, коопераційних зв’язків з іншими сферами АПК.  

Про доцільність державного регулювання ринку продовольства пере-
конливо свідчить досвід багатьох країн світу з розвинутими ринковими від-
носинами, де регулювання цін досягається за рахунок комплексної взаємодії 
з іншими фінансово-економічними важелями: податками, кредитами, прями-
ми субсидіями. Основна мета державного регулювання полягає в досягненні 
рентабельної роботи фермерських господарств та отримання ними достат-
нього рівня дохідності. Державне  цінове втручання вирішує наступні за-
вдання: встановлення державних гарантованих цін на продукцію, що вироб-
ляється фермерами та забезпечення їм достатнього рівня доходу; митний за-
хист фермерських цін; фінансування закупівель і зберігання лишків аграрної 
продукції для усунення кризи перевиробництва та пов’язаного з нею падін-
ням цін і банкрутства фермерських господарств; експортний протекціонізм. 

Державне цінове втручання в країнах з ринковою економікою набуває 
сили у разі падіння реальних цін, внаслідок впливу на національні ринки 
більш низьких світових цін, державного курсу на експортну експансію для 
розширення ринків збуту та зменшення економічно-політичних позицій краї-
ни у світовій системі господарювання. При існуючій системі підтримки фер-
мерських господарств, у розвитку яких держава зацікавлена, посилюється 
значення субсидій на капіталовкладення, пільгових позичок, пільгових пода-
ткових ставок тощо.  

Одним із пріоритетних напрямів державного регулювання сільського 
господарства є проведення цінової політики та надання фінансової допомоги 
аграрному сектору. У багатьох країнах, наприклад, у сільському господарстві 
США, протягом кількох десятиліть офіційно фіксують два види так званих 
„цін підтримки”: цільові ціни і заставні ставки [3]. 

У Європейському союзі регулювання на продовольчому ринку охоп-
лює наступні основні сфери: ціни на сільськогосподарську продукцію; умови 
її виробництва та розподілу; систему ресурсозабезпечення; природоохоронну 
діяльність; соціальну інфраструктуру сільської місцевості. Реалізація цих за-
ходів здійснюється на основі значних бюджетних витрат і видатків спожива-
чів за рахунок більш високих цін, із застосовуваним наступних механізмів 
регулювання: гарантована скупка надлишків продукції за мінімальними ці-
нами, закупівельні й товарні інтервенції на ринку продовольства, специфічні 
форми пільгового кредитування, митне регулювання і інше [4]. Гнучкий ха-
рактер даної цінової політики дозволяє розповсюджувати свій вплив на 98 % 
продукції сільського господарства, в тому числі на 3/4 продукції встановлю-
ються гарантовані ціни. 

Державне регулювання сільського господарства Франції здійснюється 
за рахунок фінансового впливу і кредиту. Фінансування сільськогосподарсь-
кого виробництва здійснюється за рахунок державних коштів через ряд спе-
ціальних фондів, а також за рахунок коштів ЄС, зокрема фонду ЄФОГ, що 
спрямовуються головним чином на підтримку єдиних закупівельних цін на 
основні види сільськогосподарської продукції. 

Для Великобританії, на відміну від більшості країн ЄС, характерний 
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відносно низький рівень державного регулювання аграрного сектору. Ви-
ключенням є регіони, де сільськогосподарське виробництво здійснюється у 
несприятливих умовах і фермерам виплачують субсидії. Регулювання у рам-
ках Єдиної сільськогосподарської політики спрямовано на підтримку закупі-
вельних цін, субсидування експортних поставок, обмеження виробництва де-
яких продуктів. Значну роль у фінансуванні таких програм відіграє ЄФОГ. 

У Швеції застосовується  незначне державне регулювання сільського 
господарства, проте дана галузь отримує значні обсяги державних субсидій. 
Особливість системи субсидування полягає у відшкодуванні витрат аграрним 
товаровиробникам та щорічне фіксування відносно високого гарантованого 
рівня цін та виділення коштів на їх підтримку. Згідно із Законами про регу-
лювання цін передбачається його дія тільки в період кризових ситуацій. У 
зв’язку з цим Уряду надано прав встановлювати максимальні ціни або замо-
рожувати їх рівні. Важливою формою надання субсидій є митний захист аг-
ропродукції у вигляді зборів за завезення імпортної продукції та заходи ко-
ригування обсягів внутрішнього ринку. 

В Іспанії рівні цін на весь асортимент продукції, що виробляється в аг-
рарному секторі, встановлюються залежно від рекомендацій та директив ор-
ганів ЄС і відповідно до єдиної сільськогосподарської політики. В країні 
створений державний фонд організації та регулювання сільськогосподарсь-
кого виробництва і цін (ФОРППА), основними функціями якого є виплати 
дотацій аграрним виробникам та регулювання цін. 

У Швейцарії в законодавчому порядку фіксуються ціни майже на 50 % 
обсягу продукції сільського господарства. На державному рівні регулюються 
ціни на харчове та фуражне зерно, цукрові буряки, молоко. Встановлюються 
додаткові ціни на м’ясо. Державна підтримка цін повинна забезпечувати рен-
табельність виробництва продукції, включає перевиробництво окремих її ви-
дів, гарантує рівень доходу селянським господарствам. Активно застосову-
ються механізм регулювання цін та заходи, щодо захисту місцевих виробни-
ків від конкуренції зовнішнього ринку. 

В інших країнах світу використовують значний спектр державних про-
грам і форм державного впливу на аграрний сектор: програми обмеження (кон-
сервації) посівних площ, встановлення квот посівних площ або квот збирання 
врожаю і компенсації фермерам потенційних доходів; програми субсидування 
на покриття різниці між закупівельними і роздрібними або експортними цінами 
(наприклад, у США на пшеницю, молоко, бавовну, рис і вовну); встановлення 
верхньої і нижньої межі закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію 
(наприклад, у країнах ЄЕС); програми регулювання і формування попиту на 
продовольчі товари, стимулювання експорту сільськогосподарської продукції; 
регулювання інвестиційного процесу у галузях агропромислового комплексу, у 
разі необхідності стимулювання капіталовкладень у сільське господарство шля-
хом надання фермерам фінансових і кредитних пільг, виключення з оподатко-
вуваного прибутку коштів, що спрямовуються на капітальні вкладення, на під-
вищення кваліфікації чи здійснення дослідних і експериментальних робіт; захо-
ди з підтримки паритетного обміну між сільським господарством і промислові-
стю; організація перекваліфікації колишніх фермерів за рахунок державних ко-
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штів  за спеціальностями інших галузей народного господарства; програми роз-
витку виробничої і соціальної інфраструктури у сільській місцевості (електри-
фікація, шляхове будівництво, меліорація, освіта, охорона, здоров’я тощо); про-
грами впровадження у сільське господарство новітніх науково-технічних дося-
гнень, зниження витрат виробництва і підвищення ефективності ферм; необхід-
на і виправдана пряма грошова допомога фермерам, що цього потребують. 

Таким чином, практично у всіх країнах з розвинутою ринковою еконо-
мікою під контролем держави перебуває більша частина цін на продукти ха-
рчування. При цьому, застосовуються наступні методи: установлення фіксо-
ваних цін, контроль за цінами монополій і великих виробників, фіксація гра-
ниць зміни цін, створення умов для їхнього зниження. 

Висновки. Для економічно розвинених країн державне регулювання 
аграрного сектору є пріоритетом стратегії аграрної політики, при цьому ви-
користовуються переважно економічні важелі, які створюють сприятливі 
умови для сталого розвитку агропромислового комплексу та підвищення рів-
ня конкурентоспроможності сільського господарства. Тому, Україні доцільно 
скористатися  позитивним досвідом країн світу щодо здійснення державної 
підтримки сільськогосподарського виробництва і заходів, які б сприяли за-
безпеченню населення країни якісними і доступними продуктами харчуван-
ня, створенню нових робочих місць на селі, збільшенню надходжень від екс-
порту продукції, забезпеченню сільськогосподарського виробництва високо-
кваліфікованими працівниками. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛЮ ЛОФТ 

В ОФІСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 
Мирна О. В., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті проілюстровано стильові концепції в інтер’єрах сучасних ділових при-
міщень. Розкрито особливості оформлення офісів у стилі лофт. 

This paper illustrates the concept of style in the interiors of modern business facilities. 
The features of design offices in loft style. 

 

Постановка проблеми. У бізнесі немає дрібниць. Працездатність кож-
ного співробітника залежить не лише від правильно організованого трудово-
го процесу і від внутрішніх відносин в колективі, але і від того, як організо-
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ваний офіс в цілому і робоче місце даного співробітника, зокрема. Дотриму-
ючись вимог ергономіки і надаючи належну увагу комфорту робочих місць, 
легко перетворити офіс в місце, приємне для кожного працівника – свого ро-
ду другий дім, куди людина приходитиме не лише для того, щоб заробляти 
гроші, а й для задоволення потреб у новій цікавій роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стильовим концепціям ін-
тер’єру сучасного офісу присвячено чимало робіт, серед яких можна виділи-
ти праці Л. В. Балабанової [1], А. М. Виноградської [2], М. Д. Виноградсько-
го [2], О. В. Сардак [1], С. П. Шевчука [6], О. М. Шканової [2] та інших. 

Однак, у більшості літературних джерел розкривається теоретична сут-
ність основних стилів оформлення ділових приміщень. Тому варто наголосити 
на необхідності ілюстрації сучасних дизайнерських концепцій у прикладному 
аспекті. 

Постановка завдання. Проаналізувати вітчизняні та зарубіжні тенде-
нції оформлення офісів у стилі лофт, визначивши його характерні риси. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Офіси різняться за стиля-
ми планування й оформлення інтер’єру. В науковій літературі розрізняють 
три чинника, що впливають на стиль офісу: смак і можливості підприємства, 
культурні традиції країни, регіону, а також основний напрям (напрями) і ви-
ди економічної діяльності підприємства. Крім того при проектуванні офісу 
враховують специфіку діяльності підприємства, кількість співробітників, на-
явність або відсутність постійного руху клієнтів, індивідуальний або групо-
вий характер роботи, взаємодію між різними підрозділами підприємства. 

Широку популярність отримали три основних стилі ділових примі-
щень: економічний, авангардний і ексклюзивний. 

Для економічного стилю характерним є поєднання багатоваріантності 
оформлення офісних приміщень, оригінального дизайну з традиціями. Цим 
самим створюється ділова обстановка офісу при мінімальних фінансових ви-
тратах. Всі елементи офісу практичні й ергономічні. Все працює на створен-
ня ділової атмосфери, де кожний працівник чітко виконує свої функції, а ме-
блі, обладнання, офісна техніка – усе це сприяє концентрації уваги персоналу 
на досягненні поставленої мети. Фахівці з організації офісної роботи вважа-
ють цей стиль найбільш корисним для підприємств-трудоголіків, які поки що 
не мають визначних успіхів, але динамічно розвиваються. Тому цей стиль 
відрізняється аскетизмом і доцільністю – все повинно працювати на резуль-
тат, нічого зайвого в офісі не повинно бути. 

Серед молодих керівників креативного й інформаційного бізнесу все 
більшою популярністю користується авангардний стиль, характерними озна-
ками якого є відкритість інтер’єра, гармонічне сполучення металу й скла, 
відсутність гострих кутів і обтічних вигнутих форм, різноманітні оригінальні 
аксесуари (сувеніри, вази, світильники, естампи й картини в авангардному 
стилі) – все це спрямовано на формування атмосфери відкритості, демокра-
тичності, творчості, командної роботи. 

Ексклюзивний стиль офісу притаманний успішним і стабільним органі-
заціям, оскільки його створення коштує не дешево. Основним завданням у 
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даному разі викликати у клієнтів і партнерів враження солідного, надійного 
підприємства з бездоганною репутацією. Інтер’єр такого офісу відрізняє без-
доганний смак, вишуканий класичний дизайн, використання й органічне по-
єднання дорогих натуральних матеріалів (дерева, шкіри, латуні й бронзи). 

Облаштовуючи офісні приміщення, власники малих підприємств і ве-
ликих корпорацій, зазвичай, орієнтуються на наявні площі та фінансові мож-
ливості. Свою роль також відіграє сфера діяльності підприємства. У зв’язку з 
цим, з’явився новий для українського дизайнерського ринку, сучасний стиль 
лофт. Цей стиль широко відомий у Європі та Америці. 

Лофт (англ. loft – горище, мансарда, верхній поверх) – тип помешкан-
ня, переобладнаного під офісне або жиле приміщення занедбаної фабрики 
(цеху, заводу, складу), іншої будівлі промислового призначення [3]. Сам 
стиль може стати родзинкою майже будь-якого приміщення. Особливо вда-
лий вигляд мають виконані в цьому стилі кабінети, офіси і мансарди. 

Ідея використовувати занедбані мануфактури під жилі або робочі при-
міщення виникла у сорокових роках минулого століття у фабричному районі 
Манхеттена (м. Нью-Йорк, США). Тоді, у зв’язку зі зростанням цін на землю, 
в центрі міста промислові підприємства почали розташовувати на околицях. 
Площі, що звільнилися, зайняли люди мистецтва, яких привабили функціо-
нальні характеристики житла (висока стеля, гарне освітлення) та низька оре-
ндна плата. Саме Ендрі Уорхолл першим звернув особливу увагу на особли-
ву естетику цехів старої нью-йоркської фабрики та зробив там студію в стилі 
лофт. Пройшовши шлях від майстерні до стильного приміщення, лофти опи-
нилися на вершині моди до 1950-х років. 

Розглянемо особливості стилю лофт, до яких відносяться: 
1) Відкритий простір (оpen space) площею 50 м2 і більше. 
Варіант open space втілює ідею демократичного менеджменту, коли 

офісне приміщення розташовується на достатньо великій площі, не розділе-
ній перестінками. У такій системі працівники й керівники середньої ланки 
знаходяться в одній робочій залі, їх робочі місця відділяються одне від одно-
го мобільними перегородками, а робочі групи (відділи) об’єднуються в фун-
кціональні зони. Концепція відкритого простору зменшує відстань між керів-
ником і підлеглими, сприяє кращій координації дій різних підрозділів і, крім 
того, істотно заощаджує площу офісу. Дозволяє гнучко планувати робочі мі-
сця на розсуд кожного конкретного підприємства. Система open space прита-
манна сучасному менеджменту США, Європи, Японії та багатьох інших кра-
їн, однак більшість американських компаній прагнуть реалізувати цю систе-
му, так би мовити, в чистому виді. 

Переваги відкритого типу офісного простору: 
- економія коштів при капітальному будівництві та ремонті, на споживан-

ні електроенергії, кондиціонуванні та інших інженерно-технічних комунікаціях; 
- модульна система організації робочих місць. Дозволяє вільно дода-

вати або прибирати робочі місця. Робочі групи відділяються одна від одної 
перегородками; 

- максимально ефективне використання обмеженого робочого простору; 
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- можливість контролю керівником всіх співробітників; 
- мінімізація можливостей створення неформальних груп. В кожному 

окремому кабінеті може з’явитися міні-група зі своїм режимом роботи. Не 
кожен керівник погодиться з тим, щоб в його підприємстві створювалися ма-
ленькі ланки. 

2) Поєднання старих і нових матеріалів: старої цегляної кладки та бе-
тонних стін зі скляними і хромованими поверхнями і суперсучасними аксе-
суарами у стилі хай-тек. Стіни інтер’єру оформляються цегляною кладкою 
або шпаклівкою, що імітує промисловий дизайн. Висока стеля (4 - 7 м), вели-
кі від підлоги до стелі вікна.  

3) Лофт поділяється не на кімнати або кабінети, а на зони, які можна 
відгороджувати одна від одної ширмами або меблями. Головний акцент ро-
биться на багаточисельних меблях, які притягують увагу, перетворюючись на 
змістовний центр інтер’єру у стилі лофт. Гармонійне поєднання різнорідних 
меблевих предметів: як дорогих та ексклюзивних речей, так і старих рарите-
тних виробів. 

4) Необмежений ліміт інженерних потужностей (електроенергія, водо-
постачання). 

Для максимального відчуття простору та світла в інтер’єрі роблять слі-
пучо-білу стелю. Дерев’яну підлогу покривають світлим прозорим лаком, а 
плінтуса фарбують в колір стін. При цьому використовують і сучасні техно-
логії, зокрема, щоб мати в офісі «теплу підлогу». Іноді, щоб виділити певну 
зону, встановлюють яскраву стіну. 

У Росії вже побудовані або знаходяться на стадії проектування бізнес-
центри та житлові комплекси в стилі лофт. Проте в сучасних умовах забудо-
вникам іноді простіше знести старий завод або фабрику та побудувати на мі-
сці, що звільнилося, нову споруду. Лише небагато з них вирішують реконст-
руювати історичні (ті, що не знаходяться під охороною держави) будівлі. Та-
кож популярною є «стилізація» приватних апартаментів під «лофт». 

Прикладами лофтів, що існують у форматі культурних центрів та зда-
ють частину своїх приміщень під офіси, шоуруми, ресторани, ательє, танцю-
вальні студії є CABLE FACTORY в Хельсинки, MELKWEG в Амстердамі, 
TEA FACTORY в Лондоні, SUPERSTUDIO у Мілані, лофт-проект «Этажи», 
лофт Rizzordi Art Foundation і креативний простір «Ткачи» в Санкт-
Петербурзі, Винзавод, ArtPlay, Flacon, Даниловская мануфактура и Красный 
октябрь у Москві, «Лофт» у Єкатеринбурзі. Кожен з цих проектів являє со-
бою переобладнаний дизайнерами та архітекторами індустріальний простір. 

Стиль лофт вже знайшов своїх прихильників і в Україні. У Києві ідею 
створення офісів та інфраструктурних приміщень в стилі «лофт» компанія 
Aurora Development реалізує в бізнес парку на Подолі. Дизайн офісу-шоурума 
компанії «ДЕНЗА» (м. Київ) створений в стилі «лофт» і відрізняється нестандар-
тним підходом до планування офісного простору з метою ефективної організації 
роботи компанії. Планування офісного простору «open space» дозволяє поєдну-
вати робочі місця співробітників, окремі зони для проведення переговорів з зо-
нами презентування новинок меблевого дизайну. Зали для переговорів виконані 
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зі скляних перегородок, акцентуючи увагу на відкритість простору, що створює 
сприятливі умови для проведення переговорів [4]. 

Моніторинг, проведений фахівцями девелоперської компанії KR Proper-
ties, показав незначну кількість українських офісних комплексів, оформлених 
в стилі лофт. Проте попит орендарів на лофт-офіси зростає, оскільки бізнес-
менам, особливо тим, що займаються «креативною» діяльністю, набридли 
стандартні офіси [5]. 

Висновки. Отже, офісу в стилі лофт надають перевагу люди творчих 
професій: архітектори, художники, письменники, дизайнери. А креативність, 
комфорт, затишок, функціональність та економія коштів на ремонт, порівня-
но з класичним офісом, дозволять стилю лофт зайняти гідне місце в офісних 
приміщеннях України. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті висвітлюються зміни, які відбулися в складі, структур фінансової звіт-

ності підприємств з введенням в дію Національного положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

The article highlights the changes in the composition, structure, financial reporting with 
the introduction of national provisions (Standard) 1 «General requirements for financial 
reporting». 

 

Постановка проблеми. Звітність підприємств є заключним кроком си-
стеми бухгалтерського обліку, яка узагальнює і систематизує інформацію про 
діяльність підприємства і яка необхідна усім зацікавленим особам для при-
йняття ефективних економічних рішень. Фінансова звітність - це бухгалтер-
ська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати дія-
льності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. 
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У зв’язку з переходом ряду підприємств на складання фінансової звіт-
ності за МСФЗ виявилася законодавча колізія щодо складу квартальної фі-
нансової звітності. 

Згідно із Законом про бухоблік проміжна (квартальна) фінансова звіт-
ність складається всього лише з балансу та звіту про фінансові результати, а 
норми міжнародних стандартів бухобліку хоч і не змушують подавати квар-
тальну звітність, але у випадку її подання вимагають наявності повного ком-
плекту звітів. 

Аналіз останніх досліджень та публікації. Аналіз нормативно-
правових документів, науково-методичних і практичних публікацій, присвя-
чених дослідженню форм і методів розкриття інформації у фінансовій звітно-
сті, підтверджує різновекторність напрямів їх розгляду та удосконалення. 
Так, міжнародний досвід теоретичних основ підготовки фінансової звітності 
розглянуто у працях І.О. Бланка, Ю. Брігхема, Джеймса К. Ван Хорна, Джона 
М. Ваховича, Л. Гапенскі, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, Т.Р. Карліна,  
В.М. Костюченко, Б. Нідлза, О.М. Петрука, Я.В. Соколова, Т. Хегарті,  
Є.С. Хендріксена, Ф. Хоудхурі та інших. Вагомий внесок у розробку теоре-
тичних, організаційно-методичних та методологічних положень щодо проце-
су складання фінансової звітності здійснили такі вчені, як: М.Т. Білуха,  
О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.О. Ганусич, А.М. Герасимович, 
Й.Я. Даньків, В.І. Єфіменко, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупка,  
М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, М.Р. Лучко, Н.М. Малюга, 
Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.Я. Остап’юк, В.Ф. Палій, О.А. Петрик,  
М.С. Пушкар, А.В. Рабошук, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець,  
В.О. Шевчук, М.М. Шигун та інші. 

Значні досягнення названих вчених стали основою подальшого дослі-
дження проблем та формування висновків і пропозицій щодо удосконалення 
бухгалтерської фінансової звітності. Необхідно відмітити, що зарубіжний до-
свід складання і використання фінансової звітності представляє значний ін-
терес в теоретичному і практичному плані, але його вивчення і використання 
вітчизняними теоретиками і практиками повинно максимально враховувати 
особливості розвитку і становлення економіки України на сучасному етапі. 
Процеси реформування бухгалтерського обліку, як і практика використання 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, засвідчили наявність бага-
тьох недостатньо вивчених і неузгоджених питань щодо формування та ви-
користання бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні та прийн-
ятті управлінських рішень.  

Постановка завдання. Ціллю статті є узагальнення даних щодо порядку 
складання та подання фінансової звітності починаючи з 1 кварталу 2013 року. Ра-
зом з тим необхідно виокремити основні нововведення «нової» звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою складання фінан-
сової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, прав-
дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльно-
сті та рух грошових коштів підприємства.  

Порядок складання фінансової звітності до березня 2013 року регулюва-
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лося відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Міні-
стерство фінансів України наказом від 07.02.2013 р. № 73 затвердило Націона-
льні положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» (далі - НП(С)БО 1), яким встановлено нові (рис. 1): 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан);  
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);  
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);  
- Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);  
- Звіт про власний капітал.  

 
Рис. 1. Зміни у складі фінансової звітності підприємств 

 
Не дивлячись на такі значні зміни в законодавстві досі не затверджено 

оновлену форму фінансової звітності «Примітки до фінансової звітності». 
Разом з тим втратив чинність наказ Мінфіну від 31.03.1999 р. № 87, 

яким були затверджені такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові 
результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал». 

Крім того, для юридичних осіб, які повинні представляти консолідова-
ну фінансову звітність, затверджені: консолідований баланс (Звіт про фінан-
совий стан); консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-
ний дохід); консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим мето-
дом); консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); 
консолідований звіт про власний капітал [2].  

Враховуючи вище сказане за 1 квартал 2013 року всі підприємства 
(крім банків та бюджетних установ) мають подавати звітність за новою фор-
мою. Обов’язкова форма та зміст статей фінансової звітності визначаються 
НП(С)БО 1 і наводяться в додатку 1 та 2 до цього положення. 

Разом з тим, підприємства можуть не наводити статі за якими відсутня 
інформація до розкриття (крім тих випадків, коли такі дані були за попере-
дній період), а також додавати статі із збереженням послідовності їх назви і 
коду рядка із додаткових статей фінансової звітності, наведених в додатку 3 

СКЛАД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

До 19 березня 2013 року З 19 березня 2013 року 

Баланс 
Звіт про фінансові результати 
Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про власний капітал 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 
Звіт про рух грошових коштів (скла-
дається за прямим та непрямим ме-

тодом) 
Звіт про власний капітал 

Примітки до фінансової звітності (зміни не внесено) 
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НП(С)БО, у разі, якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є сут-
тєвою, оцінка її може бути достовірно визначена. Проте, досі не внесено змі-
ни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Варто зазначити, що згідно з п. 2 розділу ІІ НП(С)БО 1 для суб’єктів 
малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської 
діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється ско-
рочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінан-
сові результати, форма і порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

Для проміжної (квартальної) звітності у 2013 році є чинними [3]: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан);  
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 
Розглянемо структуру нової звітності. Баланс підприємства (Звіт про 

фінансовий стан) як і раніше складається з активи та пасиву. Актив балансу 
(Звіт про фінансовий стан) складається з трьох розділів: необоротні активи, 
оборотні активи, необоротні активи, утримувані для продажу, та групи ви-
буття; пасив з чотирьох: власний капітал, довгострокові зобов’язання і забез-
печення, поточні зобов’язання і забезпечення, зобов’язання, пов’язані з не-
оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.  

У бланку форми № 1 підприємствам обов’язково слід зробити відмітку 
«V» у відповідній комірці про складання: згідно з П (С) БО або за МСФЗ. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності застосовують: 
 - обов’язково - публічні акціонерні товариства, банки, страховики; 
 - добровільно - інші суб’єкти господарювання (крім бюджетних установ). 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) має в своєму 

складі 4 розділи: фінансові результати, сукупний дохід, елементи операцій-
них витрат та  розрахунок показників прибутковості акцій.  

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових 
коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої 
фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про 
рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням від-
повідної форми звіту. 

У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у скла-
ді власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту 
про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіта-
лу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. 
Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал 
підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за 
попередній рік [2]. 

Наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433 затверджені Методичні реко-
мендації щодо заповнення форм фінансової звітності [4].  

Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, 
організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім ба-
нків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства 
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застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності). 
У цих Методичних рекомендаціях розглядається питання розкриття ін-

формації за статтями балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансо-
ві результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, зві-
ту про власний капітал. 

Терміни, що використовуються у цих Методичних рекомендаціях, ви-
користовуються у значеннях, наведених у національних положеннях (станда-
ртах) бухгалтерського обліку. 

Висновки. Таким чином, встановлено, що юридичні особи (крім банків 
і бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно з 
законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначених зазна-
ченим НП(С)БО 1, починаючи зі звітності за I квартал 2013 року і в наступ-
них звітних періодах. Отже, виникає об’єктивна необхідність подальшого по-
глиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок, спрямованих 
на удосконалення практики складання і використання бухгалтерської фінан-
сової звітності та забезпечення адекватності її вимогам користувачів, що і ви-
значає актуальність обраної теми дослідження. 
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Розроблений оптимальний та мінімізаційно-затратний механізм ефективного 
розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку на основі доопрацювання 
комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.0» до версії «1.1.», що працює на платформі 1С 
«Підприємство 8.2.» та написана мовою програмування 1С. Створена в процесі науково-
го дослідження підсистема «ФСП» комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.1» спрямована 
на автоматизацію інформаційно-технологічних процесів, пов’язаних з оперативним ве-
денням та використанням даних земельних ресурсів підприємств аграрного сектору еко-
номіки.  
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In the article was developed an optimal and minimal-cost device for efficient calculation 
of the fix agricultural tax on improved computer program 1C «Land v.1.0» to version 1.1 on 
platform of 1C «Enterprise 8.2.» which aims at the automation of information-technological 
processes associated with operational responsibility and the use information of enterprises agri-
cultural sector land resources. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні замість сучасних автоматизованих 

методів аналізу, статистики та акумулювання інформації про земельні ресур-
си України використовується переважно традиційна – «паперова технологія» 
або ж, в основному, інструменти MS Office (Word, Excel, Access, Visio та ін.). 
Рівень автоматизації інформаційних процесів, пов’язаних зі збором та оброб-
кою статистичної інформації земельних ресурсів, є незначним. «Паперова 
технологія», використання «неспеціалізованих» програм чи взагалі відсут-
ність програм для автоматизації ведення статистики землі стримує земельну 
реформу в Україні. Зокрема, для створення та функціонування цивілізовано-
го та повноцінного ринку земель необхідно істотно вдосконалити існуючу ві-
тчизняну практику ведення статистики земельних ресурсів шляхом розвитку 
нормативно-технічної бази і впровадження автоматизованої системи регулю-
вання та акумулювання інформації про земельні ресурси. 

Все це надасть змогу підвищити ефективність управління земельними 
ресурсами, значно прискорити процес сплати та розрахунку фіксованого 
сільськогосподарського податку, реформування земельних відносин тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями автоматизації 
збору та обробки інформації про земельні ресурси, автоматизації ведення 
державного земельного кадастру було розглянуто у працях таких дослідників 
та вчених, як: М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула [11], А.Я. Сохнич [10], 
А.М. Третяк [12], М.Г. Лихогруд [2, 12] та ін. Багато аспектів та проблемних 
питань зазначеної проблематики залишаються невирішеними як із теоретич-
ного, так і з практичного погляду або дискусійними й зумовлюють потребу 
глибших наукових обґрунтувань та практичних розробок. Зокрема під час 
проведення наукового дослідження не було знайдено праць, що б стосувалися 
питання автоматизації процесу розрахунку та сплати фіксованого сільськогос-
подарського податку. 

Постановка завдання. Метою проведених досліджень стало надання 
спроби в напрямку розробки автоматизованого механізму процесу розрахунку 
фіксованого сільськогосподарського податку на прикладі власнествореної та 
допрацьованої (шляхом створення в процесі проведеної роботи підсистеми 
«ФСП») комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.1», що працює на платформі 
1С «Підприємство 8.2.» та написана мовою програмування 1С. Створена та ін-
тегрована в програму підсистема «ФСП» програми 1С «Земля v.1.1» спрямо-
вана на автоматизацію інформаційно-технологічних процесів, пов’язаних з 
розрахунком фіксованого сільськогосподарського податку в розрізі сільсько-
господарських товаровиробників та земельних угідь. Підсистема також дозво-
ляє розрахувати місячні суми ФСП до сплати до відповідного бюджету, нада-
ти дані та інформацію, що може бути використана для складання звітності по 
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ФСП, а також зменшити витрати часу на формування документів та на розра-
хунки сум ФСП. 

Для реалізації поставлених в процесі дослідження задач було обрано 
мову програмування 1С та платформа 1С «Підприємство 8.2.». При розраху-
нках були взяті умовні підприємства – товаровиробники сільськогосподарсь-
кої продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фіксований сільськогос-
подарський податок – це інтегрований, узагальнений податок, який стягують 
тільки з виробників товарів, сільськогосподарської продукції. На момент 
введення цього податку, його суть полягала в тому, що він замінював двана-
дцять інших податків та обов’язкових платежів, які мали сплачуватись виро-
бниками товарної сільськогосподарської продукції. Перехід сільськогоспо-
дарських товаровиробників на сплату фіксованого сільськогосподарського 
податку спрощує нарахування податкових платежів, а також зменшує рівень 
податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства та фермер-
ські господарства, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію, 
адже розмір фіксованого сільськогосподарського податку значно меншим від 
суми дванадцяти податків, які він заміняє. 

Відносини зі справляння фіксованого сільськогосподарського податку 
регулюються главою 2 розділу XIV (статтями 301 – 309). Податкового кодек-
су України [4].  

На сьогодні, відповідно до Податкового кодексу України, платники фі-
ксованого сільськогосподарського податку не є платниками чотирьох подат-
ків і зборів, а саме: 

а) податку на прибуток підприємств; 
б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, 

що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровироб-
ництва); 

в) збору за спеціальне використання води; 
г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у 

частині провадження торговельної діяльності). 
Статтею 301 Податкового кодексу України визначено, що платниками 

податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звіт-
ний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

Згідно з підпунктом 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодек-
су України сільськогосподарський товаровиробник – це юридична особа не-
залежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом 
сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та вило-
вом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її пе-
реробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиро-
бленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її поста-
чання. У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної 
справи у тваринництві до продукції власного виробництва також належать 
племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на під-
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приємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані 
вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин. 

Раніше мовою програмування 1С на платформі 1С: «Підприємство 
8.2.» вже була розроблена комп’ютерна програма для узагальнення, збору та 
аналізу інформації про земельні ресурси Сумської області, яка дозволяє зок-
рема розраховувати нормативну грошову оцінку земель (ріллі, багаторічних 
насаджень, пасовищ, сіножатей, с/г угідь тощо). Комп’ютерна програма 1С 
«Земля v.1.0» є програмним комплексом, що спрямована на автоматизацію 
інформаційно-технологічних процесів, пов’язаних з оперативним веденням і 
використанням статистичних даних земельних ресурсів Сумської області. 
Програма, її частини та програмні модулі можуть бути використані для будь-
якої області країни й України в цілому. Програма 1С «Земля v.1.0» містить 
систему мінімально-необхідних відомостей, документів, довідників, регістрів 
накопичення та регістрів відомостей, констант, обробок, планів обміну, що 
дозволяють накопичувати та отримувати у вигляді таблиць, звітів та діаграм 
необхідну статистичну інформацію, інформацію за категоріями земель Сум-
ської області, її грошової оцінки в розрізі районів області та районних 
центрів. Програма дозволяє накопичувати інформацію в розрізі районів та 
рокам по площах земель; коефіцієнти індексації земель; накопичує зведені 
коефіцієнти тощо. 

В процесі проведених досліджень та наукової роботи була допрацьова-
на раніше створена комп’ютерна програма 1С «Земля v.1.0» до версії 1С 
«Земля v.1.1», а також розроблена та інтегрована в програму підсистема 
«ФСП» (рис. 1), яка дозволяє розраховувати суми фіксованого сільськогос-
подарського податку по земельним угіддям: зокрема обчислити місячні, ква-
ртальні, річні суми ФСП в розрізі років по підприємствам – товаровиробни-
кам сільськогосподарської продукції. 

 

 
Рис. 1. Підсистема «ФСП» програми 1С «Земля v.1.1» 

Підсистема «ФСП» містить: 
1) два документа:  
 - розрахунок ФСП (рис. 2); 
 - розрахунок помісячних сум ФСП (рис. 3). 
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2) реєстр відомостей: 
 - ставки ФСП (рис. 4). 
3) реєстр накопичення: 
- реєстр руху документів по розрахунку ФСП (рис. 5). 
4) довідник: 
- «Організація/підприємство» (рис. 6). 
5) звіти: 
- звіт по сумам ФСП (рис. 7); 
- звіт по місячним сумам ФСП (рис. 8). 
Документ «Розрахунок ФСП» (рис. 2) дозволяє розрахувати суми (по-

квартально та в цілому за рік) фіксованого сільськогосподарського податку 
по видам земельних угідь.  

 
Рис. 2. Документ «Розрахунок ФСП» програми 1С «Земля v.1.1» 

 
Фіксований сільськогосподарський податок не змінюється протягом 

визначеного терміну та справляється з одиниці земельної площі. 
Об’єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товарови-

робників є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і ба-
гаторічних насаджень), земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, став-
ків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товарови-
робника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. 

Податковий кодекс України визначає, що базою оподаткування подат-
ком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оці-
нка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 
багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для зе-
мель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) – норма-
тивна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим 
або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року. 

Документ зображений на рис. 2 можна ввести у ручному режимі, шля-
хом введення всіх необхідних для розрахунку даних в табличні частини до-
кументу або ж заповнити його вручну, - на підставі довідника «Організа-
ція/підприємство», що дозволить уникнути рутинної роботи та марної втрати 
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часу. Документ формується на підставі реєстру відомостей «ставки ФСП», 
довідника «Організація/підприємство» та при проведенні формує записи в 
реєстрі накопичення «Рух документів по розрахунку ФСП». 

 
Рис. 3. Документ «Розрахунок помісячних сум ФСП» програми 1С «Земля v.1.1» 

 
Документ «Розрахунок помісячних сум ФСП» зображений на рис. 3 ви-

водить користувачу та розраховує місячні суми податку в розрізі конкретно 
взятого підприємства. Документ «Розрахунок помісячних сум ФСП» має два 
режими формування: вручну та на підставі документу «Розрахунок ФСП» 
(при натисненні відповідної кнопки «Створення на підставі» у діалозі доку-
менту «Розрахунок ФСП»). 

Базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік. 
Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 гру-
дня того ж року. 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогос-
подарських товаровиробників – період з дня державної реєстрації до 31 груд-
ня того ж року. 

Податковий (звітний) рік для сільськогосподарських товаровиробників, 
що ліквідуються, – період з початку року до їх фактичного припинення. 

Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму 
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року по-
дають відповідному органу державної податкової служби за місцезнахо-
дженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки подат-
кову декларацію на поточний рік. 

Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, 
що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у 
розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми 
податку, у таких розмірах: 

а) у I кварталі – 10 відсотків; 
б) у II кварталі – 10 відсотків; 
в) у III кварталі – 50 відсотків; 
г) у IV кварталі – 30 відсотків. 



 226

 

 
Рис. 4. Реєстр відомостей «Ставки ФСП» програми 1С «Земля v.1.1» 

 
Реєстр відомостей «Ставки ФСП» відображений на рис. 4 зберігає роз-

міри ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь, земель 
водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників.  

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь, 
земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить 
від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази 
оподаткування): 

а) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, роз-
ташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіно-
жатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаро-
виробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці 
продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у 
тому числі на умовах оренди) – 0,15; 

б) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, – 0,09; 

в) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташо-
ваних у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,09; 

г) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, – 0,03; 

ґ) для земель водного фонду – 0,45; 
д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності с/г това-

ровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та перероб-
ці продукції рослинництва на закритому ґрунті – 1,0. 
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Рис. 5. Реєстр накопичення «Реєстр руху документів по розрахунку ФСП» 

програми 1С «Земля v.1.1» 
 

Реєстр накопичення «Реєстр руху документів по розрахунку ФСП» збе-
рігає факти проведення документів «Розрахунок ФСП». 

 
Рис. 6. Довідник «Організація/підприємство» програми 1С «Земля v.1.1» 

 
На рис. 7 та 8 представлені звітні форми, що відображають, виводять на 

перегляд та подальший друк дані документів «Розрахунок ФСП» та «Розра-
хунок помісячних сум ФСП». 

 
Рис. 7. Звіт по сумам ФСП 
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Рис. 8. Звіт по місячним сумам ФСП 

 

 
Рис. 9. Картка довідника «Організація/підприємство» 

 
Картка довідника «Організація/підприємство» зображена на рис. 9 міс-

тить необхідні інформаційні відомості організації такі як: коди по КВЕД, 
КФВ, ОПФГ, КОАТУУ, ЄДРПОУ; територія, де знаходиться підприємст-
во/організація; № свідоцтво про реєстрацію. Вкладинка «Контактна інформа-
ція» містить юридичну адресу сільськогосподарського виробника, робочі та 
контактні телефони.  

Вкладинка «Площі земель організації» довідника «Організа-
ція/підприємство», що зображена на рис. 10 зберігає площі земельних угідь 
підприємства, а також нормативну грошову оцінку (база оподаткування ста-
ном на 01.07.1995р.), що необхідні для автоматичного заповнення документів 
«Розрахунок ФСП» та «Розрахунок помісячних сум ФСП. 

 

 
Рис. 10. Вкладка «Площі земель організації» довідника «Організа-

ція/підприємство» 
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Предметно-орієнтоване середовище програмної розробки платформи 
«1С: Підприємство 8.2», реалізована в складі Конфігуратора. Вона надає про-
грамісту інтегрований набір інструментів, необхідних для розробки, поши-
рення та підтримки комп’ютерної програми 1C «Земля v.1.1» для автомати-
зації процесів накопичення, аналізу та відображення даних. 

Конфігуратор (рис. 11) являє собою спеціальний режим запуску систе-
ми «1С: Підприємство 8.2». Цей режим дозволяє виконувати зміну існуючих 
компонентів програми і створення нових, а також виконувати дії з адмініст-
рування інформаційної бази.  

 
Рис. 11. Програма 1C «Земля v.1.1» в режимі конфігурування. 

 
Конфігуратор надає розробникові (програмісту) всі необхідні інстру-

менти для «візуального» та програмного опису структури прикладного рі-
шення (в нашому прикладі: комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.1»), ство-
рення форм діалогів і вихідних документів, механізмів роботи користувачів з 
даними (інтерфейсів) і прав доступу різних груп користувачів до різної інфо-
рмації. Крім цього Конфігуратор дозволяє створити за допомогою програм-
ного коду мовою 1С (відповідні лістинги коду на рис. 12, 14, 15) і налаштува-
ти взаємодію різних елементів програми один з одним і написати модулі на 
вбудованій мові для обробки різних подій і реалізації специфічних алгорит-
мів взаємодії, обробки вхідних і вихідних даних. 

На рис. 12 зображена частина програмного коду на мові програмування 
1С, що міститься в модулі документа «Розрахунок ФСП», який дозволяє роз-
рахувати квартальні та річні суми ФСП до сплати по конкретно обраному 
підприємству.  
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Рис. 12. Приклад лістингу програмного коду в модулі документу «Розраху-

нок ФСП» програми 1С «Земля v.1.1» 
 

Документ «Розрахунок ФСП» формує записи при проведенні новоство-
рених документів в реєстрі накопичення «Реєстр руху документів по розра-
хунку ФСП». Документ можна створити як вручну, так і в автоматичному 
режимі натиснувши на кнопку «Створити на підставі» (рис. 13) у картці під-
приємства, що дозволяє скоротити час та звести на нанівець можливість по-
милкового запису. 

 
Рис. 13. Автоматичне створення документу «Розрахунок ФСП» на підставі 

даних довідника «Організація 
 
Програмний код зображений на рис. 14 міститься в модулі об’єкту до-

кумента «Розрахунок помісячних сум ФСП» та який забезпечує розрахунок 
помісячних сум фіксованого сільськогосподарського податку в розрізі під-
приємств та років. 

Лістинг коду відображений на рис. 15, що міститься в модулі форми 
документа «Розрахунок ФСП», дозволяє вручну заповнити та розрахувати 
квартальні та річні суми ФСП по видам земельних угідь. Документ є підста-
вою для розрахунку документу «Розрахунок помісячних сум ФСП». 
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Рис. 14. Приклад лістингу програмного коду для розрахунку помісячних сум 
ФСП в модулі об’єкта документу «Розрахунок помісячних сум ФСП» про-

грами 1С «Земля v.1.1». 
 

 
Рис. 15. Приклад лістингу програмного коду, що міститься в модулі форми 

документа «Розрахунок ФСП», що дозволяє вручну заповнити та розрахувати 
квартальні та річні суми ФСП по видам земельних угідь 

 
Даний програмний код передбачає виведення повідомлення користува-

чу в разі незаповнення хоча б одного показника табличних частин документа 
(рис. 16). 
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Рис. 16. Приклад виведення повідомлення користувачу в разі не заповнення 
обов’язкових реквізитів табличної частини документу «Розрахунок ФСП» 

 
Висновки. В результаті проведеної роботи та досліджень була допра-

цьована та доповнена підсистемою «ФСП» комп’ютерна програма 1С «Земля 
v.1.1», що працює на платформі 1С «Підприємство 8.2.» та написана мовою 
програмування 1С. Розроблена підсистема «ФСП» дозволяє розрахувати су-
ми фіксованого сільськогосподарського податку, квартальні та місячні суми 
до сплати в розрізі видів земельних угідь. 

Новостворена програма дає змогу: 
1) автоматизувати розрахунок фіксованого сільськогосподарського по-

датку в розрізі сільськогосподарських товаровиробників та земельних угідь; 
2) розрахувати місячні суми ФСП до сплати до відповідних бюджетів; 
3) надати дані та інформацію, що може бути використана для складан-

ня звітності по ФСП; 
4) зменшити витрати часу на формування документів та на розрахунки 

сум ФСП. 
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У статті висвітлені результати дослідження залежності обсягу виробництва зе-

рнової продукції від затрат праці та вартості основних засобів в аграрних підприємст-
вах Полтавської області за останні п’ять років за допомогою виробничої регресії Кобба-
Дугласа, проведено аналіз обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, визначено 
граничну продуктивність праці і капіталу. Представлено графічне зображення ізокванти 
замінності факторів виробництва для досягнення певного рівня обсягу випуску сільсько-
господарської продукції, враховуючи особливості макроекономічних процесів в Україні. 

The article deals with the research results of the grain production output dependence on 
labor input and the cost of fixed assets at agro-industrial enterprise of Poltava oblast for the last 
five years with the help of Cobb-Douglas production regression. The agricultural output is ana-
lyzed; boundary productivity of labor and capital is defined in the article. Graphic isoquant 
curve of production agents interchangeability for getting to certain level of agricultural output is 
presented taking into account the macroeconomic processes in Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Сільське господарство – одна з пріоритетних 
галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, об-
міну та споживання мають свої особливості і які значною мірою залежать від 
природних факторів. Зернова галузь завжди посідала провідне місце у струк-
турі агропромислового виробництва України завдяки сприятливим природно-
кліматичним умовам, родючості ґрунтів і набутому історичному досвіду хлі-
боробів, що в кінцевому рахунку забезпечують ефективне виробництво зер-
на. Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ 
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і валових зборів сільськогосподарських культур. Виробництво зерна в Украї-
ні є досить рентабельною галуззю сільського господарства. Основний вплив 
на формування рівня рентабельності мають собівартість зерна і ціни реаліза-
ції. Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей, воно є 
незамінним інгредієнтом в раціоні при виробництві продукції тваринництва, 
а також основною сировиною для переробної промисловості. Зерно є важли-
вим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження валют-
них коштів державі. 

Розвиток зернового господарства відбувається на основі підвищення еко-
номічної ефективності виробництва зерна за допомогою інтенсифікації виробни-
цтва. За цих умов забезпечується збільшення валової і товарної продукції зерно-
вих культур, зміцнюється матеріально-технічна база галузі [2, с. 112]. 

Важливим організаційно-економічним заходом відновлення і розвитку 
зернового виробництва в Україні є Державна цільова програма «Зерно 2008-
2015». У ній визначені основні напрями та параметри розвитку зернового го-
сподарства, обсяги потреб у матеріально-технічних ресурсах, намічені канали 
реалізації зерна на внутрішньому ринку та можливості його експортних по-
ставок [4, с. 96-98].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність 
проблеми ефективності виробництва зернової продукції, українськими вче-
ними-науковцями проводяться дослідження впливу факторів на виробництво 
зерна та аналіз оптимального розвитку ринку зернової продукції за допомо-
гою економіко-математичних методів. Питання, пов’язані з проблемами ефе-
ктивності виробництва зернової продукції широко висвітлюються у вітчиз-
няній науковій літературі. Основна увага в наукових публікаціях приділяєть-
ся виявленню причин та наслідків нестабільності ринку зерна, обґрунтуван-
ню моделей прогнозування виробництва сільськогосподарської продукції та 
методів регулювання ринкових відносин у цій галузі.  

Серед вітчизняних дослідників економічної ефективності виробництва 
зернової продукції слід відмітити В.Г. Андрійчука, В.К. Збарського, 
В.І. Мацибору, М.В. Калінчика, В.С. Шовкалюка та інших провідних науко-
вців-аграріїв [2, 4-5]. 

Постановка завдання. У статті проводиться дослідження обсягу виро-
бництва зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області за 
допомогою виробничої регресії Кобба-Дугласа. Також, проводиться аналіз 
граничної продуктивності праці і капіталу та графічного зображення ізокван-
ти замінності факторів виробництва для досягнення певного рівня обсягу ви-
пуску сільськогосподарської продукції, враховуючи особливості аграрних 
підприємств Полтавської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування економіко-
математичних методів при дослідженні макро- та мікроекономічних процесів 
є однією з передумов ефективного планування та прогнозування  їх подаль-
шого розвитку. 

У сучасній вітчизняній практиці застосовуються два основних методи до-
слідження та прогнозування ефективності виробництва сільськогосподарської 



 235

продукції: метод факторного та метод регресійного аналізу. До переваг методу 
факторного аналізу належить можливість врахування впливу великої кількості 
факторів та можливість виявлення кількох альтернативних прогнозних сценарі-
їв. При дослідженні економічної ефективності виробництва зерна методом ре-
гресійного аналізу враховується вплив на екзогенну змінну тільки основних фа-
кторів виробництва продукції. Важливим є також наявність жорсткої кількісної 
залежності між екзогенною та ендогенними змінними, а також достовірність 
математичних розрахунків. На результати дослідження та ефективність прогно-
зування виробництва зернової продукції значною мірою впливає комбінування 
кількох методів або використання елементів одного методу при застосуванні 
іншого. Наприклад, факторний аналіз можна доповнити регресійним аналізом 
ступеня впливу визначених факторів. Також, при дослідженні економічної ефе-
ктивності виробництва зернової продукції доцільно використовувати виробни-
чу функцію Кобба-Дугласа, яка характеризує залежність об'єму виробництва від 
затраченої праці і вкладеного капіталу [2, с. 136-139]. 

Для дослідження обсягу виробництва зернової продукції за допомогою 
виробничої функції Кобба-Дугласа в аграрних підприємствах Полтавської 
області було використано статистичні дані витрат праці на 1 ц зернової про-
дукції, вартості основних засобів галузі рослинництва та обсягу виробництва 
зернової продукції в середньому по аграрних підприємствах області за 
останні п’ять років (табл.1) [1]. 

Таблиця 1 
Основні економічні показники для дослідження обсягу виробництва  
зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області 

Роки Витрати праці 
на 1 ц, люд.-год., X1 

Вартість основних  
засобів, тис. грн., 

X2 

Обсяг  виробництва  
продукції, тис. грн., 

Y 
2008 5,72 4602,98 18670,30 
2009 5,55 4630,00 18907,49 
2010 5,62 5247,11 17155,89 
2011 5,54 5378,16 17883,54 
2012 5,64 5396,88 18074,30 

 

На першому етапі дослідження висувається гіпотеза, що між обсягом  
виробництва зернової продукції (показник Y), витратами праці (фактор X1) та 
вартістю основних засобів (фактор X2) існує стохастична залежність, що ви-
ражається виробничої регресією Кобба-Дугласа: 
      2

2
1

10
aa XXaY ⋅⋅=       (1) 

Для оцінки параметрів виробничої регресії обсягу виробництва зерно-
вої продукції приводимо її до лінійної форми, шляхом логарифмування і за-
міни даних [6]. 

Внаслідок проведених дій отримано лінійну регресію обсягу виробниц-
тва зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області: 
      221101 ZaZaaY ++=      (2) 

Слід, зазначити, що за допомогою статистичної вбудованої функції елект-
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ронних таблиць MS Excel ТЕНДЕНЦИЯ визначено прогнозний рівень витрат 
праці, вартості основних засобів та обсягу виробництва продукції в аграрних під-
приємствах на 2013 рік, але при прогнозуванні цих економічних показників слід 
враховувати зовнішні та внутрішні фактори виробничого процесу. 

Використовуючи надбудову Пакет анализа MS Excel визначаємо осно-
вні параметри лінійної моделі: коефіцієнти а01, а1, а2, коефіцієнт кореляції, 
коефіцієнт детермінації, критерій Фішера, критерій Ст’юдента, які характе-
ризують якість виробничої моделі. Аналізуючи коефіцієнти виробничої ре-
гресії обсягу виробництва зернової продукції, можна зазначити, що між фак-
торами (витрати праці на 1 ц та вартість основних засобів) та показником 
(обсяг виробництва продукції) існує лінійна залежність (коефіцієнт кореляції 
r=0,78), а також, що модель є якісною, про що свідчить коефіцієнт детермі-
нації R=0,62 (рис.1). 

 
Рис. 1. Виробнича регресія дослідження обсягу виробництва зернової проду-

кції в аграрних підприємствах Полтавської області 
Розрахункові значення критерію Фішера та критерію Ст’юдента свід-

чать також про адекватність моделі і можливість подальшого проведення 
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економетричного аналізу та прогнозування обсягу виробництва зернової 
продукції в аграрних підприємствах Полтавської області. 

Отже, на першому етапі дослідження отримано лінійну модель обсягу 
виробництва зернової продукції: 

21 Z39,0Z44,088,13Y −−=      (3) 
та виробничу регресію Кобба-Дугласа: 

39,044,0
21 XX43,1071776Y −− ⋅⋅=     (4) 

 

 
Рис. 2. Розрахунок довірчої зони прогнозного значення обсягу виробництва 

зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області 
 

Наступний етап нашого дослідження – розрахунок довірчої зони прогноз-
ного значення показника, тобто обсягу виробництва зернової продукції. Викори-
стовуючи метод звичайних Жорданових виключень, визначено довірчий інтервал 
для прогнозного значення обсягу виробництва зернової продукції для приведеної 
лінійної регресії (0,0094) та для виробничої функції Кобба-Дугласа (1,0094). Вна-
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слідок цього для лінійної регресії прогнозне значення обсягу виробництва зерно-
вої продукції знаходиться в інтервалі від 9,764 до 9,783 (Y1r=9,773).  

Для факторів – витрати праці (5,62 люд.-год.) та вартість основних засобів 
(5458,79 тис. грн.) визначено прогнозне значення обсягу виробництва зернової 
продукції Yr=17558,73 тис. грн., що знаходиться в інтервалі від 17394,46 тис. грн. 
до 17724,56 тис. грн. (рис. 2). 

Останнім етапом дослідження обсягу виробництва зернової продукції в аг-
рарних підприємствах Полтавської області є побудова ізокванти граничної про-
дуктивності праці. Геометрично виробничу регресію Кобба-Дугласа можна зо-
бразити як поверхню в тривимірному просторі з координатами Х1, Х2, Y. Інакше 
кажучи, значення ізокванти показують вартість основних засобів виробництва 
галузі рослинництва та витрати праці при виробництві продукції зерна, при яких 
буде досягнутий запланований обсяг виробництва зернової продукції в аграрних 
підприємствах Полтавської області (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ізокванта граничної продуктивності праці в аграрних підприємствах 

Полтавської області 
Висновки. Виробництво зернової продукції завжди посідало провідне 

місце у структурі агропромислового виробництва України завдяки сприятли-
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вим природно-кліматичним умовам. Тому, підвищення економічної ефектив-
ності виробництва зерна є ключовою проблемою державної економічної по-
літики. Важливим напрямком удосконалення економічного аналізу, який під-
вищує ефективність діяльності аграрних підприємств, сприяє оптимізації їх 
виробничо-господарської діяльності є широке використання економіко-
математичних методів, зокрема виробничих регресій. Їх використання, а саме 
виробничої регресії Кобба-Дугласа, дає можливість зробити якісний аналіз 
діяльності підприємства, виявити резерви та накреслити напрямки підвищен-
ня рівня ефективності виробництва зерна.  
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Нездойминога О.Є., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Досліджено сутність облікової політики як важливої складової організації обліку 
та основні етапи та фактори, що впливають на її формування в аграрних підприємствах 
в сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні. Визначено роль облікової по-
літики в організації облікового процесу. 

Еssence of accounting policies as an important part of keeping and milestones and 
factors affecting it in farms under current conditions of market relations in Ukraine. The role of 
accounting policies in the organization of the accounting process. 

 
Постановка проблеми. В умовах становлення ринкових відносин в 

Україні, набуття членства в СОТ та розширення міжнародних економічних 
зв’язків вітчизняних підприємств з іноземними партнерами, особливо актуа-
льним постає питання кваліфікованої організації обліку, тобто системи умов 
та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та 
своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства, здійснення 
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контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової 
продукції. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчать про те, що на підприємст-
вах будь-якої форми власності та напряму діяльності важливим питанням є 
формування облікової політики, від чого залежить не тільки ефективність 
управління системою обліку, а й фінансово-господарською діяльністю під-
приємства та стратегію його розвитку на тривалу перспективу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження 
сутності та порядку формування облікової політики займались такі відомі ві-
тчизняні економісти, як Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Завгородній А. Г., Пу-
шкар М. С., Хомин П. Я. та інші. У працях цих вчених розкриваються питан-
ня формування облікової політики та основним аспектам її реалізації в про-
цесі здійснення підприємствами своєї діяльності. 

Постановка завдання. Дослідження теоретичних основ формування 
облікової політики в аграрних підприємствах. Визначення її ролі як важливої 
складової, що забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємст-
ві та сприяє ефективному управлінню його діяльністю, важливе при визна-
ченні її завдань, а також основних етапів формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження показали, що 
в сучасних умовах при організації обліку на підприємстві приділяється недо-
статня увага питанням якісного формування облікової політики як з боку 
працівників бухгалтерської служби, так і з боку власників (адміністрації) 
підприємства. На нашу думку, це обумовлено обмеженістю доступу до нор-
мативно-правової бази та недостатньо відповідальним підходом працівників 
підприємства. Складені закони, акти, положення, інструкції, розпорядження 
не враховують специфіки роботи кожного підприємства, тому доцільно, щоб 
кожне підприємство користувалось власне розробленими обліковими прави-
лами, в розробці яких бралися за основу нормативно-законодавчі акти [1]. 

На думку багатьох вітчизняних вчених, ефективна та раціональна орга-
нізації обліку починається з розроблення  її облікової політики [2, 6, 7]. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» визначає облікову політику як сукупність принципів, методів і про-
цедур, що використовуються підприємством для складання та подання фі-
нансової звітності [3].  

На думку Т. Бойчук, облікова політика передбачає: 
-   упорядкування облікових процедур на підприємстві; 
- методологічне та методичне відображення майна підприємства, гос-

подарських операцій та результатів його діяльності; 
-  надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості; 
-  забезпечення ефективності обліку та ін. [2]. 
Відповідно до призначення, основними завданнями облікової політики 

на аграрному підприємстві можна виділити наступні: 
- забезпечення дотримання принципів обліку та дотримання єдності мето-

дик ведення обліку на підприємстві в цілому і його структурних підрозділах; 
- підготовка бази повної об’єктивної та достовірної інформації, яка макси-
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мально адекватно розкриває діяльність підприємства для зацікавлених осіб; 
- обліку витрат та обчислення собівартості продукції і обсягів незавер-

шеного виробництва, витрат майбутніх періодів і джерел забезпечення на-
ступних витрат; доходів від продажу продукції, робіт, послуг та ін. 

- узгодження даних обліку та показників фінансової звітності для внут-
рішніх та зовнішніх користувачів; 

- підвищення ефективності діяльності підприємства через систему 
встановлених облікових процедур. 

Виконання поставлених завдань облікової політики в свою чергу забез-
печить своєчасне та повне відображення фактів господарської діяльності під-
приємства у фінансовому обліку та фінансовій звітності; тотожність даних 
аналітичного обліку оборотам та залишкам на рахунках синтетичного обліку 
на початок кожного місяця, а також раціональне ведення обліку в цілому, що 
сприятиме зменшенню трудомісткості облікового процесу. 

Основними факторами, що впливають на формування облікової полі-
тики є форма власності та організаційно-правова форма підприємства, що пе-
редбачає врахування виробничих та технологічних особливостей діяльності; 
взаємовідносини з власниками, інвесторами, банком, бюджетом; рівень кад-
рового забезпечення та кваліфікації персоналу; галузева приналежність, яка 
визначає склад витрат, які входять до собівартості продукції, поточні та стра-
тегічні цілі підприємства та ін. 

Формування облікової політики – складний та багатогранний процес. 
На наш погляд, на практиці його доцільно здійснювати поетапно. При цьому 
кожен попередній етап забезпечує здійснення наступного (рис. 1) [8]. 

Особливо гостро питання формування облікової політики постає в аг-
рарних підприємствах. На підставі проведеного дослідження публічної звіт-
ності акціонерних товариств галузі та роботи бухгалтерських служб 27 дер-
жавних аграрних підприємств системи Мінагрополітики України з різних ре-
гіонів виявлено, що у 26 % – передбачений в наказі порядок організації до-
кументообороту, у 58 % – досліджених підприємств розроблений робочий 
план рахунків, 37 %  – передбачили форму обліку [4]. Дана статистика дозво-
ляє зробити висновок, що в своїй більшості аграрні підприємства на сьогодні 
недооцінюють можливості поліпшення облікової системи шляхом обґрунту-
вання та документального оформлення облікової політики. 

Як свідчить практика, на сьогодні облікова політика в багатьох аграрних 
підприємствах є лише документом, який засвідчує вибір основних правил і об-
лікових процедур, відповідно до яких формуються показники їх звітності. 
Окремі агроформування визначили у наказах свою облікову політику ще на по-
чатку реформування бухгалтерського обліку з набранням чинності Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Після 
цього в переважній більшості до наказів практично не вносились зміни, не зва-
жаючи на прийняття П(С)БО та прийняття Податкового Кодексу України [5].  
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Рис. 1. Етапи формування облікової політики підприємства 

 

На практиці формуванням облікової політики підприємства в переваж-
ній більшості займається бухгалтерія. В аграрних підприємствах забезпечити 
подібну роботу важко. Адже вона потребує залучення широкого кола фахівців 
та матеріальних ресурсів. Особливо велику увагу необхідно звернути на відсу-
тність достатнього досвіду роботи у новому економічному середовищі, що 
пов’язане з формуванням ринкових структур, розвитком нової етики управ-
ління, адаптації бухгалтерського обліку до реалій господарювання та ін. 

Висновки. Таким чином, облікова політика є важливою складовою ор-
ганізації обліку на підприємстві й відіграє особливу роль у формуванні всьо-
го облікового процесу, що сприятиме успішному досягненню поставлених 
ним цілей та завдань, приймати обґрунтовані управлінські рішення, підви-
щить ефективність обліку й фінансово-господарської діяльності. Досліджен-
ня доказують, що процес формування облікової політики на аграрних під-
приємствах сьогодні потребує врахування багатьох факторів та відповідаль-
ного підходу з боку фахівців та керівництва.  

ЕТАП 1   

ЕТАП 2   

Постановка мети та визначення завдань облікової політики підприємства 

Вибір суб’єкта формування облікової політики  

Дослідження складу і характеру впливу факторів на формування облікової політики підприємства 

Вибір і обґрунтування вихідних положень (принципів) побудови облікової політики

Визначення об’єктів  облікової політики  

ЕТАП 3   

ЕТАП 4   

ЕТАП 5   

Вибір та розробка елементів за об’єктами  облікової політики  

Дослідження впливу варіантів облікової політики на показники фінансово-
господарської діяльності підприємства 

Документальне оформлення та затвердження  облікової політики  

ЕТАП 6   

ЕТАП 7   

ЕТАП 8   

Розкриття сформованої облікової політики  ЕТАП 9 

Визначення змін до облікової політики та її документальне 
оформлення 

ЕТАП 10 

ЕТАП 11   Впровадження обраної облікової політики та контроль за її виконанням 
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УДК 338.48 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛТАВЩИНІ 

Обревко Т.О., асистент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
У статті розглядається роль сільського зеленого туризму у вирішенні соціально-

економічних проблем села. В сільській місцевості зелений туризм – це додатковий дохід, 
який необхідний для розвитку українського села.  

In the article examines the role of rural tourism in solving social and economic problems 
of the village. In rural green tourism - a spinoff, which is required for the development of the 
Ukrainian village. 

 
Постановка проблеми. Тривала криза в Україні спричиняє загострен-

ня проблеми безробіття в сільській місцевості. Селяни часто покидають свої 
домівки, з тяжким серцем вирушаючи на заробітки до великих міст чи за ко-
рдон. Хто і що їх там може чекати? Дискомфорт, нові випробування, стресові 
ситуації чи радість нового життя? Питання залишається риторичним. Проте, 
якщо подивитися на проблему з іншого боку, то вона може проявитись при-
хованими можливостями, наприклад, сприяти розвитку зеленого туризму. 
Для цього треба лише відкинути негативні емоції та сумніви і дозволити собі 
по-новому дивитись на життя. Для багатьох українців – власників сільських 
осель – прийом гостей міг би стати істотною підмогою, що дозволяє при-
стойно жити в кризові часи. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій про організацію та розвиток 
сільського зеленого туризму в Україні, а також його роль в зайнятості сільсь-
кого населення відображено в наукових працях Є. Бойка та О. Бойко, 
Т. Кальної-Дубінюк, В. Бирковича, В. Гловацької, Т. Мазур, Г. Михайліченко, 
Н. Осипчук, Н. Цвид та інших вчених. Окремі аспекти сільського зеленого ту-
ризму висвітлені у працях відомих учених у галузях права, історії, туризмоз-
навства, соціології, економіки й географії, зокрема: Ю. Алексєєва, 
В. Євдокименко, М. Лендєла, В. Мікловди, М. Пітюлича та інших дослідників. 

Ппостановка завдання. Метою даної публікації є пошук  шляхів ви-
рішення проблеми зайнятості сільського населення та вирішення їх соціаль-
но-економічних проблем. Все більше громадян, обмежуючи свої витрати, 
орієнтуються на економпропозицію вітчизняних фермерів і селян. Люди вто-
милися від гуркоту мегаполісів, постійної напруги на дорогах міст та «офіс-
ного» тиску. І саме полтавське село може привабити гостей своїм затишком, 
родинним комфортом, мальовничою природою, чистим повітрям, пташиним 
співом, тихою рибалкою, гостинним обідом, приємним спілкуванням. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існують різні способи ви-
рішення соціальних та економічних проблем на селі. Перш за все, це турбота 
місцевих підприємців, товариств та кооперативів. Проте не всім їм під силу 
вирішити абсолютно всі завдання розвитку села та збереження його культур-
них та духовних цінностей, зокрема останнє не є основною метою підприєм-
ців та комерсантів. Тому необхідно шукати інші джерела вирішення цих про-
блем. Вже кілька років зелений туризм активно розвивається в Україні Весь 
вітчизняний агротуристичний ринок фахівці розбивають на чотири географі-
чні зони: захід, центр, схід і південь [1]. Західний регіон вважається найбільш 
розвиненим в цьому відношенні. За підрахунками Спілки сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні, приблизно 60-70% відпочиваючих 
прагнуть потрапити саме сюди. Причина такого вибору зрозуміла – близь-
кість Карпат, велика кількість пам'яток, яскраво виражений колорит. Величе-
зний плюс тутешнього сільського туризму – постійний потік бажаючих від-
почити як влітку, так і взимку. 

Проте, через складні вимоги законодавства, яке не робить відмінностей 
між готельним бізнесом і сільським туризмом, українські власники агросадиб 
воліють працювати в тіні. Тоді доводиться організовувати особливу розважа-
льну програму. Центральний і східний регіони поки відстають в плані розви-
тку сільського туризму. Офіційно існують агросадиби в Київській, Чернігів-
ській, Черкаській і Полтавській областях. На територіях Луганської та Хар-
ківської областей їх одиниці. За великим рахунком, місця для проживання 
сільських туристів тут двох діаметрально протилежних типів - або розкішна 
сільська готель з етнографічним музеєм і галявинкою для гольфу, або про-
стенькі сільські хатки. Ціни коливаються від 30 до 70 грн на добу, харчуван-
ня – від 40 до 80 грн. Характерна особливість – більшість тутешніх жителів 
пропонують туристам для проживання сучасні по дизайну приміщення, ігно-
руючи національний колорит. 

Що ж може запропонувати Полтавщина? Людина, яка десяток років про-
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вела у місті багато б віддала за те, щоб постояти на кладці на березі річки Хорол 
чи Говтви, де пройшло її дитинство, тихо пригадати як промайнули літа.  

Наявність вільних кімнат у гостинній садибі, близьке розміщення лісу, 
ставка чи річки дозволяють селянам пропонувати клієнтам вигідні умови і 
захоплюючі програми без особливих складнощів. Фактично необхідно лише 
зробити косметичний ремонт, забезпечити прийнятні зручності, обставити 
приміщення і провести рекламну кампанію. Складніше власникам будинків з 
віддалених від мальовничих місць селищ – щоб заманити відвідувачів, необ-
хідно витратитися на розробку цікавих програм відпочинку та забезпечити 
цікаве дозвілля – побудувати ставок для риболовлі, майданчики для спортив-
них ігор, запрошувати народних майстрів для навчання традиційним ремес-
лам і т.д. Хоча гостинні господарі за розвиненої уяви можуть запропонувати 
гостям кулінарні майстер-класи, катання на конях, на човні, а для дітлахів – 
годування домашніх тварин. Крім того, за рахунок таких «зелених проектів» 
можна вирішити чимало побутових чи комунальних проблем на селі. Сприя-
ють цьому не лише державні установи та громадські спілки, але й деякі між-
народні організації.  

На Полтавщині розгорнув свою діяльність у рамках Європейського 
Союзу та Організації Об’єднаних Націй спільний проект «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду». Метою цього проекту було створення сприя-
тливого середовища соціально-економічного розвитку на місцевому рівні, а 
також підтримка самоорганізації мешканців сільських територій та налаго-
дження їх партнерства з органами влади чи самоврядування, розбудова поте-
нціалу навчання, тренінгу, співфінансування мікро-проектів з покращення 
умові проживання, що значною мірою стимулювало активність сільських 
громад. 

Перша фаза реалізації проекту була спрямована на демократизацію 
управління, зниження бідності на селі, попередження криз та відновлення 
доріг, енергозбереження та охорону довкілля і завершилась у 2011 році спів-
фінансуванням 16 проектів з 33 поданих, серед яких найбільш активними ви-
явились представники Лохвицького, Кобеляцького, Чутівського, Семенівсь-
кого та Гадяцького районів. Це означає, що кожний другий з усіх, хто звер-
нувся до координаторів програми ООН, отримали підтримку.  

Якщо раніше було заплановано за 3-4 роки існування програми згорну-
ти проект, то результати показали доцільність продовження доброї справи і з 
17 липня 2011 року почалась друга фаза його реалізації і необхідно скориста-
тись такою нагодою. На Полтавщині створено більше 40 громадських органі-
зацій, в яких взяли участь більше 1000 чоловік. Вони опікувалися просуван-
ням 16 проектів з енергозбереження, 22 з водопостачання, з охорони здо-
ров’я, ремонту шкіл. Тож необхідно продовжити добру справу і не чекати 
допомоги, а починати вирішувати потреби села з власної ініціативи та ентузі-
азму не байдужих людей, які хотіли б розвивати «зелений» туризм, дбати про 
облаштування своїх осель та прилеглих територій, брати на себе відповідаль-
ність за своє життя, тоді можна буде сподіватись і на допомогу, адже всі ці 
проблеми з охорони довкілля, зайнятості населення, зеленого туризму взає-
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мопов’язані між собою та спонукають до активності, пробуджують ініціативу 
селян, сприяють розвитку сільських територій. 

23 квітня 2013 року у відділі у справах туризму та курортів Полтавсь-
кої облдержадміністрації відбулася нарада з питань зайнятості населення, де 
піднімались питання навчання, перепідготовки та зайнятості населення, де 
окремо наголошувалось на необхідності активізації сільського населення та 
підвищення його довіри до державних органів управління зокрема у сфері 
«зеленого» туризму. У нараді взяли участь представники обласного центру 
зайнятості, Полтавської державної аграрної академії, які з травня поточного 
року спільно починають діяльність з проведення семінарів для безробітних з 
організації зеленого туризму в районних центрах зайнятості. В обговоренні 
також приймали активну участь представники відділу культури і туризму, 
спілки сільського зеленого туризму в Полтавській області, громадських орга-
нізацій, директори готелів. 

Не випадково цією справою зацікавилися Полтавський обласний центр 
зайнятості разом з Полтавською державною аграрною академією, фахівці 
яких розробляють та проводять семінари-тренінги для безробітних із започа-
ткування власної справи у сфері організації «зеленого» туризму. 

Мабуть, настав час відкрити сторінку майбутнього сільським дітям та 
молоді, показати випускникам аграрних вузів та людям не байдужим, що 
«перлина щастя» знаходиться саме в рідному селі.  

Хоча, незважаючи на те, що зелений туризм вже давно визнаний перс-
пективною галуззю, держава поки що не потурбувалася підтримкою діючих і 
потенційних сільських туроператорів, адже розмови про це в Україні йдуть 
вже більше десяти років [2]. На відміну від білоруських колег, вітчизняні чи-
новники так і не змогли розробити нормативну базу для ведення даного виду 
бізнесу. Відповідно, дані української статистики щодо обсягів ринку і кілько-
сті операторів довіри не викликають. Державна служба туризму і курортів 
називає цифру у понад 1,5 тис. офіційно діючих агросадиб і допускає, що по-
тенційно в бізнесі може бути зайнято близько одного мільйона чоловік. 

В цілому, за оцінками експертів різних організацій, що займаються пи-
таннями туризму, українським фермерам є чим привабити гостей як з ближ-
нього, так і з далекого зарубіжжя. 

Висновки. У світі сільський зелений туризм розглядається як альтер-
натива сільському господарству за розмірами отриманих прибутків. До того 
ж, розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає таких значних ка-
піталовкладень, як інші види туризму і може здійснюватися за рахунок кош-
тів самих селян без додаткових інвестицій. Скорочення міграції з сіл до міст 
надасть змогу заощадити значні фінансові й матеріальні ресурси, адже, за 
підрахунками експертів Європейського банку реконструкції та розвитку, об-
лаштування в місті вихідця з сільської місцевості в 20 разів дорожче, ніж 
створення умов для його життя і роботи в селі. 

Сучасний досвід та наукові дослідження засвідчують, що прискорений 
розвиток сільського зеленого туризму може відіграти роль каталізатора стру-
ктурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність та 
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розв’язання нагальних соціально-економічних проблем у сільській місцевос-
ті. Україні стратегічно важливо швидко подолати відставання у цій сфері і 
реалізувати наявний багатий туристичний потенціал шляхом проведення ви-
важеної політики державного регулювання, зокрема і на регіональному рівні. 

Список використаних джерел: 
1. Гловацька В. В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основні організа-

ції: [Про розвиток зеленого туризму (СЗТ) в Україні] // Економіка АПК. – 2006. – №10. – 
С. 148-155. 

2. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної га-
лузі України [Текст] / В. І. Биркович. // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний що-
квартальний збірник. – 2008. – №1 (6). – С. 138-143. 

3. Цвид Н. В. Зелений туризм як найбільш перспективний і екологічно безпечний 
аспект розвитку приватного підприємництва на Волині // Вісник. – Харків, 2003. –  
Вип. 1-2 (3-4). – С. 216-221. 

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

УДК 338.436:349.422.2 
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Полтавська державна аграрна академія 

 
У статті проаналізовано сучасний стан законодавства з питань створення та 

регулювання кооперативних відносин у вітчизняному сільському господарстві. Виявлено 
прогалини, протиріччя та сформовано пропозиції щодо удосконалення відповідної норма-
тивної бази. 

The article analyzes the current state of the law on the establishment and regulation of 
cooperative relations in domestic agriculture. Identified gaps, contradictions and generated 
proposals for improving the relevant legal framework. 

 
Постановка проблеми. В Україні аграрний сектор є провідною сфе-

рою матеріального виробництва. На сьогодні у сільській місцевості проживає 
майже третина українців, доходи яких переважно не задовольняють навіть 
біологічних потреб людини. Одним з вагомих чинників у виправленні зазна-
ченої ситуації є розвиток сільськогосподарської кооперації, що неможливий 
без формування належної нормативно-правової бази щодо створення та фун-
кціонування кооперативних структур. Такий процес вимагає аналізу держав-
них програм, вивчення загального та спеціального законодавства, у тому чи-
слі локальних нормативних актів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним 
аспектам процесу створення та функціонування сільськогосподарських коо-
перативів присвячено праці не лише економістів, а й юристів. Економічну 
природу сільськогосподарської кооперації досліджували такі вчені як: 
О. Амосов, В. Воротін, А. Дєгтяр, М. Корецький, М. Латинін, 
В. Малиновський, А. Мельник, Н. Мельтюхова, Г. Мостовий, Г. Одінцова, 
М. Туган-Барановський, О. Шапоренко та ін. Правову складову розвитку ко-
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операції на селі вивчали А. Андрющенко, Г. Бистров, М. Мацько, 
Т. Проценко, В. Семчик, Н. Титова, В. Уркевич, Ю. Шемшученко та ін. 

Постановка завдання. Попри активізацію, останніми роками значної 
уваги можновладців та науковців у царині розвитку сільськогосподарської 
кооперації, слід визнати недостатньо з’ясованими та колізійними питання її 
нормативно-правового регулювання. Тому у статті ми ставимо за мету аналіз 
сучасного стану законодавства з питань створення та регулювання коопера-
тивних відносин у вітчизняному сільському господарстві, виявлення прога-
лин, протиріч та формулювання пропозицій щодо удосконалення відповідної 
нормативної бази. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основоположним норма-
тивним актом у сфері сільськогосподарської кооперації є Основний Закон Укра-
їни, що містить норми прямої дії. Але Конституція України, на відміну від кон-
ституцій багатьох країн світу, не має конкретних норм, які б безпосередньо сто-
сувалися кооперативних відносин. Так, ст. 14 Конституції України гарантує ко-
жному громадянину право власності на землю, ст. 41 – право володіти, корис-
туватися і розпоряджатися своєю власністю, ст. 42 – право здійснювати підпри-
ємницьку діяльність, ст. 36, 37 – право об'єднуватися у громадські організації 
для здійснення і захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

Правовою основою діяльності сільськогосподарських кооперативів був 
Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» від 26.05.1988 р. За часів незалежної 
України він продовжував діяти у частині, що не суперечила чинному законо-
давству. Попри прийняття спеціальних законів «Про споживчу кооперацію» 
від 10.04.1992 р., «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р., 
«Про кооперацію» від 10.07.2003 р. позначки про втрату чинності у радянсь-
кого закону так і не з'явилося.  

Закон України «Про споживчу кооперацію» отримав загальне схвален-
ня Міжнародного кооперативного альянсу. Проте через існування великої рі-
зниці між споживчою та сільськогосподарською кооперацією актуалізувалася 
необхідність започаткування і розвитку окремо нормативно-правової основи 
сільськогосподарської кооперації [2].  

Прийняття в подальшому Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» було свідченням того, що державотворець пішов шляхом закрі-
плення окремих видів кооперації, хоча з юридичної точки зору логічніше бу-
ло уніфікувати кооперативне законодавство прийняттям єдиного основопо-
ложного закону.  

Відповідно до чинного законодавства неоднозначним залишається ста-
тус сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів щодо визнання їх 
неприбутковими організаціями. У ст. 2 Закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» закріплено, що обслуговуючі кооперативи не ставлять 
за мету отримання прибутку. Колізійними видуються норми статей 2 та 6 за-
значеного закону. З однієї сторони сільськогосподарські обслуговуючі коо-
перативи не ставлять за мету отримання прибутку (ст. 2), отже вони не нале-
жать до суб'єктів підприємницької діяльності і на них не поширюється зако-
нодавство, що регламентує діяльність таких суб'єктів; а з іншого – їхня дер-
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жавна реєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної ре-
єстрації суб'єктів підприємницької діяльності (ст. 6) [4, с.287-288]. 

На думку Т. М. Чурилової, віднесення виробничих кооперативів до 
підприємницьких структур, а споживчих і обслуговуючих – до непідприєм-
ницьких, свідчить про ігнорування Цивільним кодексом України суті та спе-
цифіки кооперативної діяльності. Такий підхід не відповідає Декларації про 
кооперативну ідентичність, прийнятій ХХХІ Конгресом Міжнародного коо-
перативного альянсу у 1995 р. в м. Манчестері. Згідно даної Декларації, коо-
ператив незалежно від виду і форми – одне характерне соціальне явище [5, 
с.207]. Тому, виходячи з виключної соціальної ролі виробничих і обслугову-
ючих кооперативів, вважається за доцільне закріпити у Цивільному та Гос-
подарському кодексах кооператив як окрему організаційно-правову форму.  

З чинністю зазначених законодавчих актів більшість проблем, пов'язаних 
із функціонуванням кооперативів, так і не було вирішено. Також прийнятий За-
кон України «Про кооперацію» містить ряд недоліків. Зокрема, недостатньо чі-
тко проводиться розмежування між пайовим і спеціальними фондами. 

Прийняття вищезазначених законів дає підстави стверджувати про під-
вищення ролі сільськогосподарських кооперативів. Проте їх основним недо-
ліком є недостатня увага до особи селянина, неврегульованість ряду питань, 
що стосуються членства у сільськогосподарському кооперативі. Деякою мі-
рою ці проблеми можна вирішити за допомогою локального правового регу-
лювання [1, с. 37]. Науковці стверджують, що локальна нормотворчість сіль-
ськогосподарських кооперативів є слаборозвиненою і обмежується лише 
розробкою та реєстрацією статутів. Разом з тим, детальної регламентації по-
требують й інші питання їх функціонування. Тому виникає потреба у прийн-
ятті на державному рівні Примірного статуту сільськогосподарського вироб-
ничого та обслуговуючого кооперативу, Примірних правил внутрішньої гос-
подарської діяльності, Примірного положення про оплату праці, Примірного 
положення про матеріальне та моральне стимулювання працівників тощо. 

11 лютого 2009 року Кабінетом Міністрів України було схвалено кон-
цепцію Державної цільової програми розвитку сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів на період до 2015 року. Згідно з нею, важливим на-
прямом розбудови економіки аграрного сектору країни було визнано необ-
хідність розвитку сільськогосподарської кооперації.  

Цією державною концепцією передбачалося до 2015 року з Державного 
бюджету України на стимулювання розвитку кооперативного руху виділити 
7,2 млрд. грн. Постановою Кабінету Міністрів України №557 від 
03.06.2009 року було затверджено Державну цільову економічну програму 
розвитку сільськогосподарських кооперативів на період до 2015 року, визна-
чено завдання й заходи, які необхідно здійснити в межах цієї програми. 

Метою програми визначалося надання цільової державної підтримки 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам для просування агро-
продукції особистих господарств населення і фізичних осіб на аграрні ринки 
за стабільними цінами, створення до 2015 р. 10 тис. сільськогосподарських 
кооперативів, створення більш як 100 тис. додаткових робочих місць, зрос-
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тання до 2015 р. обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в 1,6 
раза та її реалізації на аграрних ринках через сільськогосподарські коопера-
тиви не менш, ніж на 20 % їх загального товарообігу [3].  

Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» не пе-
редбачав виділення коштів на реалізацію даної програми. У Держбюджеті на 
2011 рік визначалася сума у 5 млн. грн, але 22.06.2011 року згадана Постано-
ва втратила чинність, а програма відповідно була згорнута.  

15 травня 2012 року в Києві стартувала Ініціатива «Рідне село», основні 
положення якої були розроблені Мініcтерством аграрної політики та продо-
вольства України за участі Всеукраїнської асоціації сільських та селищних 
рад, профільних громадських організацій, аграрної науки, міжнародних екс-
пертів та аграріїв. Ініціатива «Рідне село» є частиною процесу соціоекономі-
чної модернізації аграрного сектору, напрями та заходи якої спільно напра-
цьовуються нині Міністерством, державними органами виконавчої влади, аг-
рарною наукою, громадськими організаціями в межах проекту Стратегії роз-
витку аграрного сектору. За словами Міністра М. Присяжнюка «…основним 
принципом ініціативи «Рідне село» є принцип сільськогосподарської коопе-
рації. Кооперативний рух серед дрібних і середніх виробників є одним із діє-
вих європейських інструментів сталого розвитку. Тому проект «Рідне село» 
передбачає перенесення фокусу державної підтримки на середнього товарно-
го та дрібнотоварного виробника – на того, хто є основою продовольчої без-
пеки країни».  

Міністерство аграрної політики та продовольства, прагнучи виробити 
оптимальну покращену модель та ефективний алгоритм втілення Ініціативи 
«Рідне село» на 2013 рік, розпочало громадське обговорення для вивчення 
суспільної думки. Ключовими партнерами у реалізації Ініціативи стали сіль-
ські громади, аграрії-виробники, освітяни та науковці. Проте у Державному 
бюджеті на 2013 рік фінансування державної підтримки сільськогосподарсь-
ких кооперативів знову передбачене не було.  

Висновки. Отже, проведений нами аналіз нормативно-правової бази 
сільськогосподарської кооперації підтвердив тезу про недосконалість та су-
перечливість спеціального чинного законодавства. У першу чергу потребує 
подальшого вдосконалення основне джерело у сфері розвитку кооперації на 
селі – Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» щодо приве-
дення його норм у відповідність із нормами Цивільного, Господарського ко-
дексів України, Закону України «Про кооперацію» тощо. Паралельно з онов-
ленням загальнодержавного законодавства слід приділити увагу також лока-
льній нормотворчості. 
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У статті проаналізовано стан міжнародних корпорацій, що діють в Україні. Роз-

крито діяльність деяких з них. 
This paper analyzes the international corporations operating in Ukraine. Writes about 

some of them. 
 
Постановка проблеми. Міжнародний менеджмент, як особливий вид 

менеджменту, є складним і відповідальним видом міжнародної діяльності. 
Забезпечення успішної діяльності міжнародного бізнесу залежить від органі-
зації міжнародного менеджменту. Тому тут існує складна проблема, яку по-
трібно постійно вирішувати. 

Аналіз постійних досліджень і публікацій. Вирішенням проблем 
міжнародного менеджменту займається багато вчених світу. Чимало науко-
вих досліджень проведено вченими Білозубенко В. С., Озаріною О. В., Семе-
новим А. А., Черненко О. Б., Куриляк В. Є., Савельєвим Є. В., Мескон М. К., 
Альберт М. та ін. Однак, у більшості публікацій розкриваються теоретичні 
проблеми, а практичні потребують детальнішого розгляду. 

Постановка завдання. Проаналізувати роботу міжнародних корпора-
цій, що діють в Україні, та виявити їх економічну доцільність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними науковців, 
міжнародний менеджмент є складовою частиною загального менеджменту. 
Як особливий вид менеджменту, являє собою систему методів управління, 
що спрямована на формування, утримання та розвиток і використання конку-
рентних переваг у різних країнах світу. Метою такої діяльності є підвищення 
ефективності, стабільності і зміцнення позицій міжнародних компаній на сві-
тових ринках [1]. 

Проте, такий підхід до його визначення не є остаточним і єдиним. Він є 
неповним і в якійсь мірі однобоким. Головна його задача полягає в тому, щоб 
відмітити родову єдність міжнародного і країнового менеджменту як генети-
чно тісно родових категорій, і з другого боку виділити його головну особли-
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вість – використання конкурентних переваг всіх тих можливостей, котрі від-
криваються діловою активністю в межах країн і взаємодіями цих країн [1]. 

В зв’язку з тим, що тут має місце генетична однорідність, то принципо-
ва структура міжнародного менеджменту має бути схожою зі структурою на-
ціонального (країнового) менеджменту, тобто включати в себе проблеми, що 
охоплюють декількох основних сфер управління фірмовим бізнесом. До них 
відносяться: 

- дослідження, аналіз і оцінка зовнішнього середовища бізнесу і сере-
довища організацій; 

- процеси комунікацій і прийняття рішень; 
- базові функції управління; 
- питання групової динаміки керівництва; 
- питання ефективності діяльність фірми. 
Ця структурна схожість ні в якому разі не повинна затуляти того факту, 

що усередині кожної структурно схожих частин категорії мають місце доста-
тньо важливі відмінності з національною моделлю. 

Головною відмінністю виступає зміст, роль і специфіка зовнішнього 
середовища бізнесу, що виходить за національні межі. Міжнародний мене-
джмент за кордоном стискається з дуже серйозними проблемами в сфері ко-
мунікацій, де все – від особливостей мови до різних ритуалів і невербального 
спілкування несе жорстокий відбиток специфіки тієї чи іншої культури. Тому 
особливості комунікацій в значній мірі зумовлюють і національну специфіку 
ухвалення рішень, бо якщо в одній культурі буде моделлю раціонального ух-
валення рішення, то в іншій – вважатиметься грубою поведінкою керівника. 

Основні особливості міжнародного менеджменту лежать у сфері обліку 
і використання в управлінні національними і багатонаціональними кампанія-
ми всього того, що дає культура в повному її значенні. Тому всестороннє ви-
вчення культури, аналіз і оцінка можливостей і обмежень – це важлива умова 
успіху міжнародного менеджменту. 

 Як відмічають Куриляк В. Є. та Савельєв Е. В. [2], – «тенденції та су-
перечності, які склались у світовій економіці, свідчать, про те, що вже прак-
тично визріла і загострилась актуальність формування нового соціально-
економічного устрою, який повинен відповідати викликам сучасності». 

Незважаючи на високі результати американської, європейської і япон-
ської соціально-економічних моделей, вони автоматично не переносяться на 
інші країни. Зараз уважно аналізуються ефекти таких моделей, які сьогодні 
відпрацьовують інші більш – менш успішні країни. 

У країнах з ринками, що розвиваються, значною популярністю корис-
туються також китайська, індійська, сінгапурська та турецька моделі [2]. Все 
це зумовлює особливості підходу міжнародного менеджменту. 

Світові економічні процеси, безумовно, зачіпають і Україну. Аналіз їх 
за роки самостійності показує, що економіка України перебуває на початко-
вому етапі створення власної моделі. А її міжнародні менеджери ще не ма-
ють достатнього міжнародного досвіду, та глобального мислення. 

В той же час в Україні діє значна кількість міжнародних корпорацій, 
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що успішно розвивається. 
Найбільша в Україні вертикально інтегрована агропромислова компа-

нія Кернел є лідером українського ринку бутильованої соняшникової олії та 
експорту соняшникової олії і зернових культур. 

Компанія входить до трійки лідерів експортів зернових в Україні. Екс-
портуються зернові, олійні та бобові культури, пшениця, ячмінь, соя, кукуру-
дза, горох тощо.  

Кернел експортує сиру, рафіновану і бутильовану соняшникову олію в 
багато країн світу. 

Надає послуги з перевантаження зернових вантажів у порту 
м. Іллічівська. 

Займається агровиробництвом. Вирощує пшеницю, ячмінь, кукурудзу, 
горох, соняшник, сою тощо. 

ЗАТ «Українська горілчана компанія Nemiroff» є дочірним підприємст-
вом Кіпрської компанії Biostar Investments Limited, яка працює на ринку з 
1992 року.  

Українська горілчана компанія Nemiroff сьогодні є лідером серед лега-
льних виробників спиртних напоїв України. Вона являє собою унікальну ви-
робничу систему замкнутого типу. 

Сучасна економіка характеризується процесами концентрації та інтеграції 
капіталів різних сфер господарської діяльності, що на практиці зумовлює появу 
нових організаційних форм фінансово – промислових груп (ФПГ). До них вхо-
дять різні підприємства та організації, що відрізняються за формою та за харак-
тером капіталу і за специфікою організації господарської діяльності. 

Згідно Закону України «Про промислові групи» від 2 жовтня 2010 року, 
промислово – фінансова група (ПФГ) – це об’єднання, до якого можуть вхо-
дити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, 
наукові і проектні установи та інші організації та установи всіх форм власно-
сті, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням 
Уряду України на певний період з метою реалізації програм розвитку пріори-
тетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України. 

В українській економіці зареєстровано 75 ФПГ. В майбутньому слід 
очікувати до 200 ФПГ. Вони формуються, головним чином, навколо ресурс-
них галузей і мають в своєму розпорядженні набагато більше засобів, ніж 
інші суб’єкти української економіки. Проте справжніх (великих, макрорівне-
вих) ФПГ лише декілька. Перш за все, це «група Рената Ахметова», групи 
«Інтерпайп», «Приват», «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД).  

«Особиста» компанія Ахметова – «System Capital Manegement» (SCM), 
створена як ЗАТ у 2000 році. АРС – це одна з найкрупніших компаній SCM, 
за якою простежується новітня для групи спеціалізація. 

Через закриту компанію SCM Ахметов володіє рядом сталеливарних, 
металургійних і вугільних підприємств, а також розважальних компаній, на 
яких працює 300 тисяч людей. Крім того, йому належать донецький футбо-
льний клуб «Шахтар», розкішний готель, регіональний оператор мобільного 
зв’язку і великий місцевий банк.  



 254

Ідустріальний союз Донбасу (ІСД) виник у грудні 1995 році. Його спі-
взасновниками стали Донецьке регіональне відділення Академії технологіч-
них наук України, Академія технологічних наук України, Академія економі-
чних наук України, Донецька торгова-промислова палата, ВАТ «Азовінтекс», 
ЗАТ «Азовсталь», ВАТ «Візаві». 

Група «Інтерпайп» була створена у 1990 році Віктором Пінчуком. Спе-
ціалізація «Інтерпайпу» - металургія, труби великого й середнього діаметрів. 
Нині у складі групи перебувають Науково-виробнича інвестиційна корпора-
ція «Інтерпайп», українсько-американська компанія «Байп», акціонерний 
банк «Кредит-Дніпро». 

Група «Аваль» виникла довкола одно іменного банку, створеного у 
1992 році. До середини 90-х років банк «Аваль» став однією з найбільших 
структур в українській банківській системі, успішно конкуруючи з «Приват-
банком». 

Висновки. Сучасна вітчизняна економіка характеризується процесами 
концентрації та інтеграції капіталів різних сфер господарської діяльності, які 
проявляються на практиці виникненням нових організаційно-господарських 
структур – ФПГ. У своїй діяльності ПФГпоряд з досягнутими успіхами ма-
ють і ряд проблем. Однією з проблем розвитку українських ПФГ є надмірна 
диверсифікація бізнесу, яка перешкоджає запровадженню ефективних сучас-
них методів організації і управління. Відсутність належного нормативно – 
правого забезпечення, недоліки законодавчої бази,тощо. В Україні недостат-
ньо важелів, які б стимулювали створення ПФГ. Те ж саме стосується і реа-
льних пільг для їх учасників. 
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У статті в контексті захисту національних інтересів аналізується суперечли-
вість впливу глобалізації на розвиток України, яка може стати як прискорювачем еконо-
мічного, соціального та політичного розвитку країни, так і створити нові загрози націо-
нальній безпеці.  

In this article have been analyzed the contradiction of globalization influence on Ukraine 
growth in context of national interest defence. It can speed up economical, political, social 
development of our country and generate a new treats for national security also. 
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Постановка проблеми. Одна із закономірностей сучасного етапу сві-
тового розвитку – подальше поглиблення глобалізації, яка  формує нову 
структуру політичних, економічних культурних відносин, що зумовлює по-
требу в уніфікації певних правил гри для всіх учасників світового господарс-
тва. Це означає, що держави можуть втрачати певну самостійність у прийн-
ятті рішень, обмежуються їх можливості вибору цілей та інструментів розви-
тку. Як зазначає С. Шергін, «глобалізація як комплексне геополітичне, еко-
номічне та соціокультурне явище впливає на всі сторони життєдіяльності та 
функціонування залучених до цього процесу суспільних і політичних систем. 
Внаслідок цього відбувається ослаблення традиційних зв’язків і бар’єрів, які 
ізолюють держави і народи один від одного і водночас захищають їх від не-
врегульованих зовнішніх впливів» [10, с. 31]. 

Глобалізація, як будь-яке явище, має дві сторони, тому виграші від неї 
не завжди компенсують втрати, а новим можливостям  і перспективам при-
таманні болючі проблеми та загрози,  підтвердженням чого є досвід економі-
чного життя різних країн [1, 8, 9, 10]. Неефективність  системи державного 
регулювання економічних відносин, і як наслідок, залежність національної 
економіки від інших суперечить  національним інтересам, тому необхідно 
враховувати не лише загальні тенденції, а й реальний стан готовності Украї-
ни до життя в умовах глобалізації і саме в цьому контексті переосмислити 
державну стратегію, передбачити ступінь, характер та масштаби можливих 
загроз для національної економіки і визначити чіткі та ефективні шляхи їх 
подолання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика, розглянута в 
даній статті знаходить своє відображення у різних за підходами і висновками 
публікацій зарубіжних та вітчизняних науковців об’єднаних спільною ідеєю: 
розібратися в механізмах глобалізації [2, 4, 5]; дослідити  наслідки впливу 
глобальних процесів для людини і суспільства [1]; визначити напрями еко-
номічного розвитку країни в умовах посилення процесів глобалізації [8]. Те-
оретичні проблеми визначення сутності глобалізації розкриває С. Шергін 
[10]. Концептуальні альтернативи глобальній трансформації пропонує 
А. Гальчинський [3]. Г. Колодко з’ясовує перспективи розвитку в умовах 
глобалізації соціалістичних країн [7]. Р. Омельченко аналізує місце України в 
структурі світової економіки за показниками індексів глобалізації та конку-
рентоспроможності [8]. Особливий інтерес становить глибока наукова праця 
лауреата Нобелівської премії Джозефа Стігліца, «Глобалізація та її тягар», в 
якій автор  зазначає: «Я лише можу пропонувати власне розуміння того, що 
бачив» [9, с. 21]. 

Постановка завдання. Не дивлячись на зростаючу економічну і полі-
тичну нестабільність, процес глобалізації продовжує інтенсивно розвиватися, 
тому виникає потреба проаналізувати на основі індексу рівня глобалізації су-
часні тенденції цього процесу та визначити основні напрями його розвитку 
виходячи з національних інтересів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Динамізація процесів сві-
тової глобалізації збіглася з початком процесу кардинальних зрушень і змін в 
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українській економіці. Від того, наскільки швидко та успішно наша молода 
держава зможе розв'язати проблеми нестабільності ринкової економіки, по-
в'язані з формуванням якісно нової економічної та господарської систем, де-
мократизації суспільного життя, наскільки ці системи будуть адекватні по-
требам, що зумовили процеси глобалізації, залежить як місце України у сві-
товому співтоваристві, так і якість життя кожного її громадянина. 

Рис. 1. Індекс глобалізації України за 2000 - 2012 рр. [6] 
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Для оцінки ступеня участі в процесах глобалізації окремих країн світу  
застосовують різні методики, найпопулярніша серед них – це Індекс глобалі-
зації (KOF Index of Globalization) розроблений у 2002 р. у Швейцарському 
економічному інституті (KOF Swiss Economic Institute) за участю Швейцар-
ського технологічного інституту (Swiss Federal Institute of Technology). За да-
ними рейтингу 2012 р. зведений індекс глобалізації України дорівнював 
67,78. Займаючи 47 позицію наша держава входить до групи країн, для яких 
характерний середній рівень залучення в глобальне середовище (найбільш 
глобальними вважаються невеликі за розмірами і кількістю населення країни, 
які відчувають постійну потребу у міжнародному співробітництві і схиль-
ність до утворення регіональних об'єднань).  

На рис. 1 показано динаміку України за загальним показником індексу 
глобалізації KOF. Україна має стійку тенденцію до поглиблення процесів 
глобалізації. За період з 2000 по 2012 р. загальний індекс глобалізації Украї-
ни зріс із 59,91 у 2000 р. до 67,78 у 2012 р., що на 7,87 пункту більше. Най-
нижче значення індексу спостерігалось у 2000 р. – 59,91. Із 2001 р. по 2006 р. 
спостерігається стійка тенденція щорічного зростання індексу глобалізації, у 
2007 р.  індекс знизився до 61,83, а свого максимального значення за 2000 – 
2012 рр. досяг у 2009 р. – 69,3 (див. рис. 1). З одного боку, наша держава мо-
же скористатися перевагами глобалізації (доступ до інтелектуальних та тех-
нологічних здобутків світової спільноти, престижних та дорогих речей то-
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що), а з іншого – стає більш відкритою до зовнішніх проблем та загроз (ризик 
втрати національної самобутності, прояв міжнародної злочинності, корупції, 
тероризму тощо).  

Індекс глобалізації за системою KOF був створений для оцінювання 
ступеня глобалізації в економічній, соціальній і політичній сферах. За скла-
довими індексу глобалізації Україна у 2012 р. займає 64 позицію за економі-
чною глобалізацією (64,8), 69 – ту – за соціальною (57,8) та 42 – гу за полі-
тичною глобалізацією (86,1) (табл. 1).  

Таблиця 1 
Рейтингова таблиця колишніх республік СРСР 
за складовими індексу глобалізації, 2012 р. 

Економічна глобалізація Соціальна глобалізація Політична глобалізація 
країна ін-декс  країна ін-декс країна ін-декс 
8. Естонія 89,57 32. Естонія 74,36 42. Україна 86,07 
23. Грузія 79,08 42. Латвія 69,84 45. Росія 85,57 
30. Литва 77,03 47. Росія 67,19 72. Литва  75,15 
32. Латвія 76,02 48. Литва 67,01 78. Естонія 73,66 
55. Казахстан 67,65 60. Білорусь 61,91 93. Казахстан 69,76 
61. Вірменія 66,53 65. Молдова 58,56 94. Молдова 69,72 
64. Україна  64,84 69. Україна 57,78 104. Киргизія 65,77 
70. Молдова 64,05 76. Азербайджан 52,43 110.Таджикистан 64,11 
71. Киргизія 63,43 78. Грузія 51,96 124. Азербайджан 58,84 
87. Азербайджан 59,56 98. Вірменія 46,26 127. Латвія 58,08 
97. Росія 55,55 111. Киргизія 42,20 139. Грузія 50,90 
108.Білорусь 51,61 119. Казахстан 40,42 142. Вірменія 50,35 
199. Таджикистан - 140.Туркменістан 33,99 144. Білорусь 49,78 
200. Туркменістан - 155. Узбекистан 27,93 157. Узбекистан 43,61 
203.Узбекистан - 166. Таджикистан  24,39 163.Туркменістан  39,02 

 

Рівень економічної глобалізації відображає взаємозв'язок між потреба-
ми населення і можливостями виробництва та реалізації товарів і послуг, за-
вдяки участі країни у міжнародній торгівлі та надходженню іноземних інвес-
тицій. Найбільш економічно глобалізованими серед республік колишнього 
СРСР за рейтингом 2012 р. є Естонія (89,57) – 8 місце, Грузія (79,08) – 23-тє, 
Литва (77,03) – 30-те. Найнижчий рівень у Білорусії (51,61) – 108 місце та Ро-
сії (55,55) – 97-ме.  Україна, займаючи 64 місце, входить до групи країн, для 
яких характерний середній рівень залучення в глобальне економічне середо-
вище. Найбільш соціально глобалізованими (у соціальній сфері оцінюється 
ступінь поширення ідей, інформації, культури та рівень інтеграції людей) є 
республіки Прибалтики та Росія. За політичним розвитком (оцінюється кіль-
кість посольств, кількість міжнародних організацій, членом яких є країна) 
Україна  згідно рейтингу випереджає всі колишні республіки СРСР (табл. 1). 
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Рис. 2. Ступінь економічної, соціальної та політичної 
глобалізації України за 2000 - 2012 рр. [6]
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 За показниками економічної, соціальної та політичної глобалізації 
Україна має стабільну зростаючу динаміку, що вказує на зростання залежно-
сті розвитку держави від зовнішнього середовища (рис. 2).  

Серед складових індексу глобалізації найнижчий рівень Україна має за 
індексом соціальної глобалізації (57,8). Самим високим є рівень політичної 
глобалізації (86,1), що вказує на значне розширення участі України в цих 
процесах. Починаючи з 2000 р. рівень політичної організації становив 73,6, із 
2001 р. до 2006 р. простежується стійка тенденція до зростання цього показ-
ника, у 2007 р.  індекс знизився до 76,9, а свого максимального значення за 
2000 – 2012 рр. досяг у 2011 р. – 86,3. У 2012 р. самим високим за період до-
слідження є рівень економічної  глобалізації – 64,8.  

Суттєво впливає на формування індексу глобалізації України його еко-
номічна складова, тому забезпечення економічної безпеки є наріжним каме-
нем зміцнення нашої державності, адже національна безпека країни залежить 
від економіки на 21%, соціально-політичної сфери на 16 % [11, с. 21]. Пору-
шення безпеки економічними методами стає реальним, коли країна значно 
відстає у своєму економічному розвитку, або коли її економічний потенціал 
значно менший від потенціалу протилежної сторони. 

В основі економічної глобалізації – поглиблення інтернаціонального 
виробництва та капіталу, наслідком чого є вирівнювання рівнів цін, умов для 
господарювання країн, зникнення бар’єрів для реалізації продукції та цінних 
паперів. Разом з тим, для національних економік все це має неоднозначні на-
слідки: послаблюються позиції національного капіталу, втрачається контроль 
над економікою, окремі галузі (наприклад, сільське господарство) серйозно 
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страждають через свою неконкурентоспроможність, зростає зовнішня забор-
гованість,  безробіття та бідність, що посилює в країнах невдоволення народу  
та соціально-політичну напругу. 

Україні, як середньорозвиненій європейській державі, необхідно раціо-
нально використати свій інтелектуальний, інноваційний і ресурсний потенці-
ал, щоб не залишитися «глобальним маргіналом» сучасного світу, який по-
збавлений національної стратегії, а відтак і власної долі [10, с. 33]. 

Висновки. Виходячи з поведеного аналізу показників розвитку рівня 
глобалізації, Україна має стійку тенденцію до поглиблення цих процесів. За 
складовими індексу глобалізації (економічної, соціальної та політичної гло-
балізації) Україна має стабільну зростаючу динаміку, що вказує на зростання 
залежності розвитку держави від зовнішнього середовища. 

Інтеграція нашої держави у загальні глобалізаційні процеси одночасно 
посилює взаємозалежність та зв’язки між національними політичними інсти-
туціями на світовому рівні і робить спільними загрози і виклики для всіх кра-
їн-учасників глобалізаційних процесів. Це є позитивним в тому аспекті, що 
стимулює країни координувати власні зусилля для спільного подолання про-
блем розвитку. 

Враховуючи викладене, нашій державі потрібен чіткий і всебічно про-
аналізований алгоритм співпраці з країнами-партнерами по глобалізації, сфо-
рмований на базі національних інтересів і спрямований на реалізацію конку-
рентних переваг нашої держави на світовому рівні та нейтралізацію загроз 
стабільному розвиткові у довготривалій перспективі.   
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Полтавської державної аграрної академії 
 
Досліджено сучасний стан механізму казначейської системи виконання доходної 

частини регіонального бюджету. Визначені основні складові дохідної частини бюджету 
та контроль за їх виконанням. Окреслити основні функції обліку виконання бюджету за 
доходами та форми контролю органами казначейства. 

 
The current state treasury system implementation mechanism of the regional revenue budget. 

The basic components of the revenue side of the budget and monitoring their implementation. 
Outline the main features of budget execution accounting for income and forms of control by the 
Treasury. 

 
Постановка проблеми. Успішний розвиток економіки будь-якої дер-

жави багато в чому залежить від достовірності і оперативності отримання ін-
формації про стан державних фінансових і матеріальних ресурсів, а також 
можливості ефективного управління ними. Про ефективність управління фі-
нансово-бюджетною системою суб'єктів Полтавської області і держави в ці-
лому можна судити тільки за наявності повної інформації про всі фінансові 
потоки - дохідних і видаткових. Інформацію про всі фінансові потоки можна 
отримати шляхом організації якісного та оперативного механізму виконання 
бюджету. Проте, проблеми, що виникають в ході здійснення цієї та інших за-
вдань, не втрачають своєї гостроти і залишаються актуальними до цього ча-
су. На сьогодні перед органами казначейства Полтавської області стоїть го-
ловне завдання - забезпечення безперервного процесу управління фінансови-
ми потоками держави, відповідно до бюджетного законодавства і здійснення 
належного контролю за використанням бюджетних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню казначейської 
системи виконання регіональних бюджетів присвячено досить багато робіт, 
зокрема: М.Т. Акперова, А.М. Бабич, Т.Г. Нестеренко, Е.А. Малінін, Г.І. Ма-
клевой, Т.В. Саакян, А.В. Скляр С.Є. Прокоф'єва, і інші. 

Постановка завдання. Обґрунтувати сучасний стан механізму казна-
чейської системи виконання доходної частини регіонального бюджету як ін-
струменту підвищення його дохідної частини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Положення 
про Державне казначейство, цей орган забезпечує казначейське обслугову-
вання державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначей-
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ського рахунка, що передбачає: розрахунково-касове обслуговування розпо-
рядників і одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням бюдже-
тних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та 
проведенні платежів за цими зобов'язаннями; в межах своїх повноважень ко-
нтроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного зако-
нодавства; ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про вико-
нання державного та місцевих бюджетів; здійснює управління наявними фі-
нансовими ресурсами, що ним обліковуються; визначає механізм казначейсь-
кого обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлює єдині 
правила бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та міс-
цевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначає по-
рядок і строки подання звітів про виконання кошторисів державних цільових 
фондів. 

Останнім часом зростає роль місцевого самоврядування у соціально-
економічному житті нашої держави, розширюються межі його самостійності, 
принаймні у прийняті управлінських рішень. Однією з основних передумов 
незалежності влади на місцях є рівень самостійності місцевих фінансів, лево-
ву складову яких становлять місцеві бюджети. До них, зокрема, належать 
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети 
районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. 

У відповідності до адміністративно-територіального поділу Полтавсь-
кої області створено та безперебійно функціонує 535 місцевих бюджетів. 
Найбільш чисельними, але в той же час найменш фінансово забезпеченими, є 
сільські бюджети. Їх налічується на Полтавщині 468. Найбільш потужними з 
фінансової точки зору є обласний бюджет та бюджети міст обласного зна-
чення. Починаючи з січня 2004 р. у Полтавській області запроваджено та 
здійснюється повнофункціональне казначейське обслуговування місцевих 
бюджетів [1]. 

Казначейське обслуговування – це нерозривний процес операцій з кош-
тами місцевих бюджетів, пов’язаний із зарахуванням, обліком надходжень і 
витрат, контролем бюджетних повноважень, розрахунково-касовим обслуго-
вуванням розпорядників коштів, бухгалтерським обліком і складанням звіт-
ності про виконання місцевих бюджетів. 

Злагоджена робота казначейства, органів місцевого самоврядування і 
фінансових органів є запорукою своєчасного фінансового забезпечення фун-
кціонування в області місцевого самоврядування та державного управління, 
закладів освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, фізичної культури 
та спорту, пожежної охорони, соціального захисту та соціального забезпе-
чення, тощо. Рівень та якість надання населенню області послуг за  зазначе-
ними напрямками залежить від наповнюваності місцевих бюджетів фінансо-
вими ресурсами, тобто стану виконання їх доходної частини. Основні скла-
дові доходної частини місцевих бюджетів наведено на рис. 1, у частині, що 
належить відповідним бюджетам визначені відповідно до Бюджетного коде-
ксу України.  

Загальний обсяг отриманих доходів місцевими бюджетами області у 
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першому півріччі, без врахування міжбюджетних трансфертів, склав 
932,2 млн.грн. При затвердженому обсязі видатків на 2012 р. у сумі 
3493,3 млн. грн., у І півріччі фактично спрямовано на утримання установ, про-
грами та заходи у галузі: освіти – 628,2 млн. грн; охорони здоров’я – 404,8 
млн. грн; соціального захисту та соціального забезпечення – 328,4 млн. грн; 
державного управління – 99,0 млн. грн; розвитку фізичної культури і спорту – 
20,6 млн. грн; житлово-комунального господарства – 39,2 млн. грн [2]. 
 

податок з доходів 
фізичних осіб 

Складові доходної 
частини місцевого

бюджету

державне 
мито 

плата за ліцензії на провадження 
певних видів господарської 
діяльності та сертифікати 

плата за торговий патент на 
здійснення деяких видів 

підприємницької діяльності 

єдиний  податок  
для  суб'єктів  

малого  
підприємництва   

надходження 
адміністративних 
штрафів у сфері 

забезпечення  безпеки 
дорожнього руху 

надходження 
адміністративних 
штрафів, що 
накладаються 

виконавчими органами 
відповідних рад 

плата за державну 
реєстрацію суб'єктів 
підприємницької 

діяльності 

Рис. 1. Складові дохідної частини бюджету 
 

Також, органи казначейства з метою забезпечення своєчасного фінан-
сування ряду програм органами казначейства місцевим бюджетам надаються 
короткотермінові позички у зв’язку з тимчасовими касовими розривами. За-
галом за І півріччя 2012 р. надано 456 позичок, на загальну суму 139,8 млн. 
грн. Казначейство у Полтавській області у тісній співпраці з фінансовими 
управліннями, органами виконавчої влади на місцях та органами місцевого 
самоврядування здійснює кропіткий процес з обслуговування і виконання мі-
сцевих бюджетів, чим забезпечується стабільність і розвиток місцевих фінан-
сів, поновлюваність і цільове спрямування коштів бюджетів Полтавщини. 

Одним із повноважень Державного казначейства по контролю за до-
триманням бюджетного законодавства є контроль за веденням бухгалтерсь-
кого обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бю-
джетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності. Бухгал-
терський облік необхідний для збереження бюджетних коштів. Саме через 
бухгалтерський облік Державне казначейство України може виявити пору-
шення бюджетного законодавства. Основне завдання бухгалтерського обліку 
- забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєча-
сне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, за-
безпечення чіткої організації використання бюджетних коштів, державної 
дисципліни в усіх органах управління, які виконують бюджет. Бухгалтерсь-
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кий облік відображає виконання бюджету через облік доходів, видатків, фі-
нансування заходів, передбачених бюджетом, виконання кошторисів бюдже-
тних установ [5]. 

Органи Державного казначейства у процесі виконання бюджету за до-
ходами ведуть бухгалтерський облік доходів бюджетів. Управління (відділи) 
Державного казначейства при веденні бухгалтерського обліку виконання бю-
джетів за доходами повинні забезпечити облік надходжень відповідно до За-
кону України про Державний бюджет України на поточний рік у розрізі кодів 
бюджетної класифікації.  

Функція обліку полягає у веденні Головним управлінням Державного 
казначейства та управлінням Державного казначейства в АРК, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, містах з районним поділом у межах відповідної те-
риторії зведеного бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету 
на рахунках Державного казначейства та у віданні відділеннями Державного 
казначейства у районах, містах, районах у містах обліку розпорядників кош-
тів, яким виділяються асигнування з державного бюджету, позабюджетних 
коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного 
бюджету і бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету за раху-
нками відділень Державного казначейства.  

Однією з форм контролю є щомісячне проведення Управліннями (від-
ділами) Державного казначейства, разом з відповідними органами державної 
податкової служби [2], звірки доходів за всіма кодами бюджетної класифіка-
ції на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів і 
відомостей розподілу коштів. За результатами такого контролю складається 
акт звірки, який надсилається разом зі звітами про виконання дохідної части-
ни бюджету до органів вищого рівня. У свою чергу, Державне казначейство 
України щомісячно проводить звірки надходжень платежів до державного 
бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами 
бюджетної класифікації на підставі звітів про надходження до бюджетів, 
одержаних від управлінь Державного казначейства в АРК, областях, містах 
Києві і Севастополі, Міністерства фінансів АРК, Головних фінансових 
управлінь обласних і Київської міської державних адміністрацій та фінансо-
вого управління Севастопольської міської державної адміністрації.  

Державне казначейство здійснює контроль за відповідністю загальних 
сум, вказаних у кошторисах доходів і видатків та планах асигнувань, що по-
дають головні розпорядники коштів, у розрізі територій, сумам, зазначеним у 
розпису видатків бюджету, та відображає зазначену інформацію на відповід-
них рахунках бухгалтерського обліку [3]. Крім того, органи Державного каз-
начейства проводять звірку затверджених кошторисів доходів та видатків і 
планів асигнувань з даними отриманого розпису і відображають їх на відпо-
відних бухгалтерських рахунках.  

Державне казначейство перевіряє відповідність вказаних у них сум за-
лишкам на рахунку, затвердженим пропозиціям, кошторисним призначенням 
та планам асигнувань, при перерахуванні коштів державного бюджету на 
здійснення видатків за отриманим розподілом та/або платіжним дорученням, 
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що подають головні розпорядники бюджетних коштів. 
Головні розпорядники коштів казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів протягом трьох робочих днів після отримання витягу з річного 
розпису асигнувань з місцевих бюджетів подають органам Державного каз-
начейства України, в яких вони обслуговуються, розподіл показників зведе-
них кошторисів, зведення показників спеціального фонду кошторису, розпо-
діл показників зведених планів асигнувань із загального фонду місцевих бю-
джетів у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів 
відповідно до мережі на паперових та електронних носіях за формами, ви 
значеними нормативно-правовими актами України. Розпорядники, які не ма-
ють підвідомчих установ, подають кошторис та план асигнувань із загально-
го фонду місцевих бюджетів, складені за формою та у порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами України.  

Висновки. Здійснюючи контроль за дотриманням бюджетного законо-
давства стосовно місцевих бюджетів за доходами та видатками, органи Дер-
жавного казначейства України здійснюють контроль за відповідністю загаль-
них сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у річному 
розписі асигнувань місцевих бюджетів. У разі невідповідності кошторисів та 
планів асигнувань даним розпису місцевих бюджетів розпорядники повинні 
привести зазначені документи у відповідність з розписом бюджету.  
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В статті досліджено погляди науковців щодо застосування внутрішніх джерел 

формування основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств. Встановле-
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но, що одним із основних внутрішніх фінансових інструментів залучення капіталовкла-
день в оновлення основних фондів сільськогосподарських підприємств може бути амор-
тизація. 

The paper investigates the views of scholars on the use of internal sources of fixed assets 
farms. Found that one of the major domestic financial instruments to attract investment in fixed 
assets farms may be depreciation. 

 
Постановка проблеми. Проблемам забезпеченості основними вироб-

ничими фондами сільськогосподарських підприємств та їх ефективного ви-
користання в економічній літературі завжди приділялась належна увага. Три-
валий час вони вивчались під кутом зору безумовного забезпечення виконан-
ня директивно доведених обсягів реалізації продукції, посилення інтенсифі-
кації сільськогосподарського виробництва, яка передбачала нарощування ос-
новних фондів і вважалась стратегічним напрямом розвитку аграрного секто-
ра економіки. Показники ефективності використання фондів вважались не 
основними, похідними від рівня виконання доведених планових показників і 
окупності поточних виробничих затрат сільськогосподарських підприємств. 
Тому державними органами управління сільським господарством для оцінки 
результатів господарської діяльності вони до уваги переважно не брались. На 
початку 90-х років минулого століття вважалось, що приватизація майна вза-
галі, і насамперед основних фондів, автоматично вирішить всі проблеми. Ви-
явлення передумов більш повного забезпечення реформованих на засадах 
приватної власності сільськогосподарських підприємств основними вироб-
ничими фондами та їх ефективного використання залишалось у тіні. Із пере-
ходом до ринкових методів господарювання в Україні змінилися умови фун-
кціонування сільськогосподарських підприємств, за яких найбільший вплив 
на них мають параметри ринку. Завдяки регулятивному впливу ринку відбу-
вається перерозподіл усіх ресурсів взагалі, в тому числі й основних фондів, 
не тільки між галузями сільського господарства, але і галузями економіки з 
орієнтацією на більш повну віддачу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники в наукових пуб-
лікаціях зазначають, що саме ситуація на ринку визначає доцільний виробни-
чий напрям підприємства і, відповідно, оптимальний склад та структуру осно-
вних виробничих фондів. З. В. Григорова навіть вводить поняття „маркетинг 
оновлення основного капіталу”, яке трактується нею як діяльність підприємст-
ва, спрямована на визначення варіантів оновлення основного капіталу з метою 
найбільш повного задоволення запитів споживачів на основі вивчення потреб 
цільового ринку [6, с. 5-6]. Ми підтримуємо думку науковців, які вважають 
прибуток найважливішим джерелом формування основних виробничих фон-
дів, розглядаючи цей процес як нагромадження капіталу. За умови більш ефе-
ктивного його використання у сільському господарстві нагромадження капіта-
лу може досягатись шляхом його переливання з інших галузей, а також залу-
чення банківських кредитів, фінансового лізингу тощо. Проте, через порівняно 
низьку окупність основних фондів у сільському господарстві цей напрям поки 
що не є визначальним у нарощуванні основних фондів. 
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З урахуванням дефіциту фінансових ресурсів та низької прибутковості 
виробництва у сільськогосподарських підприємствах більшість вчених до 
власних джерел формування основних фондів, крім прибутку, відносять амо-
ртизаційні відрахування, а ще кошти від реалізації основних фондів, страхові 
суми на відшкодування збитків, пов’язаних із втратою майна, кошти заснов-
ників суб’єктів господарювання і резерви підприємства. Отже, пошук внут-
рішніх джерел формування основних фондів займає особливе місце в сучас-
них наукових публікаціях. 

Постановка завдання. Метою статті є детальний аналіз ролі аморти-
заційних відрахувань у формуванні основних виробничих засобів сучасного 
підприємства, визначення головних причин необхідності її нормативного ре-
гламентування і, як наслідок, визначення ролі в системі управління. 

Завдання дослідження: 
- дослідити головні тенденції в сучасній науковій думці стосовно фун-

кцій амортизаційних відрахувань; 
- виявити головні передумови необхідності формування амортизацій-

ного фонду аграрного підприємства; 
- узагальнити основні недоліки обліку амортизаційних відрахувань. 
У статті використано історичний та логічний (для дослідження еволю-

ції постановки проблеми та наступності її вирішення), порівняльного аналізу 
(для порівняння підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення 
ролі амортизаційних відрахувань у формуванні основних фондів підприємств 
аграрного сектору). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженнями визначе-
но, що одним із основних внутрішніх джерел формування основних фондів є 
амортизаційні відрахування. При цьому, по-перше, амортизаційні відраху-
вання можуть прямо використовуватись для відтворення основних фондів і, 
по-друге, амортизаційні відрахування призводять до підвищення собівартості 
продукції, зменшення загальної маси прибутку платника податку. У наукових 
публікаціях відмічається широкий спектр поглядів щодо функцій амортиза-
ції. Т.Д. Косова виділяє такі функції амортизації, як відтворювальна, розподі-
льча, стимулююча, фіскальна [10, с. 158-159]. О.Г. Боброва визначає дві го-
ловні функції амортизації: відтворювальну і регулюючу [2, с. 54]. На думку 
А.Е. Фукса амортизаційні відрахування повинні виконувати функції: відшко-
дування, відтворювання й стимулювання [14 с. 40-42]. С.М. Євтушенко нази-
ває такі функції амортизації: 1) відображення зменшення споживчої вартості 
основних фондів; 2) формування собівартості продукції; 3) збереження осно-
вних фондів [8, с. 6-7]. З.М. Борисенко вважає, що амортизація відображає 
реальні витрати на виробництво продукції і її призначення – тільки облік ви-
трат [4, с. 10]. 

Чітке визначення функцій амортизації необхідне для вирішення питан-
ня доцільності формування фонду амортизаційних відрахувань і його вико-
ристання лише для відтворення основних фондів. У наукових публікаціях зу-
стрічаються як аргументи за створення такого фонду, так і не менш вагомі 
контраргументи. Науковці першої групи пропонують формувати амортиза-
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ційний фонд, акумулюючи амортизаційні відрахування на рахунку в банку з 
відповідними відсотками по вкладеннях. Це сприятиме, на їх думку, викори-
стовувати амортизаційні відрахування за цільовим призначенням, а саме на 
відтворення основних фондів. 

У разі формування амортизаційного фонду необхідно враховувати кі-
лька моментів. По-перше, збільшення амортизаційних відрахувань призво-
дить до зростання витрат на виробництво продукції, а отже, при існуючому 
рівні цін зменшує прибуток. Однак, як стверджує Я.В. Грита, розміри збіль-
шення амортизаційних відрахувань і зменшення прибутку, що залишається в 
розпорядженні підприємства, не збігаються, бо кошти, що спрямовуються на 
амортизацію основних фондів, на відміну від прибутку, не оподатковуються. 
Тому для підприємства вигідніше збільшувати суму амортизаційних відраху-
вань, завдяки чому частина прибутку вивільняється від оподаткування, набу-
ває вигляду амортизації і може бути спрямована на відтворення основних 
фондів [7, с. 42]. 

Для обґрунтування економічної доцільності створення на підприємст-
вах амортизаційного фонду О. Хотомлянський, В. Колосок, [15, с. 38-39], 
С.М. Заволока [9, с. 38-39] пропонують інший варіант використання аморти-
заційного фонду, при якому амортизаційні відрахування надходять до госпо-
дарського обороту для збільшення власних оборотних коштів підприємства. 
Використовуючи амортизаційні відрахування у господарському обороті, під-
приємство одержує приріст прибутку, який розраховується як добуток суми 
амортизаційних відрахувань у поточному періоді та ставки доходності обо-
ротних засобів. 

А.Е. Фукс стверджує, що амортизаційний фонд утворюється лише піс-
ля реалізації готової продукції. Оскільки кошти нарахованої амортизації пе-
реважно функціонують як засоби обігу, то амортизаційний фонд не є неру-
хомим резервним фондом [14, с. 40-42]. На думку Ю.І. Стадницького та Т.Л. 
Сагана, використання амортизаційних відрахувань у якості обігових коштів є 
нормальним і позитивним явищем, якщо для підприємства це вигідніше, ніж 
їх негайне реінвестування [13]. 

Системою обліку амортизації не передбачається її обов’язкове нагро-
мадження в амортизаційному фонді, а за його відсутності на підприємствах 
амортизаційні відрахування надходять до господарського обороту і викорис-
товуються для розв’язання різноманітних господарських завдань, які не зав-
жди пов’язані з цільовим призначенням амортизаційних відрахувань. Для то-
го, щоб забезпечити контроль за капіталізацією амортизаційних відрахувань і 
процесом формування основних фондів, окремі вчені пропонують підприєм-
ствам вести облік створення та використання амортизаційного фонду. Для 
цього, вони вважають за необхідне ввести субрахунок „Амортизаційний 
фонд” до рахунку 48 „Цільове фінансування і цільові надходження” Плану 
рахунків бухгалтерського обліку. 

Учені-економісти, що не поділяють думку стосовно зосередження амо-
ртизаційного фонду на спеціальному інвестиційному рахунку з метою вико-
ристання коштів за прямим призначенням, солідарні із підходами американ-
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ських економістів Х. Фіннея та Х. Міллера, які вказують: „Часто неправиль-
но розуміють природу бухгалтерського обліку амортизації. Нерозуміння ви-
никає внаслідок уявлення, що бухгалтерські проводки амортизації якось 
створюють фонди для заміни основного капіталу... Створення амортизацій-
них фондів – дуже рідкісне явище, оскільки менеджери здебільшого вважа-
ють, що грошові засоби слід прибутково використовувати в регулярних діло-
вих операціях” [13, с. 128]. 

З таким підходом солідарні Л.В.Городянська, Т.С. Гайдучок стверджу-
ючи, що поняття „амортизаційного фонду” залишилось у тому періоді часу, 
коли діяла тільки державна форма власності [5, с. 44]. О.В. Бондар вважає, 
що створення амортизаційного фонду не сприяє розвитку ринкових умов го-
сподарювання, адже створюючи даний фонд підприємство консервує вільні 
кошти і не може використати їх на інші цілі. Рішення про створення будь-
якого фонду, зокрема і амортизаційного, повинно прийматися виключно ке-
рівництвом підприємства, враховуючи конкретні умови господарювання да-
ного суб’єкта господарювання, його фінансове становище, рівень забезпече-
ності основними засобами тощо [3, с. 41]. 

С.М. Євтушенко вважає, що амортизація виконує свої функції тільки за 
умови не збиткової діяльності підприємства, тобто необхідне реальне надхо-
дження коштів на підприємство у розмірі не меншому від визначеної собіва-
ртості продукції [8, с. 6-7]. Сільськогосподарські підприємства, нарахувавши 
амортизаційні відрахування і включивши їх у собівартість, стикаються з про-
блемою цінового паритету та збитковості підприємства. О.В. Пасько наголо-
шує на тому, що здебільшого нарахована амортизація так і залишається нара-
хованою, не перетворюючись у джерело відтворення основних фондів [11, с. 
25]. Цю думку підтримує І. Чалий, вказуючи: „Амортизація ж – це не фонд-
джерело, а звичайнісінькі витрати. Вона просто показує в звітності, яку час-
тину первинної вартості основних засобів вже віднесено на витрати” [16]. 

Л.О. Березовська вважає, що амортизація не може бути джерелом роз-
ширеного відтворення основних фондів, адже з кожним роком вартість гро-
шей, акумульованих в амортизаційному фонді, зменшується у зв’язку з ін-
фляцією (навіть якщо вона і незначна), що зменшує можливості відтворення 
основних фондів, навіть у початковій його вартості. Автор вказує, що амор-
тизація може виконувати функцію простого відтворення лише в тому випад-
ку, коли кошти акумульовані в амортизаційному фонді будуть вкладатися у 
високоліквідні цінні папери з метою одержання прибутку [1, с. 57]. 

Висновки. Отже, основними внутрішніми джерелами формування ос-
новних фондів сільськогосподарських підприємств є власні, а саме амортиза-
ційні відрахування.  

Амортизаційні відрахування – це витрати, які зменшують масу прибут-
ку, що оподатковується. Хоч більшість сільськогосподарських підприємств 
сплачують фіксований сільськогосподарський податок, для його розрахунку 
використовуються показники прибутку. Облік амортизаційних відрахувань і 
аналіз напрямів використання амортизації необхідний для оцінки інвестицій-
них можливостей підприємств, доцільності податкових пільг з метою стиму-
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лювання збільшення вартості основних фондів. Така інформація необхідна і 
власникам підприємств для прийняття обґрунтованого рішення щодо доціль-
ності здійснення мобілізації або демобілізації. Не обмежуючи можливостей 
власників приватних підприємств щодо напрямів використання амортизацій-
них відрахувань, облік амортизації усе ж слід здійснювати на окремому ра-
хунку. Рішення щодо напрямів використання цих коштів доцільно відносити 
до компетенції вищих органів управління, наприклад, загальних зборів гос-
подарських товариств. 

Список використаних джерел: 
1. Березовська Л.О. Ефективність використання та відтворення основного капіталу 

сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис. …канд. екон. наук / Національний аг-
рарний університет. – К., 2004. – 18 с. 

2. Білоусько Я.К., Головко А.М., Товстопят В.Л., Яковенко В.П. Досвід формуван-
ня та використання машинно-тракторного парку розвинутих країн // Економіка АПК. – 
2003. - № 5. – С. 127-133. 

3. Бондар О.В. Проблеми формування амортизаційної політики в ринкових умовах 
господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 1(43). –С. 38-42. 

4. Борисенко З.Н. Амортизационная политика. – К.: Наукова думка, 1993. – 135 с. 
5. Гайдучок Т.С. Формування та використання основних засобів в аграрних підпри-

ємствах Центрального Полісся: Автореф. дис. ...канд. екон. наук / Державний агроекологі-
чний університет. – Житомир, 2005. – 20 с. 

6. Григорова З.В. Формування та ефективність використання основного капіталу 
підприємств: Автореф. дис. ...канд. екон. наук / Європейський університет. – К., 2005. – 19 с. 

7. Грита Я.В. Виробничий апарат промислового підприємства: формування і онов-
лення. – Львів: Сімик, 2003. – 192 с. 

8. Євтушенко С.М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського облі-
ку: Автореф. дис. ...канд. екон. наук / ННЦ Інститут аграрної економіки УААН. – К.: 2004. 
– 20 с. 

9. Заволока С.М. Обґрунтування ефективного варіанта використання амортизацій-
них відрахувань // Економіка та держава.–2005.-№7. – С. 38-39. 

10. Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства // Актуальні 
проблеми економіки. – 2003. - № 9 (27). – С.157-165. 

11. Пасько О.В. Відтворення основних засобів аграрних підприємств у сучасних 
умовах. – Суми: Козацький вал, 2004. – 102 с. 

12. Поплавська Ж.В., Поплавський В.Г. Фінансовий лізинг в агросфері // Фінанси 
України. – 2005. - № 8. – С. 91-100. 

13. Стадницький Ю.І., Саган Т.Л. Амортизація?!: Монографія. – Львів: Львівський 
інститут менеджменту, 2003. – 143 с. 

14. Фукс А.Е. Амортизація і оновлення основного капіталу: теорія і практика. – К.: 
КДЕУ, 1996. – 160 с. 

15. Хотомлянський О., Колосок В. Амортизаційний фонд як джерело відтворення 
основних засобів // Економіка України. – 2004. - № 3.–С.38-42. 

16. Чалий І. Джерела інвестицій по-кабмінівськи як немає активів, пасиви не допо-
можуть [Електронний ресурс]: Дзеркало тижня - № 11 (486) - 20-26 березня 2004 р. – Ре-
жим доступу: http://www.zn.kiev.ua/nn/show/486/45932/. 

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



 270

УДК 657.411.8 
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Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 

 
У статті розглянуто економічну сутність прибутку, особливості його формуван-

ня та використання, зроблені пропозиції по вдосконаленню системи розподілу нерозподі-
леного прибутку у складі власного капіталу підприємств. 

It is considered in the article, economic essence of income, feature of his forming and 
use, done suggestions on perfection of the distribution of the retained earnings system in 
composition the property asset of enterprises. 

 
Постановка проблеми. Нерозподілений прибуток як складова частина 

накопиченого власного капіталу виступає джерелом його поповнення, є одні-
єю із форм резерву власних фінансових засобів підприємства. Роль нерозпо-
діленого прибутку полягає в окресленні позитивних тенденцій розвитку під-
приємства та формуванні його позитивного іміджу, зростанні добробуту пра-
цівників [2, с. 51], забезпеченні можливості збереження і зростання власного 
капіталу, оновленні застарілої матеріально-технічної бази комунального під-
приємства (далі КП), фінансуванні інвестиційної діяльності, забезпеченні 
стабільного розвитку підприємства з метою подальшого виконання соціаль-
них завдань, поставлених перед КП державою тощо. Тоді як при отриманні 
збитку виникає потреба у пошуку джерел його покриття.  

Законодавчі норми України на даний момент не дають визначення тер-
міну «нерозподілений прибуток» («непокритий збиток»), не формують чітко-
го порядку визначення суми, яку підприємство може використати як вільну 
від зобов’язань, також відсутні чіткі методичні рекомендації стосовно розпо-
ділу сум прибутку, списання накопичених збитків, що і призводить до існу-
вання великої кількості суперечливих бачень. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Питання теорії та 
практики формування і використання прибутку суб’єктами господарювання 
досліджувалися Кучеренко Т., Мервенецькою В., Краснолудською Л., Тягни-
рядно Л., Нестеренко Ж.К., Дудою Т.Т., Петренко Н.І. Проте, незважаючи на 
велику кількість порушених наукових питань та глибину їх дослідження, 
окремі проблеми залишаються не розв’язаними в напрямі дослідження впли-
ву галузевої специфіки КП на організаційно-методичні аспекти обліку нероз-
поділеного прибутку, його формування та використання. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей нако-
пичення прибутку КП України, критичний аналіз закріплених на законодавчо-
му рівні методичних рекомендацій розподілу сум прибутку та пропозиції що-
до удосконалення методики і організації обліку накопиченого прибутку КП. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У кінці звітного періоду, 
із метою визначення оподатковуваного прибутку в бухгалтерському обліку, 
суб’єктами господарювання здійснюється порівняння оборотів за дебетом та 
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кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» та визначається фінансовий ре-
зультат. Шляхом зіставлення оподатковуваного прибутку, отриманого у бух-
галтерському та податковому обліку, визначається прибуток до оподаткуван-
ня. Сума податку на прибуток КП розраховується за  загальними правилами 
(ст. 152 ПКУ [0]), у бухгалтерському обліку визнається витратами та відо-
бражається на рахунку 79. Лише після цього розраховується остаточний фі-
нансовий результат. Інструкцією про застосування плану рахунків № 291 за-
значено, що у кінці звітного періоду сальдо рахунку 79 списується на раху-
нок 44. Саме цю суму (позитивний фінансовий результат після оподаткуван-
ня) слід визначати як нерозподілений прибуток, у разі отримання негативно-
го фінансового результату – непокритий збиток. Згідно з Інструкцією № 291, 
на субрахунку 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» КП відобра-
жають суму нарахованих дивідендів органам місцевого самоврядування як 
обов’язкового платежу до бюджету, проводяться відрахування у резервний 
фонд, якщо таке зазначено у статуті КП, а також здійснюється інше поточне 
використання прибутку. 

Непокритий збиток розглядається паралельно із нерозподіленим при-
бутком та має значення негативного фінансового результату діяльності.  

Згідно з Інструкцією № 291 для узагальнення інформації про наявність 
та рух нерозподіленого прибутку та непокритого збитку поточного та мину-
лих років використовується рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)».  

Факт виникнення нерозподіленого прибутку та непокритого збитку ві-
дображається тільки на квартальну та річну дату балансу [5, розділ 4].  На 
нашу думку, КП у Наказі про облікову політику доцільніше обрати щомісяч-
не визначення фінансових результатів, адже таким чином за рахунок нероз-
поділеного прибутку на господарські потреби уже буде сформоване джерело 
за кредитом рахунку 44.  

Актуальним на даному етапі розвитку комунальної галузі є питання ра-
ціонального використання нерозподіленого прибутку, адже невдалий, незва-
жений його розподіл може не лише призвести до втрати уже досягнутих ре-
зультатів діяльності КП, а й спричинити погіршення перспективних тенден-
цій розвитку у майбутньому. 

Відповідно до ч. 3 ст. 142 Господарського кодексу порядок викорис-
тання прибутку КП визначає власник (власники) або уповноважений ним ор-
ган  відповідно до законодавства та установчих документів. Прибуток, що 
залишається у КП після сплати податку на прибуток на загальних підставах 
(податок на прибуток КП визначаються загальною сумою і не розподіляється 
за видами діяльності), як правило одразу, спрямовується на виплату дивіден-
дів засновникам. У випадку комунальних унітарних підприємств – розмір ча-
стки прибутку, що підлягає сплаті у загальний фонд місцевого бюджету, 
встановлюється рішенням органу місцевого самоврядування. Так, на КП 
Полтавської області дана ставка платежу складає від 0% до 20%.  

З огляду на те, що виплата частки прибутку засновникам є вилученням 
власного капіталу, доцільно було б передбачити пільги за ймовірності ситуа-



 272

ції, коли: у результаті сплати обов’язкового платежу до бюджету можуть 
проявитися ознаки неплатоспроможності; на момент отримання прибутку ва-
ртість чистих активів є меншою за мінімальний розмір статутного капіталу 
КП, а у результаті виплати дивідендів ОМС стане ще меншою. За наявності 
вказаних винятків, КП необхідно подати на розгляд сесії ОМС обґрунтування 
причини із проханням відстрочки платежу, підписане головним бухгалтером 
та керівником підприємства. 

Як свідчать результати дослідження, засновник у особі ОМС після 
отримання належної йому частки, практично не втручається у розподіл при-
бутку, залишаючи його використання на розсуд підприємства. Управління 
житлово-комунального господарства, як виконавчий комітет органів місцево-
го самоврядування, щорічно затверджуючи фінансовий план, також не має 
прямого впливу на порядок розподілу отриманого прибутку. Основні напря-
мки розподілу прибутку повинні бути розкриті у статуті КП, але як свідчить 
практика, дане питання в статутах та наказах про облікову політику більшос-
ті КП Полтавської області не висвітлено. 

Розподіл прибутку та списання накопичених збитків КП регламентова-
но такими нормативними актами: Господарським кодексом, Законом «Про 
господарські товариства», Інструкцією № 291, Положенням про порядок бух-
галтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, 
комунального секторів економіки № 1213. Але жодним із нормативних актів 
не наведено комплексного, повного та чіткого порядку формування, розподі-
лу прибутку, не запропоновано шляхів покриття збитків. 

Інструкцією № 291 передбачено такі напрямки використання нерозпо-
діленого прибутку: на поповнення статутного, додаткового та резервного ка-
піталу; нарахування частки прибутку за підсумками звітного року, що нале-
жить власнику (засновнику); списання непокритих збитків минулих періодів 
за рахунок нерозподіленого прибутку. 

Відповідно до розділу 4 Положення № 1213 [0], КП можуть спрямову-
вати частину чистого прибутку на різні потреби (рис. 1). 

Слід відмітити суттєву неузгодженість Положення № 1213 із чинним 
Планом рахунків та Інструкцією № 291: рекомендований для відображення 
бухгалтерських операцій рахунок 426 «Фонди спеціального призначення» 
відсутній у плані рахунків, немає також і рекомендації стосовно порядку фо-
рмування зазначених фондів, їх використання, відсутні рекомендації щодо 
типових бухгалтерських проведень із зазначеним рахунком 426. 

Спірним, на нашу думку, є запропонований Положенням № 1213, по-
рядок відображення виплат на матеріальне заохочення, адже Інструкція із 
використання плану рахунків № 291 не встановлює прямого зв’язку рахунку 
44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» із рахунком 66 «Розра-
хунки за виплатами працівникам». Можливим варіантом відображення в об-
ліку створення забезпечення матеріального заохочення є кореспонденція за 
дебетом 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» у кредит 477 «За-
безпечення матеріального заохочення».  
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Рис. 1. Розподіл прибутку КП  згідно Положення № 1213 
 

Ця кореспонденція, запропонована нами, не передбачена Інструкцією 
№ 291, втім, не суперечить загальним правилам обліку та, за аналогією до 
наявного в інструкції проведення за дебетом рахунку 443 «Прибуток, вико-
ристаний у звітному періоді» та кредитом рахунку 68 «Розрахунки за іншими 
операціями», може використовуватися у практичній діяльності КП. Крім то-
го, Інструкцією № 291 передбачено кореспонденцію за кредитом рахунку 66 
«Розрахунки за виплатами працівникам» та дебетом 477 «Забезпечення мате-
ріального заохочення». 
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робництва» 
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4264 «Використання інших 
фондів» 

Кт Дт 

443 «Прибуток використа-
ний у звітному періоді» 

Кт Дт 

 
4263 «Інші фонди» 

Кт Дт 

67 «Розрахунки з учасника-
ми» 

Кт Дт 

4262 «Використання фонду 
розвитку виробництва» 

Кт Дт 

1

2

3

4

капітальні інвестиції 

використання  
інших фондів 

Кт Дт 5

 
682 «Внутрішні розрахунки» 

Кт Дт 

66 «Розрахунки за виплата-
ми працівникам» 

1 – сплата частки прибутку до місцевого бюджету; 
2 –  розвиток підприємства шляхом капітальних інвестицій у виробничі засоби, вкла-
дення у розвиток інших підприємств;  
3 – створення інших фондів спеціального призначення;  
4 – матеріальне заохочення та додаткові виплати, здійснення різноманітних заходів 
соціального характеру;  
5 – відрахування до централізованого фонду відповідно до вимог законодавства. 
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Встановлення таким чином прямого взаємозв’язку спростить порядок 
формування забезпечень на матеріальне заохочення. Крім того, за рахунок 
розподіленої частини накопиченого капіталу, що має цільове призначення на 
преміювання робітників чи інших виплат і платежів (наприклад: компенсація 
неякісних послуг тепло-, водопостачання), віднесеної на нерозподілений 
прибуток є можливість КП формувати забезпечення виплат. Залишок створе-
ного резерву на виплату працівникам, відповідно до п. 18 П(С)БО 11, пере-
глядається на кожну дату балансу та, за потреби, коригується, списується на 
рахунок 441 «Нерозподілений прибуток». 

Формування фондів спецпризначення, резервного капіталу та інших 
аналогічних забезпечень є прерогативою КП та у практичній діяльності май-
же не використовуються. 

Окремого дослідження потребує розгляд неврахованого у Положенні 
№ 1213 питання стосовно доцільності використання усього нерозподіленого 
прибутку на формування фондів спецпризначення, адже у КП є ряд витрат, 
які не можуть бути включені у поточні витрати підприємства, а компенсу-
ються тільки за рахунок нерозподіленого прибутку, оскільки за своїм змістом 
не можуть бути віднесені до фондів спецпризначення. 

Відповідно до п. 4 та п. 12.1 П(С)БО 6, виправлення помилок, допуще-
них в обліку при складанні фінансових звітів у попередніх роках та при зміні 
облікової політики, «здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіле-
ного прибутку на початок звітного року», у випадку, якщо такі помилки чи 
зміни впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збит-
ку) [6]. Як засвідчили дослідження практичної ситуації організації та методо-
логії обліку на КП, за рахунок нерозподіленого прибутку сплачується більша 
частина штрафів за порушення податкового законодавства. Частина нерозпо-
діленого прибутку, що залишається після сплати усіх зобов’язань, передба-
чених законодавчими нормами, призначається для реінвестування у розвиток 
підприємства. 

Потреба в оновленні матеріально-технічної бази на підприємствах ко-
мунального сектору економіки стоїть дуже гостро, адже відомо, що основні 
засоби, комунікаційні мережі тепло-, водопостачання, каналізаційні колекто-
ри вкрай зношені. Галузь вцілому потребує технічного переоснащення із за-
стосуванням новітніх енергозберігаючих технологій. Крім того, пропаговані 
загальнодержавною програмою реформування галузі стратегічні напрямки 
переходу на ринкову основу із переведенням КП на повну самоокупність, 
призвели до нівелювання рівня виснаженості технічного та виробничого по-
тенціалу підприємств. Умовою підвищення рівня виробничих потужностей є 
оновлення матеріально-технічної бази КП, джерелом якого є також і нероз-
поділений прибуток. Отже, виникає потреба розгляду питання щодо встанов-
лення обмеження на нерозподілений прибуток з метою відновлення вироб-
ничих потужностей КП.  

У підручнику із фінансового обліку Г.А. Велша та Д.Г. Шорта описано 
поширений приклад встановлення тимчасових обмежень – обмеження на не-
розподілений прибуток з метою розширення підприємства. Частка нерозпо-
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діленого доходу з метою розширення матеріально-технічної бази, як правило, 
називається «нерозподілений доход, призначений для інвестування в заводи 
та обладнання» [1, с. 621-622].  

Згідно із зазначеним нами підходом, КП доцільно після сплати податку 
на прибуток та усіх передбачених законом відрахувань встановлювати обме-
ження у розмірі суми річної амортизації виробничого обладнання і лише потім 
здійснює відрахування частки обов’язкового платежу учаснику. На підтвер-
дження правомірності застосування даного обмеження КП подає засновнику 
довідку про розрахунок річної суми амортизації виробничого обладнання. 

За рахунок нерозподіленого прибутку Інструкцією № 291 рекомендо-
вано здійснювати поповнення статутного чи додатково вкладеного капіталу, 
а також проводити списання непокритих збитків. У науковій літературі існує 
одностайна думка, що списання непокритого збитку минулих облікових пе-
ріодів необхідно відображати у кореспонденції із рахунком нерозподіленого 
прибутку. Постає питання про дещо узагальнений характер такого підходу, 
адже списання нерозподіленого прибутку може відбуватися також у поточ-
ному обліковому періоді, а це є використання прибутку у звітному періоді на 
покриття збитків.  

У літературних джерелах наявне судження, що підприємство, у першу 
чергу, повинно спрямовувати прибуток звітного року, що залишився після 
оподаткування на покриття збитків минулих років: із дебету рахунку 441 
«Нерозподілений прибуток» у кредит рахунку 442 «Непокритий збиток».  

У циклі наукових статей [7; 8] нами було доведено, що на списання не-
покритого прибутку може бути спрямована частина додаткового капіталу, 
тоді як оновлення та розширення матеріально-технічної бази КУП, за сучас-
ного законодавства, можливе лише за рахунок нерозподіленого прибутку. 
Перш, ніж списати усю суму непокритого збитку за рахунок прибутку під-
приємства, необхідно здійснити аналіз статей балансу на предмет додаткових 
ресурсів погашення накопичених збитків минулого періоду. 

Висновки. У рамках висловленої нами концепції стосовно відображен-
ня нерозподіленого прибутку та непокритого збитку вважаємо за потрібне 
передбачити наступне: 

По-перше, у Наказі про облікову політику КП необхідно передбачити 
щомісячне визначення фінансових результатів, що дозволить оперативно фо-
рмувати джерело фінансування господарських потреб за кредитом рахунку 
44. Необхідно також зазначити наступні можливі обмеження виплати дивіде-
ндів засновникам (учасникам капіталу):  

1) відстрочення чи скасування виплати дивідендів у зв’язку із можливі-
стю виникнення неплатоспроможності, значного зниження вартості чистих 
активів у порівнянні із статутним капіталом; 

2) встановлення обмеження у розмірі суми річної амортизації виробни-
чого обладнання у зв’язку із необхідністю відновлення виробничих потужно-
стей та розширення матеріально-технічної бази. 

По-друге, з метою взаємоузгодження та вдосконалення нині діючих  
рекомендації Інструкції № 291 та Положення № 1213 стосовно відображення 
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операцій із обліку нерозподіленого прибутку та непокритого збитку на раху-
нках бухгалтерського обліку необхідно: ввести в Інструкцію № 291 субраху-
нок 426 «Фонди спеціального призначення» та внести у перелік можливих 
кореспонденцій по субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному пе-
ріоді» кореспонденцію із субрахунком 477 «Забезпечення матеріального за-
охочення». 
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Визначено суть та понятійну базу державного внутрішнього фінансового контро-

лю в Україні, а також порівняно з термінологією, що визначена базовими документами 
Європейського Союзу. Проведено аналіз системи державного внутрішнього фінансового 
контролю. Висвітлено основні етапи та напрямки розвитку державного внутрішнього 
контролю та аудиту. 

Certainly essence and concept base of state internal financial control in Ukraine, and 
also by comparison to terminology which is certain the base documents of European Union. The 
analysis of the state internal financial checking system is conducted. The basic stages and direc-
tions of development of state internal control and audit are reflected. 
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Постановка проблеми. В ст. 26 Бюджетного кодексу України перед-
бачено етапи здійснення аудиту та фінансового контролю на всіх стадіях бю-
джетного процесу підрозділами внутрішнього фінансового контролю. Якщо 
зовнішній фінансовий контроль здійснює Рахункова палата або Державна фі-
нансова інспекція згідно до її повноважень, то внутрішній фінансовий конт-
роль – відповідний підрозділ в структурі розпорядника бюджетних коштів, в 
бюджетній установі.  

В Україні не визначено на законодавчому рівні сутність та процедури 
контролю в діяльності органів державного і комунального сектору. Понятій-
на база державного внутрішнього фінансового контролю, яка застосовується 
у законодавстві, науковій та практичній діяльності в Україні,  не узгоджуєть-
ся з понятійною базою, визначеною документами ЄС. Зокрема, поняття «фі-
нансове управління і контроль», визначене базовими  документами  ЄС, вжи-
вається в Україні як «внутрішньогосподарський (управлінський)  контроль».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх наукових 
досліджень і публікацій підтверджує, що в Україні зростає інтерес вчених, 
провідних практиків до теоретичних і практичних проблем фінансового кон-
тролю, розвитку системи внутрішнього аудиту в бюджетних установах, оскі-
льки потрібно не тільки порівнювати здійснені видатки з отриманими дохо-
дами, але провадити активний пошук ефективного використання кожної 
вкладеної гривні й здійснювати жорсткий контроль за цільовим витрачанням 
бюджетних ресурсів.  

Різноманітні аспекти розвитку і удосконалення фінансового контролю 
досліджували: Андрєєв В. Д., Бєлов М. Г., Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Гай-
дуцький П. І., Зайцев В. М., Кужельний М. В., Мурашко В.М., Осадчий Ю. І., 
Савченко Л. А., Соловйов Г. А., Сопко В. В., Усач Б. Ф., Чумаченко М. Г., 
Шевчук В. О., Штейнман М. Я. та інші.  

Так, в комплексі проблем, які стосуються удосконалення системи дер-
жавного управління в Україні, важлива роль відводиться організації внутрі-
шнього контролю та аудиту, підвищенню їх дієвості та результативності. 

Постановка завдання. Досліджуючи внутрішній фінансовий контроль 
як важливий інструмент державного управління, актуальним є розкриття 
сутності державного внутрішнього контролю та аудиту, а також доцільним є 
проведення порівняння вітчизняного понятійного апарату з термінологією, 
викладеною в базових документах ЄС. Дослідження системи внутрішнього 
контролю вимагає висвітлення основних етапів та напрямків розвитку внут-
рішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Концепції 
розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 
року, схваленої КМУ № 158 від 14.05.2005 р. [1], підвищення ефективності 
використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для еконо-
мічного розвитку України та суспільного добробуту,  а  також виконання за-
вдань,  передбачених планом дій Україна - ЄС, можливо досягти, зокрема, 
шляхом системного вдосконалення діяльності органів державного і комуна-
льного сектору, підвищення рівня культури державного управління.  
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Ефективний державний внутрішній фінансовий контроль сприяє дер-
жавному управлінню у разі зміни середовища, потреб та пріоритетів суспіль-
ства і держави. В країнах Європи системи державного внутрішнього контро-
лю мають певні відмінності, але функціонують вони за єдиними організацій-
ними підходами та понятійним апаратом, що ґрунтується на вимогах ЄС до 
управління державними фінансами і містяться в базових документах 
INTOSAI (Міжнародної організації вищих органів контролю державних фі-
нансів). Застосування такого понятійного апарату відповідає процесу адапта-
ції вітчизняного законодавства до законодавчої бази ЄС. 

Відповідно до базових документів INTOSAI якщо поняття «зовнішній 
контроль» передбачає виключно діяльність вищого органу фінансового конт-
ролю в системі державних органів з будь-якого контролю, який є зовнішнім 
стосовно системи органів виконавчої влади, оскільки зазначений орган не 
належить до такої системи, то інші органи державної влади, що здійснюють 
контрольні функції, визначають систему внутрішнього контролю [4]. 

Державний внутрішній фінансовий контроль повинен забезпечити за-
конне, економічне, результативне та прозоре управління державними фінан-
сами і розглядається як сукупність трьох складових: внутрішнього контролю, 
внутрішнього аудиту та їх гармонізації. 

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року., за-
твердженого розпорядженням КМУ № 1347 від 22.10.2008 р. [2] реформу-
вання системи державного внутрішнього фінансового контролю з урахуван-
ням досвіду країн - кандидатів у члени ЄС передбачалося провести протягом 
тринадцяти років трьома етапами (І етап – до 2011 рік, ІІ етап – 2012-2016 
роки, ІІІ етап – 2017 рік).  

Так, на першому етапі зокрема було підготовлено та розроблено Голо-
вКРУ та Мінфіном за участю європейських експертів стандартів з  внутріш-
нього аудиту  та  інструкцій з внутрішнього контролю, Кодексу етики внут-
рішнього аудитора. Під час здійснення заходів другого етапу  передбачаєть-
ся: запровадження в державному секторі нової моделі системи внутрішнього 
контролю; проведення навчання керівників та працівників органів державно-
го і комунального сектору з питань внутрішнього контролю; утворення 
служб внутрішнього аудиту в установах з поступовою заміною  інспектуван-
ня на внутрішній аудит. Під час здійснення заходів третього  етапу  (2017  
рік)  буде забезпечено підбиття підсумків двох етапів реформування системи 
державного внутрішнього фінансового контролю, визначення пріоритетів її 
подальшого розвитку на центральному та місцевому рівні  відповідно  до  те-
нденцій  економічного  розвитку країни. 

Базовим принципом державного внутрішнього фінансового контролю є 
чітке розмежування внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.  Внутрі-
шній аудит повинен визначати, яким чином здійснюється внутрішній конт-
роль, включаючи способи попереднього контролю.  

Так, метою державного внутрішнього контролю є забезпечення достат-
ньої впевненості керівництва зазначених органів у досягненні належного рів-
ня економії, ефективності і результативності відповідно до завдань органів; 
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достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності; у виконанні 
встановлених законодавством та керівництвом норм і правил; належному за-
хисті активів від втрат.  

Внутрішнім аудитом є діяльність з надання незалежних та об’єктивних 
гарантій і консультацій. Метою державного внутрішнього аудиту є надання 
незалежних та об’єктивних рекомендацій і консультацій, спрямованих на 
удосконалення діяльності органів державного і комунального сектору, під-
вищення ефективності процесів управління, сприяння досягненню мети та-
кими органами.  

Сьогодні в Україні механізм утворення структурних підрозділів внут-
рішнього аудиту та проведення  в  міністерствах, інших  центральних  орга-
нах виконавчої  влади,  їх територіальних органах та у бюджетних установах, 
які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади внутрішнього аудиту  регламентовано Порядком утворення 
структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіаль-
них органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міні-
стерств, інших центральних органів виконавчої влади, який затверджено По-
становою КМУ № 1001 від 28.09.2011 р. [3]. 

Основним завданням підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетних 
установах є надання керівникові центрального органу виконавчої влади, його 
територіального органу та бюджетної установи об’єктивних  незалежних ви-
сновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього конт-
ролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання 
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бю-
джетних коштів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у дія-
льності центрального органу виконавчої влади, його територіального органу 
та бюджетної установи. 

Строк проведення  внутрішнього аудиту не повинен перевищувати 45 
робочих днів. Внутрішній аудит проводиться  відповідно  до  Стандартів 
внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
№ 1247 від 04.10.2011 р. [6]. 

Висновки. Результати дослідження вказують не необхідність наукового 
та методичного обґрунтування системи внутрішнього контролю та аудиту в 
бюджетній сфері. Актуальним залишається процес проведення внутрішнього 
аудиту в бюджетних установах та органах виконавчої влади. На сьогодні не-
обхідно забезпечити організаційну та функціональну незалежність структур-
них підрозділів внутрішнього аудиту бюджетних установ, а також вжити захо-
дів щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у планування і 
проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати. 
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У статті досліджено проблеми формування продуктивної та ефективної зайня-

тості населення у сільському господарстві, здійснено аналіз трудового населення зайня-
того у сільському господарстві по регіонам, виявлено проблеми безробіття на селі. 

The article deals with the problem of forming a productive and effective employment in 
agriculture, the analysis of the working population employed in agriculture in regions found 
unemployment in rural areas. 

 
Постановка проблеми. Перетворення, які здійснюються в аграрному 

секторі економіки, загострили проблему зайнятості сільського населення. 
Зростання кількості безробітних відбулося, в основному, за рахунок скоро-
чення або й повного закриття закладів соціально-культурного, побутового і 
оздоровчого призначення: будинків культури, дитячих садочків, фельдшер-
сько-акушерських пунктів, шкіл тощо [1]. Самоусунення держави від під-
тримки сільськогосподарського товаровиробника, скорочення обсягів сільсь-
когосподарського виробництва, перетворення агропромислового комплексу в 
малоприбутковий сектор економіки створили вкрай несприятливу ситуацію 
щодо зайнятості сільського населення. 

Зайнятість як соціально-економічна категорія синтезує сукупність від-
носин щодо участі людей у суспільному виробництві і пов'язана з забезпе-
ченням масштабів, умов і форм включення людей в суспільно корисну пра-
цю, з процесами формування, розподілу і використання трудових ресурсів. 
Вона показує, наскільки працездатне населення забезпечене робочими міс-
цями в системі кооперації суспільної праці, а також рівень соціального захис-
ту в реалізації права людей на працю.  



 281

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти проблем 
формування продуктивної та ефективної зайнятості сільського населення 
знайшли висвітлення та набули розвитку в наукових працях багатьох відомих 
вітчизняних вчених, таких як: В.В. Вітвіцький, І.Ф. Гнібіденко, 
В.С. Дієсперов, О.М. Могильний, В.Г. Ткаченко, К.І. Якуба та інших. Проте, 
незважаючи на значний обсяг публікацій і досліджень з даної теми, в умовах 
глобалізації та інтеграції української економіки до світового співтовариства, 
соціалізації економіки є потреба у визначенні пріоритетів у політиці забезпе-
чення продуктивної зайнятості сільського населення. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблеми 
формування продуктивної та ефективної зайнятості населення у сільському 
господарстві. Методичною основою виконаних досліджень є діалектичний 
метод пізнання соціальних і економічних проблем, основні положення еко-
номічної теорії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Несприятлива демографі-
чна та економічна ситуація суттєво обмежує можливості використання пра-
цездатного населення у сільському господарстві. Спостерігається дисбаланс 
між трудозабезпеченістю аграрної сфери економіки і параметрами конкурен-
тного поля на ринку сільськогосподарської праці, безробіттям і нелегальною 
трудовою діяльністю, доходами різних верств населення, темпами продукти-
вності та оплати праці, часткою матеріальних витрат та затрат праці у собіва-
ртості продукції, якістю і рівнем життя та можливостями відтворення життє-
вого і трудового потенціалу селян [2]. В Україні складаються особливі умови 
зайнятості, що вимагає нетрадиційних методів дослідження цієї проблеми. 
Так, від початку 90-х років минулого століття зайнятість в країні суттєво зни-
зилась внаслідок значного скорочення виробництва. 

Проте, якщо в розвинених країнах світу безробіття більшою мірою по-
в'язане з розвитком науково-технічного прогресу, підвищенням продуктивнос-
ті праці, витісненням працівників зі сфери матеріального виробництва, існує 
на фоні наповненості ринку товарами, що перевищує норми споживання, то 
безробіття в нашій країні являє собою результат економічної політики держа-
ви. Встановлено, що населення вивільняється з галузі сільськогосподарського 
виробництва. При цьому відмічено, що сільські жителі споживають менше но-
рми життєво необхідні продукти харчування. Крім того, вивільнилася певна 
кількість робочих місць там, де мало місце приховане безробіття. 

Для запобігання деградації особистостей, зниження рівня кримінальнос-
ті і психологічних травм населення, зменшення кількості працюючих на під-
приємствах і організаціях до оптимальних розмірів часто усвідомлено стриму-
ється керівництвом, що, в свою чергу, впливає на рівень продуктивності праці 
та заробітної плати. Зайняте у різних сферах економіки України населення у 
2010 р. становило 91,8% від всього населення працездатного віку. Частка сіль-
ського населення у загальній кількості зайнятого населення становить 31,5% 
(у 2002 р. цей показник становив майже 37%). Необхідно відмітити, що із за-
гальної кількості зайнятого сільського населення у працездатному віці працює 
445,2 тис. осіб, або 13,4 %. Це свідчить про погіршення добробуту сільського 
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населення, виживання за рахунок пенсій, підсобного господарства та необхід-
ність продовжувати діяльність у галузях сільського господарства. 

Проте зайнятість слід розглядати з позицій продуктивної зайнятості, 
яка за Конвенцією Міжнародної організації праці (МОП) № 122 «Про політи-
ку у галузі зайнятості» передбачає наявність необхідних умов для повного 
використання професійних здібностей і ділових якостей, умінь, навичок, до-
свіду, рівня кваліфікації, що сприяють високопродуктивній праці [3]. Серед-
ньооблікова кількість найманих працівників у сільському господарстві у 
2010 р. становила 783 тис. осіб, або 27,2% зайнятого населення. За період 
2000-2010 р. чисельність найманих працівників у сільськогосподарському 
виробництві скоротилася у 3,3 рази. Якщо у 2000 р. частка найманих праців-
ників у галузі сільського господарства становила 18,7% до всіх найманих 
працівників у галузях економіки, то у 2010 р. – 6,9%. 

По регіонах України найвища кількість найманих працівників у сільсь-
когосподарському виробництві зареєстрована у Вінницькій, Київській, Оде-
ській, Полтавській, Черкаській, Донецькій областях, відповідно 75,3; 72,3; 
68,7; 64,0; 60,4; 57,2 тис. осіб, а найнижча – у Закарпатській, Чернівецькій, 
Івано-Франківській, Луганській, Львівській областях (12,3; 15,1; 17,3; 28,4; 
31,1 тис. осіб відповідно). 

У 2010 р. кількість штатних працівників у сільському господарстві ста-
новила 685 тис. осіб, або 20,6% від усього зайнятого населення за місцем про-
живання та 87,5% від кількості найманих працівників. Це пов'язано з непов-
ною зайнятістю найманих працівників і приведенням їх до середньорічних у 
відповідності з річним фондом робочого часу, відпрацьованого у сільськогос-
подарських підприємствах. За період 2000–2010 рр. їх кількість у галузі змен-
шилась майже в 3 рази, а відносно зайнятих у національній економіці від 15,7 
до 6,0%. За останнє десятиріччя темпи зменшення кількості штатних праців-
ників перевищували темпи скорочення найманих працівників, оскільки серед-
ньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості зме-
ншилася на 69,3%, а штатних працівників облікового складу – на 68,1%.  

Найвищі темпи скорочення кількості штатних працівників у організа-
ційно-правових структурах галузі спостерігається в зоні Карпат (майже у 5 
разів) та Полісся (майже у 4 рази ), у Степу і Лісостепу – майже в 3 рази. При 
цьому 84,2% штатних працівників припадає на лісостепову (42,3%) і степову 
(41,9%) зони, що відповідно свідчить про рівень розвитку галузі в цих регіо-
нах країни. За досліджуваний період найбільше зменшення чисельності шта-
тних працівників сільськогосподарських підприємств спостерігається у Тер-
нопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській облас-
тях (у 4-5 і більше разів). 

Викладене дає підстави для висновку про загострення проблеми еко-
номічної активності та зайнятості сільського населення у підприємствах сус-
пільного сектору виробництва. Відносно трудового потенціалу сільських те-
риторій, який у 2010 р. становив 6655,1 тис. осіб, та зайнятого населення за 
місцем проживання він використовувався лише на 50,0%, а відносно зайня-
тих у сільськогосподарських підприємствах і домогосподарствах – приблизно 
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на 85,0%, що зумовило виникнення не знаного селянами раніше безробіття та 
занепад багатьох українських сіл. 

Аналіз розподілу працівників сільського господарства за рівнем освіти 
свідчить, що неповну та базову вищу освіту мають 102,8 тис. чоловік – 14,8% 
від загальної кількості працівників у галузі, повну вищу освіту отримали 
65,4 тис. осіб, або 9,4%. Рівень базової вищої освіти працівників сільського 
господарства майже на 8% нижчий порівняно з іншими сферами агропроми-
слового виробництва, а повної вищої – на 3-9%. Щодо вікової структури, то 
частка працівників передпенсійного віку становить 12,6%, а молодих – 23%. 

Актуальним залишається питання підвищення кваліфікації і переквалі-
фікації кадрів. За період з 2007 по 2010 рік у сільському господарстві щоріч-
но навчалися новим професіям майже 8 тис. осіб або 1,2% облікової кількості 
штатних працівників. З них 63,4% пройшли навчання на виробництві, а 
36,6% – у навчальних закладах. Із загальної кількості працівників сільського 
господарства, що підвищили кваліфікацію, 8,6% становили керівники під-
приємств, 19,0% – фахівці, 4,1% – технічні і 68,3% – рядові працівники, з 
яких 16,4 % підвищили кваліфікаційний розряд. Аналіз підготовки кадрів у 
сільському господарстві за місцем навчання та видами навчання по регіонах 
України показує, що найбільшу кількість працівників і фахівців підготовлено 
у Донецькій (57,1 тис.), Дніпропетровській (49,2 тис.), Луганській (26,1 тис.), 
Запорізькій (20,7 тис.), Харківській (16,0 тис.), Київській (13,3 тис.) областях. 

Працевлаштування не єдиний чинник розв'язання проблеми безробіття 
на селі [5]. Навіть при наявності робочих місць для фахівців виникають про-
блеми ринку житла, дошкільних закладів, шкіл та інших установ соціальної 
сфери села, що за останні роки суттєво погіршилася. Так, за останнє десяти-
річчя кількість середніх закладів освіти у селах зменшилась на 670 одиниць, 
дошкільних закладів освіти – на 3510, лікарень – на 772, фельдшерсько-
акушерських пунктів – на 890 одиниць. Рівень забезпеченості сільських насе-
лених пунктів середніми закладами освіти становить 51 %, дошкільними за-
кладами освіти – 29 %, закладами культури клубного типу – 60 %, амбулато-
рно акушерськими пунктами – 55 %, водопроводами – 30 %. У сільській міс-
цевості практично призупинилося уведення в експлуатацію житла, до 503 сіл 
не побудовані шляхи з твердим покриттям. 

Проявляються й традиційні особливості сільського населення до осіло-
го способу життя та переселення в межах вузького територіального ареалу 
(району, області). Соціологічними дослідженнями установлено, що при умові 
надання гарантії роботи за спеціальністю в межах району могли б пересели-
тися 45 % опитуваних, в межах області – 25 %, в сусідні області – 15 %, а в 
іншу місцевість в межах України – лише 5 %. Очевидно, при наданні відпові-
дей спрацьовує й психологічний фактор щодо сучасного кризового стану у 
розвитку сільського господарства загалом, безкарних випадків рейдерства, 
приватного володіння у місці постійного проживання садибою, земельною 
ділянкою, непривабливого суспільного статусу «найманий працівник» тощо. 
Так, за наявності вибору місця прикладення праці тільки 35 % безробітних 
вибрали б працю по найму, 62 % з яких хотіли б працювати на державному 
підприємстві, в установі, організації, 18 % зорієнтовано на роботу в акціоне-
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рних товариствах, 20 % – в приватних підприємствах; а 65 % хотіли б займа-
тися власною справою, в тому числі індивідуальною трудовою діяльністю 
(10 %) та домогосподарством – 4 %. 

Висновки. Отже, рівень життя населення формується як результат дія-
льності всіх суб'єктів економічних відносин. Важливою умовою і надійною 
гарантією подальшого розвитку суспільства є гармонізація економічних інте-
ресів господарюючих суб'єктів, працюючої частини населення й інших сус-
пільних прошарків, які прагнуть підвищити рівень особистого добробуту [4]. 
Тому надзвичайно важливо розкрити найоптимальніші шляхи стимулювання 
виробництва і визначити ефективний механізм державного регулювання 
процесів розподілу, перерозподілу суспільного продукту, що дасть змогу 
уникнути значного розшарування населення, попередити небажане загост-
рення соціальних конфліктів і підвищити рівень життя. 

Нині селяни живуть за межею бідності, що потребує з боку держави за-
конодавчого та фінансового врегулювання проблеми нарощення реальних 
доходів селян, збільшення частки оплати праці у собівартості продукції, від-
шкодування боргів по заробітній платі працівникам аграрних формувань, по-
силення відтворювальної, мотиваційної і регулюючої функції заробітної пла-
ти, зменшення діапазону галузевих відмінностей в її рівнях. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних основ та прикладних 

питань формування й розробки напрямів соціально-економічного дослідження на основі 
системи статистичних загальних індексів. Оволодіння статистичною методологією дає 
можливість пізнання кон’юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування, прийняття 
оптимальних рішень на всіх рівнях і сферах діяльності. 

The article investigates the theoretical and methodological foundations and applications 
on the formation and development of areas of socio-economic study on the basis of common 
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statistical indexes. Mastering statistical methodology enables market knowledge, research trends 
and forecasting, better decision making at all levels and spheres of activity. 

 
Постановка проблеми. Повна й достовірна статистична інформація є 

тією необхідною підставою, на якій базується процес керування економікою. 
Вся інформація, що має народногосподарську значимість, в остаточному під-
сумку, обробляється й аналізується за допомогою статистики. 

Саме статистичні дані дозволяють визначити обсяги валового внутріш-
нього продукту й національного доходу, виявити основні тенденції розвитку 
галузей економіки, оцінити рівень інфляції, проаналізувати стан фінансових і 
товарних ринків, виробництво продукції на підприємствах, досліджувати рі-
вень життя населення й інші соціально-економічні явища й процеси. Оволо-
діння статистичною методологією – одне з умов пізнання кон’юнктури рин-
ку, вивчення тенденцій і прогнозування, прийняття оптимальних рішень на 
всіх рівнях і сферах діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням методології, тео-
ретичним і практичним аспектам використання статистичних індексів при-
свячено ряд наукових праць сучасних вчених: Єріна А.М., Кулинич Р.О. [4], 
Єгоров І.Ю. [3], Чекотовський Є.В., Опря А.Т. [5], Корнієнко А.І., Остап-
чук Ю.М., Ревенко А.П., Терещенко Г.І., Матковський С.О. та інші. Однак 
слід визнати, що залишилися ще не достатньо опрацьовані питання побудови 
та використання статистичних загальних індексів у соціально-економічних 
дослідженнях, які потребують поглибленого вивчення. Більш обґрунтовану 
позицію відносно функцій індексів займають індексологи Н. Виноградова, 
П.Казінець, У.Мересте, Г.Бакланов, які вважають, що індекси одночасно ви-
конують і аналітичну, і синтетичну функції.  

Постановка завдання. На всіх стадіях дослідження статистика вико-
ристає різні методи, в тому числі метод рядів динаміки, кореляційно-
регресійний та дисперсійний аналіз, вибіркове спостереження. Вони викори-
стовуються для вивчення масових суспільних явищ. Тому основними цілями 
в рамках даної статті є розкриття принципів та методик побудови загальних 
індексів як одного із інструментів вивчення інтенсивності розвитку, факторів 
впливу, структурних зрушень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «індекс» містить 
в собі подвійне значення. По-перше, воно трактується як деякий показник або 
результат певних розрахунків; по-друге, як особлива відносна величина, за до-
помогою якої вивчається динаміка складних явищ шляхом їх агрегування зі 
взаємопов’язаними з ними явищами. В статистичній літературі при визначенні 
поняття «індекс» є істотні відмінності. Прихильники синтетичного напряму 
бачать в індексах інструмент вивчення складних економічних явищ, що скла-
даються з безпосередньо несумірних елементів. Таке розуміння індексів є до-
мінуючим в науковій і особливо навчальній статистичній літературі [1, 2]. 

Агрегатні індекси історично виникли як показники, покликані викону-
вати синтетичну функцію, направлену на узагальнення статистичних даних і 
отримання узагальнюючих відносних величин динаміки. Фундатор теорії ін-
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дексів Е. Ласпейрес, уперше запропонував агрегатний індекс цін, вбачав у 
ньому виключно узагальнюючий відносний показник, мета якого – синтезу-
вати різноспрямовану зміну цін будь-якого конгломерату різнорідних това-
рів. Ця точка зору отримала подальший розвиток в дослідженнях інших ві-
домих індексологів - А. Маршалла, А. Боулі, І. Фішера та інших [1]. 

Таким чином, за методологією побудови і характером функції, що ви-
конується, індекси виникли як особливі відносні величини. Ця обставина 
значною мірою зумовила погляди на суть індексів багатьох статистиків, які 
вбачали в них переважно синтетичні узагальнюючі показники. Відповідно до 
цієї концепції індекси розглядаються як категорії, що відображають відносну 
зміну складних явищ, окремі елементи яких безпосередньо несумірні. 

Основною особливістю індексного методу є те, що його складові ком-
поненти (абсолютні, відносні та середні величини) належать до певної 
об’єднуючої їх системи. Будь-які з перерахованих величин, що знаходяться 
поза системою, не мають відношення до індексного методу. Здатність індек-
сного методу об’єднати в певну, цілеспрямовану систему ізольовані статис-
тичні величини, являє собою новий рівень обробки статистичних даних, який 
відрізняє його від методів відносних і середніх величин. Отже, індексний ме-
тод і його основний інструмент – індекс – на відміну від названих методів 
повинен ототожнюватись передусім з поняттями «система» і «взаємо-
зв’язок». 

Системний підхід до дослідження динаміки соціально-економічних 
явищ реалізується в індексному методі таким чином: при індексуванні непо-
рівнянних явищ елемент взаємозв’язку вводиться шляхом їх агрегування з 
певним сумірником. Рішення такого роду задач являє собою найбільш звичну 
для економістів сферу діяльності індексного методу. Однак, «складність» 
явищ не обмежується несумірністю їх елементів. Вона відображається і в то-
му, що між явищами і їх елементами існує внутрішній, причинно-
наслідковий взаємозв’язок, який індексний метод використовує для виконан-
ня аналітичних функцій. 

Чіткість інтерпретації, економічний зміст і зручність практичного роз-
рахунку формули Ласпейреса зробили її самою популярною в світі для роз-
рахунків індексу споживчих цін, який показує, у скільки разів змінилися б 
споживчі витрати в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом, якби 
при зміні цін рівень споживання залишався незмінним. Такий розрахунок 
можна вважати коректним при відсутності суттєвих кількісних і якісних змін 
в структурі споживання (в часі, по території). 

Вивчення динаміки роздрібних цін (наприклад для отримання дефлято-
ра, який дозволяє розрахувати вартісні показники звітного періоду) повинно 
бути максимально наближеним до сукупності товарів, вироблених в звітному 
періоді. Результат розрахунку за формулою Пааше показує, у скільки разів 
сума фактичних витрат населення на придбання товарів більше (менше) суми 
грошових коштів, яку населення повинно було б заплатити за ці ж товари, 
якби ціни залишались на рівні базисного періоду. 
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Статистичним аналізом доведено, що в довгостроковому аспекті фор-
мула Пааше занижує реальні зміни цін в наслідок суспільної від’ємної  коре-
ляції (відносне значення товару знижується, якщо його ціна зростає), а у ви-
падку довгострокових і міжнародних співставлень різниця між індексами, 
зваженими різними способами, складає декілька процентів ( до 30-50 %). 
Значення індексів, розрахованих по формулах Ласпейреса і Пааше, співпа-
дають лише у випадку майже неможливого на практиці незмінного рівня 
структури товарної продукції базисного і звітного періодів.    

Таблиця 1 
Формули розрахунку загальних індексів цін та фізичного обсягу 

за способами Ласпейреса, Пааше, Фішера 
Формули розрахунку індексу 

Назва індексу Ласпейреса 
(базисні ваги) 

Паше 
(звітні ваги) Фішера 

Індекс цін 
00

01
р qp

qр
 І
Σ
Σ

=
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11
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qр І
Σ
Σ

=
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Індекс фізичного 
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pq
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Σ
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 10

11
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p pq

pq 
pq
pq

I
Σ
Σ
⋅

Σ
Σ

=

 
Встановлено, що відмінності числових значень цих індексів можуть ви-

значатися трьома факторами: 
1) варіацією індивідуальних індексів цін (Vір); 
2) зміною обсягів виробленої продукції, товарів (Vsq); 
3) коефіцієнтом кореляції (rpq), який виміряє тісноту стохастичного 

зв’язку між досліджуваними індивідуальними індексами. 
Різниця в значеннях індексів, в основному визначається взаємним 

впливом змін цін і кількості продукції, товарів, в значній мірі – варіацією кі-
лькісних змін та в меншій мірі – коливаннями цін. 

Характерною рисою індексного методу при виконанні аналітичної фу-
нкції в соціально-економічних дослідженнях стає причинно-наслідковий під-
хід до вивчення явищ і їх елементів. Отже, виконуючи і синтетичну, і аналі-
тичну функції, індексний метод не може проявлятися інакше, як через вико-
ристання певного взаємозв’язку між явищами. Це відрізняє його від інших 
статистичних методів, зокрема, від кореляційно-регресійного. Хоч останній 
також досліджує взаємозв’язки між явищами, але об’єктом його дослідження 
є стохастичний взаємозв’язок між явищами, а об’єктом індексного методу 
функціональний. Потрібно також підкреслити, що індекси не обов’язково по-
винні зв’язуватися тільки з динамікою процесів, вони використовуються і для 
порівняльної характеристики складних явищ в статиці [4]. 

Таким чином, відмінною рисою індексного методу є те, що він дослі-
джує не поодинокі соціально-економічні категорії, а їх систему, утворену за 
принципом функціональної залежності між явищами. Причому дослідження 
даної залежності може здійснюватися в різних напрямах.  
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Вивчаючи результати сучасних досліджень інноваційного розвитку, де 
застосовуються узагальнюючі індексні системи, Фонд ефективного управ-
ління в Україні, оприлюднив результати власних спостережень щодо стану та 
перспектив української економіки з огляду на рівень її конкурентоспромож-
ності. Проблема виникла із формуванням інформаційної бази та політичною 
за ангажованістю, що стосується соціальних явищ. Яскравим прикладом цьо-
го є так званий Глобальний індекс миру. Цей індекс претендує на об’єктивну 
оцінку «миролюбства» тієї чи іншої держави. За останніми значеннями дано-
го індексу Україна та США опинилися поруч: відповідно на 82-му та 86-му 
місцях, попри те, що Україна не бере участі у військових конфліктах, тоді як 
Сполучені Штати ведуть війну (Афганістан, Ірак) і мають багато військових 
баз по всьому світу. Причина цього використання спеціально сконструйова-
ного набору показників (кількість суїцидів, кількість поліцейських та співро-
бітників спецслужб на 100 000 населення, кількість зовнішніх конфліктів) [2]. 

Тому головне в індексному методі – перехід від аналізу кількісних від-
мінностей між елементами порівнюваних систем до аналізу кількісних від-
мінностей між системами загалом. Іншими словами, аналіз на рівні частково-
сті здійснюється з метою його синтезу на рівні загального. У цьому проявля-
ється єдність аналітичної і синтетичної функцій індексного методу. Матема-
тичні аспекти відображення взаємозв’язків є формальною стороною справи, 
похідною від якісної суті взаємозв’язків. Головним виступає розв’язання 
проблеми про те, чи дійсно даний взаємозв’язок функціональний за формою, 
а в практичному відношенні, – чи вірна вона за змістом і чи істотна за еконо-
мічною значимістю [6].  

Так, наприклад деякі дослідники, які вивчали розрахунок узагальнено-
го індексу людського розвитку (ІЛР), стверджують, що він не завжди відо-
бражає задоволення населення свої життям, тобто немає чіткої залежності 
показників багатства та рівня освіти, що формують його агрегат. Тому аналі-
тики британського дослідного центру провели альтернативне дослідження, 
розраховуючи «Всесвітній індекс щастя». При розрахунку індексу врахову-
ють три чинники: задоволеність громадян рівнем життя; тривалість життя; 
екологічне благополуччя. При цьому порівнюються витрати (кількість при-
родних ресурсів, що споживаються) з результатами (задоволеність життям та 
його тривалість). Україна має результат індексу і =0,381, що відносить її на 
95-те місце з 143-х країн світу [3]. 

Така постановка питання передбачає розгляд індексного методу на сти-
ку декількох наук: статистики, економіки, філософії і математики. З матема-
тичної сторони індексування є формальним прийомом виразу однієї величи-
ни за допомогою двох або більше інших величин, виходячи з наявності фун-
кціональної залежності між ними. При цьому має місце прив’язка статистич-
них аспектів індексування до соціально-економічної природи явищ, конкрет-
на економічна оцінка отриманих індексів і т.д., що загалом зумовлює тісний 
зв’язок індексного методу з економічними науками. Індексування – це не 
просто оперування індексами, а проникнення в діалектичну природу взаємо-
зв’язку між даними явищами, забезпечення об’єктивної кількісної характери-
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стики цього взаємозв’язку і цілеспрямоване її використання в практичній ді-
яльності. 

Висновки. Отже, індексний метод – це комплексна характеристика 
відносної зміни явищ у часі, просторі або в порівнянні з яким-небудь етало-
ном таких явищ, які внаслідок наявності функціональної залежності між ни-
ми представлені системою взаємопов’язаних показників за принципом пред-
ставлення інтегрального результату через його складові. 
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У статті обґрунтована необхідність налагодження системи узгодження інтере-

сів керівництва та найманого персоналу організації. зокрема за рахунок формування ор-
ганізаційної ідеології, удосконалення корпоративної культури та системи мотивації тру-
дової активності. 

In the article the grounded necessity of adjusting the concordance’s system of guidance 
and hired personnel’s interests of organization, in particular due to forming organizational ide-
ology, corporate culture’s improvement and system labour’s motivation activity. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день все більше уваги приді-
ляється питанням налагодження партнерських відносин між основними учас-
никами соціально-економічного розвитку України: роботодавцями, найма-
ною робочою силою та державою. Партнерство між цими трьома суспільни-
ми секторами є одночасно основою та наслідком функціонування громадян-
ського суспільства. На жаль, про становлення останнього в Україні, на наш 
погляд, зарано стверджувати. Разом з тим, партнерській підхід створює нові 
можливості для суспільного розвитку за рахунок кращого розуміння пріори-
тетів, потреб, умов, очікувань а також можливостей кожного сектору. Спів-
праця, як основа соціального партнерства, інерційно веде до пошуку нових 
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шляхів досягнення поставленої мети кожною зі сторін та отримання компле-
ксного економічного та соціального ефекту. Переваги співпраці та необхід-
ність пошуку оптимальних моделей її налагодження і визначають актуаль-
ність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням соціального пар-
тнерства та соціального діалогу приділено достатньо багато уваги. Їх у своїх 
наукових працях досліджували А. І. Андрущенко, Н. Б. Болотіна, Л. Я. Гінц-
бург, К. М. Гусов, В. С. Дієсперов, Ю. П. Дмитренко, В. І. Жуков, С. О. Іванов, 
А. М. Колот, В. І. Комарницький, Р. З. Лівшиць, В. В. Лазор, Л. І. Лазор, А. Р. 
Мацюк, В. І. Прокопенко, С. М. Прилипко, В. М. Скобєлкін, В. М. Толкунова, 
Г. А. Трунова, О. А. Трюхан, Є. Б. Хохлов, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. 
М. Ярошенко та інші вчені. Однак, незважаючи на значний інтерес науковців 
до даного питання основна увага приділялася обґрунтуванню та удосконален-
ню правового регулювання соціального діалогу між роботодавцями, наймани-
ми працівниками та державою. На наш погляд, не достатньо уваги приділено 
психологічній основі налагодження соціального діалогу. 

Постановка завдання. В нашому дослідженні звернемо увагу на лока-
льний рівень – окрему організацію: обґрунтування психологічних основ ста-
новлення партнерських відносин, напрямків та засобів узгодження пріорите-
тів та інтересів роботодавця та найманої робочої сили. 

Виклад основного матеріалу дослідження. По своїй природі інтереси 
працівника та керівника (власника підприємства) є протилежними. Перший, в 
переважній більшості, всю трудову діяльність спрямовує на отримання мак-
симального результату (в основному матеріального) за помірних, або мініма-
льних зусиль; другий – бажає отримати максимально ефективний результат 
за мінімальних затрат (як матеріальних – собівартість, так і моральних – ува-
га до психологічного мікроклімату в організації, постійна робота в цьому на-
прямку). Варто зазначити, що прямування обох сторін в описаному напрямку 
призводить тільки до короткострокових позитивних результатів, а в подаль-
шому – до падіння інтересу працівників до ефективного виконання власних 
трудових обов’язків, наростання конфліктів як горизонтальних, так і верти-
кальних, порушень трудової дисципліни. Керівництво ж не в змозі отримати 
запланованих ефектів, адже головний ресурс – робоча сила – не змотивована, 
а отже не використовує власний трудовий потенціал на повну потужність, не 
розвиває його, а діє автоматично, за роками складеною ідеологією «пасивно-
го» працівника. 

На наш погляд, дана ситуація може і має бути зміненою тільки тоді, 
коли керівництво організації: дійсно усвідомить важливість та необхідність 
співпраці з власними працівниками; в управлінській діяльності ставку зро-
бить на психологію управління; розробить дієвий мотиваційний механізм – 
індивідуальний, прилаштований під ідеологію організації, корпоративну 
культуру, особливості конкретних працівників.  

Для налагодження співпраці між двома сторонами господарських від-
носин має розпочинатися з формування ідеології організації, яка відобража-
ється в її місії та головних цілях. У більшості аграрних підприємств її просто 
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не існує, або ж вона офіційно не оформлена. Натомість ідеологія є основою 
діяльності будь-якої організації. Її усвідомлення та формування відносин згі-
дно неї є основою організаційної культури. Відповідно, теза про те, що кожен 
працівник – від найнижчої ланки до найвищої – мають її не тільки знати, але 
й усвідомлювати, та діяти згідно неї, є логічною.  

Ідеологія організації являє собою цілісну систему ідей управління 
(спрямованих на вирішення управлінських задач) та закладає цільові та нор-
мативні рамки функціонування та розвитку організації [1]. Формування 
«трудових» складових ідеології організації та доведення її до працівників 
охоплює ряд процесів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система процесів формування та реалізації ідеології організації 
Джерело: складено на основі [1] 
 

Серед інструментарію ідеологічного впливу на працівників організації 
можна виділити цілу систему (рис. 2). 

В основу формування ідеології організації має бути покладена, на наш 
погляд, необхідність забезпечення лояльності персоналу. Лояльність персо-
налу, як зазначає С. Г. Нікітенко, є важливою професійною якістю працівни-
ка, що викликає почуття відданості організації і виражається в ототожненні 
себе з нею та ставленні до неї як до важливого об’єкта у власному житті [2, с. 
42]. На наш погляд, найповнішим визначенням буде наступне: лояльність пе-
рсоналу – це доброзичливе, коректне, щире, поважне ставлення до керівниц-
тва, працівників, інших осіб, їх дій, до компанії в цілому; свідоме виконання 
працівниками своєї роботи відповідно до цілей і задач та в інтересах компа-
нії, а також дотримання норм, правил і зобов’язань, включаючи неформальні, 
відносно компанії, керівництва, працівників та інших суб’єктів взаємодії [3].  

Звертаючись до ментальних особливостей, тенденцій та звичок, що скла-
лися в господарських системах вітчизняних підприємств, можна впевнено за-
свідчити, що працівник буде лояльним до організації доти, доки вона справед-
ливо ставитиметься до нього, виконуватиме всі зобов’язання щодо працівника. 
Таким чином, ми знову повертаємося до необхідності формування та розвитку 
індивідуальної офіційної організаційної культури та системи мотивації.  

Організаційна культура є суттєвим чинником підвищення конкуренто-
спроможності сучасного підприємства. Вона здатна: впливати на імідж орга-
нізації; бути чинником мотивації працівників; визначати організаційні проце-
си, темпи розвитку організації. 

Формування ідеології управління організації  

Ідеї, засоби, форми 
представлення іде-
ології трудовому 

колективу  

Формування 
ідеологічних 
відносин в ко-

лективі  

Запобігання та ви-
рішення конфлік-
тів, що виникають 
через різне сприй-
няття ідеології   

Саморепрезен-
тація організації 
через управлін-
ську систему  
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Рис. 2. Система інструментів управління сприйняттям організаційної ідеоло-

гії працівниками організації 
 

Відомо, що організаційна культура формується, виходячи з ідеології 
організації, визначених нею пріоритетів та норм поведінки. Але офіційне за-
кріплення всіх згаданих складових, на наш погляд, додає їм ваги. Так, розро-
бка та прийняття організаціями кодексів трудової етики дасть змогу розпо-
всюдити серед працівників ідеали внутрівиробничих відносин, які прагне за-
кріпити в організації керівництво. В кодексі трудової етики доцільно висвіт-
лити питання: 

- прав та обов’язків працівників організації; 
- прав та обов’язків керівництва організації; 
- трудової чесності (визначення, що є порушенням (ступені пору-

шень), яка відповідальність, порядок провадження покарання; захист авто-
рського права; ставлення до критики, порядок висловлювання порад, пропо-
зицій, норми конфіденційності); 

- чесності в управлінні (створення і підтримка клімату довіри та взає-
мної поваги, необхідність власного прикладу; підтримка відкритої і прозорої 
системи діяльності; систематичне інформування; чітке пояснення вимог та 
обсягів робіт підлеглим тощо); 

- конфліктів інтересів (порядок вирішення різних видів конфліктів); 
- дотримання етичних норм та стандартів організації. 

Інструментарій ідеологічного впливу на трудовий колектив 
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Фактично даним документом керівництво формально узгоджує інтере-
си двох сторін та закладає базис для формування лояльності працівників. 
Зрозуміло, що слідування у власній діяльності нормам кодексу власне керів-
ництвом є основою сприйняття його персоналом. Як організаційна культура 
в цілому, так і кодекс трудової етики, зокрема, обов’язково накладуть свій 
відбиток на організаційну поведінку та стиль керівництва, реакцію керівни-
ків та працівників на критичні ситуації та організаційні процеси загалом. 
Власне, це і є завданням налагодження механізму узгодження інтересів та 
пріоритетів між керівництвом та працівниками, адже, за рахунок вище зазна-
чених інструментів дві протилежно спрямовані сторони господарського про-
цесу об’єднуються в єдине ціле з однаковим вектором спрямування зусиль. 

Наступним масштабним етапом налагодження співробітництва між ке-
рівництвом та персоналом є налагодження індивідуальної системи мотивації 
трудової активності. Проведення мотиваційного моніторингу в організації є 
однозначно необхідним управлінським процесом задля виявлення потреб 
працівників, розробки відповідної системи мотивації та усвідомлення влас-
них управлінських прорахунків, а також з метою демонстрації зацікавленості 
в працівниках, відносно їх очікувань та, можливо, претензій. 

Проведені нами дослідження з питань формування ефективного органі-
заційного мотиваційного механізму дало змогу виявити наступне. Ефективний 
мотиваційний механізм управління персоналом організації має забезпечувати: 

1) оціночну справедливість зусиль персоналу (наявність обґрунтованої 
та систематичної оцінки; періодичний перегляд трудових норм);  

2) просту, зрозумілу та справедливу винагороду (чіткий зв’язок заохочен-
ня з результативністю (індивідуальною та організаційною); вимір і винагорода 
всіх робіт і обов’язків; систематичний перегляд основної оплати праці та систе-
ми заохочень із відповідним повідомленням про це зацікавлених працівників); 

3) повагу до працівника (поважне ставлення до кожного працівника; 
похвала за кожне досягнення; критика працівників за необхідності, але не 
публічна; уважне ставлення до думки, пропозицій працівників; формування 
впевненості у працівника відносно важливості його трудової діяльності); 

4) формування почуття приналежності ( залучення найманих працівни-
ків до участі в управлінні виробництвом; відзначати разом досягнення орга-
нізації; налагоджувати ефективну комунікаційну систему);  

5) створення умов для самореалізації (надання можливості розвиватися 
та навчатися; стимулювання нестандартного, творчого підходу; прийняття 
участі в управлінні та розподілі доходів). 

Висновки. Отже, узгодження інтересів учасників господарської діяль-
ності є складним, але необхідною управлінською діяльністю, що носить стра-
тегічний характер. Як і будь-яка діяльність, налагодження партнерських від-
носин має починатися з розробки концепції, а в нашому випадку – форму-
вання та офіційного закріплення ідеології організації. Узгодження інтересів 
керівництва та працівників має відбуватися постійно, а на це важливий вплив 
здійснює організаційна культура та адекватна індивідуальним особливостям 
господарської діяльності конкретної організації система мотивації праці. 
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Проаналізовано систему прийняття управлінських рішень інженерно-технічної 

служби аграрного підприємства. Сформовано умови функціонування системи та обґрун-
товано основні її складові етапи. Визначено напрямки інформаційних потоків та області 
формування груп впливових факторів на результативність усієї системи. 

System of decision-making engineering services agricultural enterprises was analyzed. 
Terms of the system were established and proved its basic constituents phases. Information flow 
directions were determined. Area forming groups of influential factors on the performance of the 
whole system selected.. 

 
Постановка проблеми. Під впливом постійних змін умов господарю-

вання сільгоспвиробника відбуваються перетворювання у системах прийнят-
тя рішень, переглядаються процеси управління виробництвом. Постійне під-
вищення відповідальності керівника за прийняте рішення, ускладнення зов-
нішнього фону у конкурентному середовищі, підвищення рівня технічного 
прогресу вимагають постійного аналізу перебігу технологічних процесів для 
визначення напрямків керованого впливу. Прийняття управлінських рішень – 
повсякденна задача будь-якого керівника. Тому формування і адаптація сис-
теми прийняття управлінських рішень до діяльності інженерно-технічної 
служби є запорукою покращення функціонування такої відповідальної ланки 
аграрного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох працях вчених, а 
саме: Ст. Біра, О. Кузьміна, Г. Кунца, І. Морріса, М. Старра, В. Шорина, 
М. Чумаченка, відмічається, що теорія прийняття рішень містить математич-
ний системний аналіз, імітаційне моделювання, евристичні методи обґрунту-
вання рішень, теорію ігор, методи експертних оцінок, порядок процедури 
прийняття рішень, програми управління за цілями або результатами [3, 4, 6]. 

Аналізуючи процес функціонування складних технологічних систем 
можна зробити висновок, що головним фактором, який впливає на правиль-
ність обраного рішення є первинна або вхідна інформація, її достовірність, 
актуальність і повнота. Розглядаючи умови до вхідної інформації доцільно 
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відштовхуватись від вимог, які ставляться до самого управлінського рішення 
[1]. Так, інформація повинна бути своєчасною, що забезпечується налаго-
дженням зворотного зв’язку між об’єктом управління і керуючим органом, 
мати чітко виражений кількісний або якісний вираз, тобто придатна до аналі-
зу за допомогою відомих моделей і способів, комплексною – відображати всі 
зміни в перебігу процесу чи зміні стану об’єкта управління. 

Постановка завдання. Метою роботи є визначення етапів формування 
системи прийняття управлінських рішень при функціонуванні інженерно-
технічної служби. Виділення напрямків інформаційних потоків та зовнішнього і 
внутрішнього, по відношенню до системи, середовища, що обумовлює фактори, 
які необхідно враховувати на різних етапах процесу прийняття рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В аграрному виробництві 
вплив зовнішніх факторів характеризується швидкоплинними змінами ото-
чуючого середовища та виникненням непередбачених ситуаційних завдань, 
які потребують миттєвої реакції. Вплив внутрішніх факторів можна розгля-
дати як довгострокову компоненту, що характеризується плановими техноло-
гічними та структурними перетворюваннями.  

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на 
свою інтуїцію та наближені розрахунки. Рішення і дії управлінського персо-
налу повинні базуватися на точних розрахунках, глибокому і всебічному ви-
вченні проблеми, бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптималь-
ними. Будь-який організаційний, технічний і технологічний захід не повинен 
здійснюватися без визначення його доцільності. 

Функціонування інженерно-технічної служби в таких умовах зводиться 
до прийняття управлінських рішень в умовах значної невизначеності, що не 
дає змоги гарантувати вибір найкращого варіанту розвитку процесу чи 
об’єкту. 

Як підтримку в прийнятті управлінських рішень часто застосовують 
основні технології аналітичного моделювання, а саме: аналіз цільової функ-
ції, параметричний аналіз, оптимізаційний аналіз, прогнозування на основі 
трендів і експоненційного згладжування та ін. [2].  

Тому застосування інструментарію у вигляді моделей, які дозволять 
оптимізувати параметри технічних засобів та технологічного обладнання, 
планові навантаження на технологічні ланки, обґрунтувати умови досягнення 
та підтримання необхідної інтенсивності виробництва і, відповідно до цього, 
необхідної кількості технічних засобів та технологічного обладнання є не-
від’ємною частиною системи прийняття рішень. 

Одним із головних етапів розробки і реалізації моделей є формалізація 
процесів виробництва. Не залежно від галузі застосування, способу проекту-
вання або моделювання складної системи, слід відмітити основні етапи її фо-
рмального опису. 

1. Складання змістовного опису об’єкту чи процесу та розробка верба-
льної моделі. 

2. Розчленування системи на кінцеву кількість складових елементів та 
формування компонентів моделі. 
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3. Розробка математичної моделі системи та подальша її алгоритміза-
ція. 

Складність формування системної задачі функціонування інженерно-
технічної служби полягає в тому, що вирішення питань експлуатації техніч-
них засобів можна розглядати з різних боків. З одного боку, оптимізаційних 
процесів вимагають технології виробництва, з іншого боку, загальні характе-
ристики використання техніки повинні бути в заданих або оптимальних ме-
жах, також треба враховувати паралельне використання та необхідне резер-
вування. 

Таким чином, можна зробити висновок, що керівник інженерно-
технічної служби повинен займатися як аналітичною, так і прогнозною, пла-
новою діяльністю.  

Упровадження ресурсозберігаючих технологій у рослинництві дає зна-
чний економічний та екологічний ефекти. При вирощуванні сільськогоспо-
дарських культур використовуються різні види ресурсів: природні (земля, 
вода, сонячна радіація), технічні (трактори, сільгоспмашини, обладнання), 
енергетичні (паливо, електроенергія), технологічні матеріали (насіння, доб-
рива, пестициди), трудові і фінансові ресурси. 

Для обґрунтування раціонального комплексу машин важливо дати кі-
лькісну оцінку ресурсів, використовуючи енергетичні еквіваленти ресурсів та 
урожайності. Це дозволяє сформулювати інженерну задачу з кількісним кри-
терієм і реалізувати системні принципи проектування технології (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема оптимізації виробничих процесів 
Джерело: адаптовано авторами на основі [5] 
 

По кожному з видів ресурсів можна застосовувати свої методи і спосо-
би оптимізації від суб’єктивних до повністю обґрунтованих певними методи-
ками. Використання апарату математичного моделювання спрощує задачі 
поставлені перед інженерно технічною службою і будує фундамент для при-
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йняття управлінських рішень в сільськогосподарському виробництві. Не мо-
жливо розглядати окремо задачі оптимізації певного ресурсу, бо вплив кож-
ного з них на кінцевий результат є достатньо вагомим. Тому лише поєднання 
результатів оптимізації технічних ресурсів, фінансових, технологічних з опо-
рою на зовнішні (природні) фактори призведе до вірних стратегічних рішень 
в сільськогосподарському виробництві. 

Наприклад, якщо досліджувати оптимальну кількість обслуговуючої тех-
ніки для працюючих агрегатів за критерієм оптимізації робочого часу, собівар-
тості робіт, витрати енергоресурсів, то необхідно скласти план оптимального 
використання техніки для виконання усіх запланованих робіт так, щоб трудові, 
економічні або енергетичні витрати були мінімальними. Для цього, з усієї кіль-
кості агрегатів визначаємо найоптимальніший варіант для усіх видів робіт за 
умов повного виконання запланованого обсягу робіт (обмеження по площі), 
своєчасного виконання обсягу робіт (обмеження в часі), використання наявної 
техніки (обмеження по кількості тракторів та сільськогосподарських  машин). 

З урахуванням моделей формування технологій виробництва, можна 
сформувати етапи системи прийняття управлінських рішень для інженерно-
технічної служби аграрних підприємств (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Система прийняття рішень інженерно-технічної служби 

Джерело: розробка авторів 
 

Робота керівника інженерної служби не може відбуватися без аналізу 
умов функціонування керованого об’єкту, визначення цілей, побудови струк-
тури моніторингу протікання технологічних процесів, як системи виробницт-
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ва в цілому, так і окремих її складових части (сільськогосподарських агрега-
тів, комплексів машин, ремонтних майстерень тощо). Для цього потрібне на-
лагодження зворотних зв’язків – інформаційних  каналів, з дотриманням усіх 
вимог до отриманої первинної інформації. 

До цього ж етапу – аналізу, можна віднести вивчення ресурсної бази, 
структурно-логічної системи управління персоналом, зовнішньоекономічні 
зв’язки.  

Отримавши первинну інформацію, визначившись з цілями функціону-
вання, обґрунтувавши умови і обмеження, що накладаються реальним стано-
вищем підприємства, керівник інженерної служби проводить процес оптимі-
зації з використанням відомих способів та прийомів, за допомогою моделю-
вання чи суто інтуїтивним методом. Результатом такого процесу є чітко сфо-
рмована модель виробництва, яка спрямована на отримання максимального 
прибутку або зменшення експлуатаційних витрат, або досягнення максима-
льного екологічного критерію у залежності від поставлених цілей. 

Але будь-яку модель можна розглядати тільки за припущення її функ-
ціонування в ідеальних умовах. Зміна факторів, включених до моделі, і тим 
більше випадкова, непередбачувана їх варіація, формує область ризикових 
змін і сценаріїв розвитку. Система прийняття управлінських рішень повинна, 
в такому випадку, включати елементи прогнозування, формування різних ва-
ріантів дій, для щонайшвидшого реагування під час зміни як зовнішнього се-
редовища, так і внутрішніх складових системи виробництва.  

Враховуючи вищезгадане, систему прийняття управлінських рішень 
для інженерної служби аграрних підприємств можливо розглядати як поєд-
нання етапів аналізу, оптимізації та прогнозування. 

Висновки. Таким чином, для оптимального використання можливос-
тей підприємства з метою досягнення поставленої задачі з урахуванням усіх 
постійних і змінних факторів необхідно побудувати на підприємстві динамі-
чну систему прийняття управлінських рішень. Ця система повинна бути ада-
птованою і скорегованою під функціонування конкретного господарства і ба-
зуватися як на інтегрованих інформаційних системах, так і на суб’єктивних 
оцінках перебігу процесів виробництва. 

Список використаних джерел: 
1. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: навч. посібн. [для студ. 

екон. вищ. навч. закл.] / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К.: 
Вид-во «Кондор», 2003. – 414 с. 

2. Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: навч.-метод. 
посібн. для самост. вивч. дисц. / І. В. Гордієнко. – [2-е вид.]. – К.: КНЕУ, 2003. – 259 с. 

3. Керівництво організацією: [навч. посібн.] / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, 
О. Г. Мельник, І. С. Процик. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 244 с. 

4. Мала Н. Т. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття / Н. Т. Ма-
ла // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Сер.: Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Вид-во НУ 
«Львівська політехніка», 2007. – № 605. – С. 20-24. 

5. Мінькова О. Г. Критерії оцінки впливу сільськогосподарського виробництва на 
стан агроекосистем / О. Г. Мінькова, Н. А. Сазонова, В. М. Сакало // Вісник Харківського 



 299

національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 
92. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 233-237. 

6. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посібн. / [за ред. 
Ф. Ф. Бутинці, М.М. Шигуна]. – Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2004. – 352 с. 

Рецензент – д.е.н., доцент Писаренко В. В. 
 
 
УДК 336.763.54 

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
Смолянська О. Ю., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розкрито сутність та види інноваційних фінансових інструментів, ви-
значено їх основні характеристики та функції на фінансовому ринку. Обґрунтовано необ-
хідність дослідження інновацій у фінансово-кредитній сфері як основи динамічного роз-
витку вітчизняного фінансового ринку в умовах глобалізації. 

The article reveals the essence and types of innovative financial instruments, their main 
characteristics and functions in the financial market. The need to research innovations in 
financial-credit sector as a basis for dynamic development of the domestic financial market in 
the conditions of globalization. 

 
Постановка проблеми. Основною рушійною силою прогресу, без яко-

го неможливий розвиток, в тому числі й механізмів ринкової економіки, є 
впровадження інновацій. Розвиток фінансового ринку також підпадає під це 
загальне правило. Удосконалення існуючих фінансових інструментів та  
створення нових продуктів і послуг стали провідними чинниками розвитку 
світових фінансових ринків у ХХ столітті та в свою чергу сприяли, як змінам 
національних фінансових ринків так і економік країн в цілому.  

Важливість та своєчасність дослідження інновацій фінансового ринку на 
теоретико-методологічному рівні обумовлена необхідністю активізації іннова-
ційних процесів у національному фінансово-кредитному секторі економіки. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Питання теорії і практики ство-
рення та використання інноваційних фінансових інструментів вивчали зарубі-
жні вчені Г. Александер, Г. Бірман, Д. Бейлі, Л. Гітман, М. Джонк, 
У. Едвардес, Л. Крушвіц, Д. Маршалл, Ф. Мишкін, Д. Норткотт, А. Селіщев, 
У. Шарп, С. Шмідт, Ф. Фабоцці, А. Фельдман, В. Ковальов та інші дослідники.  

Вагомий внесок в дослідження сучасних напрямків розвитку інновацій 
фінансового ринку зробили вітчизняні науковці: В.П. Александрова, 
О. І. Барановський, А. С. Глущенко, Н. М. Пантелєєва, Л. О. Примостка, 
В. М. Шелудько та інші. Проте з’ясування економічної сутності та сфер за-
стосування інноваційних інструментів фінансового ринку залишаються недо-
статньо розробленими і вимагають подальшого розвитку й удосконалення. 

Постановка завдання. Для інвестора, як учасника фінансового ринку 
важливим питанням є вибір адекватних інструментів не лише інвестування, 
але й хеджування фінансових ризиків. Досягнення даних цілей втілили в собі 
інноваційні фінансові інструменти строкового фінансового ринку – фінансові 
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деривативи. Метою статті є узагальнення теоретичних і методичних засад та 
практичних рекомендацій щодо виявлення сутнісних характеристик фінансо-
вих інновацій та можливості їх застосування у практиці учасників вітчизня-
ного фінансового ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий ринок – це су-
купність ринкових відносин, що забезпечують сферу обертання за допомогою 
акумуляції грошових коштів, їх перерозподіл між суб’єктами ринку, де 
об’єктами угод є капітали в різних формах. Фінансовий ринок є організованою 
або неформальною системою торгівлі фінансовими інструментами. На цьому 
ринку відбувається обмін грошима, надання кредиту та мобілізація капіталу. 
Основну роль тут відіграють фінансові інститути, які направляють потоки 
грошових коштів від власників до позичальників. 

Систему, що забезпечує виконання фінансовим ринком його основних 
функцій називають інвестиційним оточенням, основними елементами якого 
виступають фінансові інструменти (фінансові активи) та фінансові інститути 
(фінансові посередники), що діють на фінансових ринках. Під терміном «фі-
нансові інструменти» розуміють різні форми короткострокового та довго-
строкового інвестування, торгівля якими здійснюється на фінансовому рин-
ку. Розвиток будь-яких сфер економіки, в тому числі й  фінансового ринку, 
потребує втілення інновацій, якими сьогодні є впровадження і розвиток похі-
дних фінансових інструментів. 

Динамічність процесів фінансового ринку як системи обумовлює те, що 
фінансовий ринок сам по собі є інновацією, а постійні фінансові інновації – 
його невід’ємною частиною. Без фінансових інновацій, як і без наявності 
конкуренції, фінансовий ринок існувати не може [4]. 

В сучасній науковій термінології немає єдиного підходу до визначення 
терміну «фінансова інновація», що зумовлено відмінністю у поглядах на дану 
проблему вчених –економістів. На нашу думку, найбільш повним є визна-
чення запропоноване Н. М. Пантелєєвою, де фінансова інновація визначаєть-
ся як результат творчого пошуку нового підходу до вирішення проблеми у 
фінансовій галузі, який реалізується шляхом створення та дифузії нових фі-
нансових інструментів, продуктів, технологій, процесів, інститутів, орієнто-
ваних на управління фінансовими ресурсами та ризиками з метою забезпе-
чення розвитку, конкурентоспроможності та фінансової стійкості в умовах 
мінливості економічного середовища, невизначеності та інформаційної аси-
метрії [4]. 

Інновації фінансових ринків можна поділити на автономні та індуковані. 
Автономні інновації мають дещо спонтанне походження, тобто спочатку з'яв-
ляється певна схема або ідея, яку потім намагаються ефективно застосувати. 
Стосовно індукованих інновацій, спочатку виникає проблемна ситуація, а ін-
новація стає результатом пошуку виходу з неї. Індуковані інновації можуть 
бути реакцією на зміну умов ринку або зовнішніх умов функціонування, на-
приклад, вимог державних регулюючих органів або системи оподаткування. 
Як свідчить практика, більшість фінансових інновацій є індукованими [3]. 

У зарубіжній літературі зустрічається й інший поділ фінансових інно-
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вацій за причинами їх виникнення: 
– захисні інновації, як відповідь на зміни регуляторних вимог; 
– агресивні, що створюються спеціально для просування на ринок; 
– у відповідь, що пов'язані з потребами клієнтів; 
– протекціоністські, для потреб власного інвестиційного менеджменту. 
Перелік найбільш вдалих фінансових інновацій, що отримали найшир-

ше розповсюдження, був складений у 1988 році американцем Дж. Фіннерті. 
До цього списку входило більше 60 видів цінних паперів, інноваційні фінан-
сові продукти тут представлені як специфічними видами пайових та борго-
вих цінних паперів (простих та привілейованих акцій, облігацій, векселів то-
що), так і похідними цінними паперами, або деривативами, до яких відно-
сяться форварди, ф'ючерси, опціони, свопи та різноманітні їх комбінації.  

В численних публікаціях вітчизняних економістів теоретиків та прак-
тиків висловлюється думка стосовно необхідності більш широкого впрова-
дження похідних цінних паперів у вітчизняний обіг. Інвестувати кошти мож-
на багатьма відомими способами: в статутний капітал, в облігації та інші цін-
ні папери, в нерухомість, у золото, в іноземну валюту тощо. Та одним із най-
популярніших способів інвестування, на сучасних розвинутих фінансових 
ринках, що переслідує не лише мету отримання прибутку, але й страхування 
капіталу – є використання для цього деривативів. Блага, які можна від цього 
отримати, незліченні, а ціна необізнаності у деривативах є досить високою.  

З’ясуємо ж економічну сутність цих фінансових інструментів та сфери 
їх обігу – ринку похідних фінансових інструментів. Похідні фінансові ін-
струменти – це інструменти, механізм випуску й обігу яких пов’язаний з ку-
півлею-продажем певних фінансових чи матеріальних активів, або їх можна 
визначити як контракти, що укладаються з метою перерозподілу фінансових 
ризиків і передбачають фіксацію всіх умов проведення в майбутньому певної 
операції (купівлі, продажу, обміну, емісії) з інструментом, який є предметом 
угоди [5].  

Отже, особливість похідних фінансових паперів (деривативів) полягає в 
тому, що їх інвестиційна віддача залежить від тих фінансових інструментів, 
від яких вони походять, тобто їх обіг пов’язаний з обігом базових фінансових 
активів. Похідні фінансові інструменти (деривативи) дістали свою назву від 
англійського терміну «derivative» – похідний, оскільки їх вартість є похідною 
від вартості базових інструментів, покладених в основу угоди Базовим ін-
струментом у подібних контрактах фінансового характеру можуть бути як 
окремі види первинних фінансових інструментів — грошові кошти в націо-
нальній та іноземній валютах, цінні папери, фінансові показники у вигляді 
індексів, курсів, відсоткових ставок, так і самі деривативи. Слід зауважити, 
що предметом похідного контракту можуть виступати не лише фінансові ін-
струменти, але й біржові товари, відповідно до цього розрізняють фінансові і 
товарні деривативи [1]. 

Важливо наголосити, що фінансові деривативи виникли як відповідь на 
зростаючий рівень ризику у зв’язку з мінливістю цін на традиційні фінансові 
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інструменти, забезпечивши учасникам відносин на фінансових ринках меха-
нізми зниження цих ризиків. В основі хеджування за допомогою фінансового 
деривативу була процедура попередньої фіксації всіх умов операції обміну, 
яка має відбутися в майбутньому, дозволяє і продавцеві і покупцеві протягом 
форвардного періоду стати незалежними від ризику зміни ринкової ціни ба-
зового активу. Якщо строкова ціна показує прибуток порівняно з витратами 
виробництва, то товаровиробник може уникнути цінового ризику, уклавши 
угоду про продаж товару ще до завершення виробничого процесу. Якщо ця 
ціна не покриває витрати, то вона не стимулює виробництво даного товару 
взагалі [6]. 

Таким чином, за своїм призначенням похідні фінансові інструменти 
спрямовані на створення механізмів захисту виробників і споживачів від ризи-
ків з погляду умов придбання та реалізації товарів і фінансових інструментів, 
дозволяючи уникати цінових ризиків тим суб’єктам господарювання, які не 
бажають ризикувати. В цілому ці фінансові інновації дозволили розділити на 
складові ті ризики, які притаманні базисним інструментам, і одночасно пере-
розподілити їх між учасниками угоди. Це дозволяє торгувати ризиками окремо 
від базисних інструментів, тобто здійснювати трансферт цінових ризиків. 

Висновки. Основу класу похідних фінансових інструментів становлять 
ф'ючерсні, форвардні, опціонні угоди та свопи. Оскільки всі вони пов'язані з 
виконанням певних дій протягом визначеного періоду часу або у визначений 
момент у майбутньому, їх ще називають строковими контрактами. Строкові 
контракти (похідні цінні папери) визначаються своїми специфікаціями - 
юридичними документами, в яких обов'язково обумовлюється обсяг базового 
активу в одному контракті, термін виконання, валюта розрахунку, спосіб ви-
конання (поставка активу чи розрахунки грошовими коштами) та інші харак-
теристики. 

У міжнародній практиці найпоширенішими видами деривативів є фор-
вардні та ф'ючерсні контракти, опціони і своп-контракти, а найпопулярніши-
ми видами базових фінансових інструментів – валюта, грошові кошти у фор-
мі кредитів і депозитів, цінні папери, фондові індекси. 

У вітчизняній практиці на фінансовому ринку більш широкого застосу-
вання здобули операції з традиційними фінансовими інструментами, з угода-
ми, предметом яких є грошові кошти (або їх еквіваленти), такі як кредитор-
ська і дебіторська заборгованість; векселі; акції; облігації; факторинг, фор-
фейтинг, фінансова оренда; гарантії кредитної лінії, страхові угоди фінансо-
вого характеру тощо. 

При цьому, саме поняття «похідні фінансові інструменти» також уза-
гальнює в собі множину таких синонімів, як деривативи, похідні інструменти 
або похідні цінні папери, що змістовно визначає певний різновид інструмен-
та фінансового ринку, вартість якого опосередковується вартістю одного або 
кількох базових активів, які знаходяться в основі його утворення. Тобто, змі-
стовне навантаження на термін «похідний» узагальнює природу виникнення 
відповідних інструментів фінансового ринку в залежності від застосування, 
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насамперед, базових різновидів активів. Основними функціями фінансових 
деривативів є: управління ризиками; отримання доходів; інформаційна; під-
вищення ефективності фінансового ринку; інноваційна. 

Аналізуючи сутність та особливості похідних фінансових інструментів, 
доходимо висновку, що з погляду динаміки структура фінансового ринку 
представлена лише двома сегментами – спотовим ринком, на якому період 
між датою укладання угоди та датою її виконання не перевищує двох бізнес-
днів, та строковим ринком, де тривалість форвардного періоду становить по-
над два робочі дні.  

Таким чином, наведене вище дозволяє подати уточнене визначення по-
няття «похідні фінансові інструменти» як інновації фінансового ринку у та-
кий спосіб: похідні фінансові інструменти – це строкові інструменти фінан-
сового ринку, які здатні не лише приносити інвестиційний дохід, а й відтво-
рювати потоки платежів, вартість яких залежить від вартості інших, більш 
первинних базисних активів та які в змозі управляти ризиком, підвищувати 
ефективність ринку на підставі відповідного інформаційного забезпечення, 
активізувати формування та розвиток фінансових інновацій.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Тютюнник С.В., к.е.н., доцент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Досліджено нормативне забезпечення, механізм, принципи, основні складові елеме-

нти та порядок затвердження облікової політики банку. Основну увагу приділено прин-
ципам обліку статей звітності, методам оцінки окремих статей звітності та фактам, 
що стосуються змін в обліковій політиці банку. 

Studied regulatory support, mechanisms, principles, key components and the order 
approving accounting policies of the Bank. Special attention is paid to the principles of 
accounting articles reporting methods of evaluating individual articles reporting the facts 
regarding the changes in accounting policies of the Bank. 
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Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання досить 
актуальною є проблема розуміння ролі формування та реалізації облікової 
політики банку його керівництвом та основними спеціалістами. Працівники 
бухгалтерії банку повинні надавати внутрішнім та зовнішнім користувачам 
інформацію у певному форматі. Порядок підготовки та подання інформації 
розробляється та закріплюється у положенні про облікову політику банку. У 
зв’язку з цим ефективність організації бухгалтерського обліку банку та ре-
зультатів його діяльності залежить від розробки облікової політики, вибору 
прийомів, способів та процедур ведення обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєве значення у наукових 
дослідженнях теоретико-методичних аспектів формування, наповнення та мо-
жливостей практичного використання облікової політики банку відіграють 
праці провідних вітчизняних науковців: О. В. Васюренка, І. А. Волкової, А. М. 
Герасимовича, Л. М. Кіндрацької, Т. В. Кривов’яз, О. Е. Кузьмінської, С. М. 
Лобозинської, М. С. Стасишена та інших. Однак, аспекти, що пов’язані з удо-
сконаленням її формування, наповнення та практичного використання в бан-
ках, вимагають подальших поглиблених досліджень. 

Постановка завдання. Метою публікації є визначення основних скла-
дових облікової політики банку; розгляд принципів обліку статей звітності, 
методів оцінки окремих статей звітності та фактів, що стосуються змін в об-
ліковій політиці банку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Банки організовують бух-
галтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, яка розроб-
ляється на підставі правил, встановлених Національним банком України від-
повідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (ст. 68 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність») [1]. Відповідальні працівники 
банку, які здійснюють облік та складають звітність, є користувачами обліко-
вої політики. 

Організація бухгалтерського обліку в банку повинна забезпечити: своє-
часне обслуговування клієнтів та відображення банківських операцій у бух-
галтерському обліку, надання достовірної звітності; попередження виник-
нення крадіжок і зловживань, нестач, незаконного витрачання коштів і цін-
ностей; скорочення часу і коштів на здійснення банківських операцій на ос-
нові оптимізації документообігу та застосування засобів автоматизації; за-
хист бухгалтерської інформації; контроль за належним оформленням доку-
ментів [3]. Таким чином, бухгалтерський облік повинен забезпечувати своє-
часне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користу-
вачам достовірної інформації про стан активів і зобов’язань, результати фі-
нансової діяльності та їх зміни. У фінансових звітах кожного банку відобра-
жаються результати його діяльності за звітний період. Починаючи з 1 січня 
2012 року банки складають фінансову звітність та консолідовану фінансову 
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності [2]. Передбаче-
но, що банк зобов’язаний подавати Національному банку України фінансову 
і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, плато-
спроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з 
метою оцінки фінансового стану банку (ст. 69 Закону України «Про банки і 
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банківську діяльність») [1].  Національний банк України має право вимагати 
від банку подання консолідованої і субконсолідованої звітності, а також він 
встановлює для банків: форми звітності та методику її складання; періодич-
ність та строки подання звітності; структуру пояснювальної записки; мінімум 
відомостей, що підлягають опублікуванню, та строки їх подання; методику 
складання консолідованої і субконсолідованої звітності. Кожний власник іс-
тотної участі в банку, який є юридичною особою, зобов’язаний подати Наці-
ональному банку України у встановлений ним строк річний звіт про свою ді-
яльність. Банк зобов’язаний протягом місяця, наступного за звітним пері-
одом, розповсюджувати на веб-сайті банку, а також розміщувати у примі-
щеннях банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квар-
тальний баланс, звіт про фінансові результати банку та примітки до звітів, 
перелік яких визначається Національним банком України. 

З метою розуміння сутності фінансової звітності банку, потрібно озна-
йомитися з його обліковою політикою, яка й забезпечує повноту та достовір-
ність операцій у сфері обліку. У відповідності до ст. 1 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», облікова політика – 
це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підпри-
ємством для складання та подання фінансової звітності [2]. Положенням про 
організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України уточнено 
визначення облікової політики банку. Зокрема, зазначено, що облікова полі-
тика банку – це сукупність принципів, методів і процедур, що використову-
ються банком для складання та подання фінансової звітності [5]. У відповід-
ності до вимог нормативно-правових та внутрішніх документів щодо ведення 
бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, а також з метою 
покращення ведення управлінського обліку та підвищення результатів фінан-
сової діяльності, банком самостійно визначаються конкретні методи обліку 
та облікові процедури, які є складовими облікової політики. У банках основ-
не призначення облікової політики полягає в: упорядкуванні та раціональній 
організації облікового процесу; забезпеченні методологічного та методично-
го відображення майна банку, фінансово-господарських операцій та резуль-
татів його діяльності; наданні бухгалтерському обліку в банку планомірності 
та цілеспрямованості; досягненні ефективності обліку в кредитній установі. 

У банках нормативним забезпеченням розробки облікової політики 
слугують: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», Закон України «Про банки і банківську діяльність», Положення про 
організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, Міжнаро-
дні стандарти фінансової звітності, чинне законодавство з питань ведення 
бухгалтерського обліку та норми податкового законодавства.  

Положення про облікову політику банку затверджується правлінням 
(радою директорів) банку. Облікова політика банку доводиться до відома 
всіх відокремлених підрозділів банку. Нею встановлюється порядок ведення 
бухгалтерського обліку операцій, які здійснює банк згідно із законодавством 
України, а також відображаються у ній особливості організації та ведення 
бухгалтерського обліку банку. Одним із важливих аспектів формування по-
ложення про облікову політику є розробка методики ведення обліку окремих 
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операцій відносно яких нормативні акти не містять конкретних рекомендацій 
щодо правил їх обліку. У зв’язку з цим банк самостійно розробляє методику 
обліку конкретних питань на підставі чинних положень. 

У відповідності до принципу послідовності облікова політика банку 
передбачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної обліко-
вої політики. Зміни у облікову політику можуть бути внесені тільки у тих ви-
падках, якщо це вимагається нормативно-правовими актами Національного 
банку України, прийнятими відповідно до міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності, та/або міжнародними стандартами  фінансової звітності, а та-
кож якщо це приводить до того, що фінансові звіти надають достовірну та 
доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінан-
совий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки банку. 

Облікова політика банку базується на основних принципах бухгалтер-
ського обліку, яких банки дотримуються при веденні рахунків та складанні 
внутрішньої та зовнішньої звітності [5]: 

– повне висвітлення – усі операції підлягають реєстрації на рахунках 
бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має 
містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій бан-
ку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; 

– превалювання сутності над формою – операції обліковуються та роз-
криваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не 
лише за їх юридичною формою; 

– автономність – активи та зобов’язання банку мають бути 
відокремлені від активів і зобов’язань власників цього банку та інших банків 
(підприємств), у зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власників не 
мають відображатися у фінансовій звітності банку; 

– обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, 
відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання 
та/або витрати – не занижуватимуться; 

– безперервність – оцінка активів та зобов’язань здійснюється, виходя-
чи з припущення, що банк є безперервно діючим і залишатиметься діючим в 
осяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї 
діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах; 

– нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення 
фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного 
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і 
витрати відображаються в обліку та фінансовій звітності в момент їх виник-
нення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; 

– послідовність – постійне (із року в рік) застосування банком обраної 
облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передба-
чених міжнародними стандартами фінансової звітності, і потребує додатко-
вого обґрунтування і розкриття у фінансових звітах; 

– історична (фактична) собівартість – активи і пасиви обліковуються 
пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання 
в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають 
переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату. 
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Бухгалтерський облік у банках та фінансова звітність ведеться у валюті 
України. Якщо операції були здійснені в іноземній валюті, то їх відобража-
ють в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у валюті України з пе-
рерахуванням її за офіційним валютним курсом, встановленим Національним 
банком України на дату здійснення операції або складання звітності. В облі-
ковій політиці банку обов’язково повинно бути описано: принципи обліку 
статей звітності; методи оцінки окремих статей звітності; факти, що стосу-
ються змін в обліковій політиці. Так, зокрема, в обліковій політиці 
обов’язково вказуються методи оцінки активів та зобов’язань, порядок облі-
ку доходів і витрат та створення і використання резервів. Ведення бухгалтер-
ського обліку в банку передбачає визнання конкретної статті балансу (звіту 
про фінансовий стан банку), основними складовими якого є активи, зо-
бов’язання та власний капітал. Умовою визнання активів та зобов’язань в ба-
лансі є їх оцінка, тобто визначення тієї суми коштів, за якою вони будуть ви-
знані та опубліковані у фінансовій звітності. 

Своєчасна та об’єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов’язань (ба-
лансових та позабалансових) та прийняття за результатами оціночної інфор-
мації ефективних управлінських рішень дозволяє розробити комплекс захо-
дів щодо поліпшення структури балансу, скорочення низьколіквідних та не-
доходних активів, що забезпечить зміцнення фінансового стану та стабільно-
сті банку. Активи та зобов’язання банку обліковуються, пріоритетно, за вар-
тістю їх придбання чи виникнення (відповідно до принципів бухгалтерського 
обліку); активи та зобов’язання в іноземній валюті (за винятком немонетар-
них статей), підлягають переоцінці при кожній зміні валютного курсу; майно, 
цінні папери та майнові права, які приймаються в заставу, обліковуються за 
справедливою вартістю. Активи при обліку за первісною (історичною) варті-
стю визнаються за сумою фактично сплачених за них коштів, а зобов’язання 
– за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання. Якщо ж активи 
обліковуються за справедливою (ринковою) вартістю, то вони визнаються за 
тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких ак-
тивів у поточний час, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагала-
ся для проведення розрахунку у поточний час. Приведення вартості активів у 
відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки. 

Отже, в обліковій політиці банку повинні бути розроблені та затвер-
джені такі основні складові: характеристика аналітичних рахунків внутріш-
нього плану рахунків; додаткові регістри аналітичного обліку та форми пер-
винних документів, на підставі яких здійснюються операції, включаючи фо-
рми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності; правила докумен-
тообороту та технології обробки облікової інформації; перелік визначених 
прав працівників банку на підписування документів; перелік операцій, що 
потребують додаткового контролю; порядок проведення інвентаризації та 
методи оцінки активів і зобов’язань; порядок контролю за здійсненими внут-
рішніми операціями; порядок розрахунків між філіями та іншими структур-
ними підрозділами банку; порядок фінансування структурних підрозділів ба-
нку; порядок консолідації фінансової звітності асоційованих і дочірніх ком-
паній; порядок застосування в обліку принципу нарахування доходів і витрат 
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(включаючи порядок амортизації активів банку, створення та використання 
резервів); політика банку щодо роботи з цінними паперами (як придбаними, 
так і емітованими); процедури вивірки та контролю (операцій, звітності то-
що); порядок реєстрації договорів; інші документи та рішення, необхідні для 
організації бухгалтерського обліку. 

Висновки. Таким чином, раціональне налагодження облікового проце-
су в банку забезпечується розробленою обліковою політикою. У банках по-
ложення про облікову політику затверджується наказом керівника банку до 
початку нового календарного року і вона є обов’язковою до виконання. Вне-
сення змін до облікової політики не допускається, тільки у випадку істотних 
змін у діяльності банку або правовій базі, і ці зміни відображаються в пояс-
нювальній записці до річного звіту банку. Основними складовими облікової 
політики є: характеристика синтетичного та аналітичного обліку, правила 
документування та документообороту, порядок контролю, правила здійснен-
ня банківських операцій та методика відображення їх в обліку.  
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У статті розглядаються напрями ефективного оновлення техніко-технологічної 

бази аграрних підприємств. За результатами дослідження розроблено пропозиції щодо 
удосконалення техніко-технологічного розвитку виробництва в аграрних підприємствах. 

The article examines trends of updating technical and technological base of agricultural 
enterprises. The study results propose the improvement of technical and technological 
development in agricultural enterprises. 
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Постановка проблеми. Сучасний рівень виробництва вкладає новий 
зміст у поняття технології, як науки про найбільш економічні способи і про-
цеси виробництва продукції, сировини та матеріалів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему розвитку техно-
логій та їх систем у аграрному секторі економіки досліджували Саблук П.Т., 
Білоусько Я.К., Остапчук М.В., Рибак А.І., Мазоренко Т.І., Мазнєв Г. С., Ко-
ноненко М.П., Тютюнник М.Г. та інші. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення технологій та їх сис-
тем у галузі рослинництва та запропонувати напрями ефективного оновлення 
техніко-технологічної бази аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічні напрями роз-
витку сільського господарства України на період до 2020 року передбачають 
техніко-технологічну модернізацію агропромислового виробництва шляхом 
формування ефективних систем технологій та створення передумов для їх 
впровадження на основі інноваційної моделі розвитку галузей. 

Теоретичною основою кожної системи технологій є закони агрономії, 
творче використання яких в умовах виробництва забезпечує високу економі-
чну ефективність кожної ланки і системи в цілому. 

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

Сучасна технологічна система повинна створювати оптимальні умови 
для вирощування сільськогосподарських культур на всіх етапах їх росту і роз-
витку: розміщення посівів після попередників, передбачених сівозміною; ви-
рощування високоврожайних сортів і гібридів з високою якістю продукції; оп-
тимальне забезпечення рослин елементами живлення, інтегровану систему за-
хисту рослин від бур'янів, шкідників та хвороб, виконання технологічних при-
йомів, спрямованих на захист грунтів від ерозії, нагромадження вологи, ство-
рення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарських культур [2]. 

Новітні технологічні системи передбачають широке застосування досяг-
нень науки і техніки – хімізації, селекції, меліорації, комплексної механізації, 
енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, що забезпечують 
отримання сталих, високих і якісних урожаїв сільськогосподарських культур. 

Визначальними напрямами розвитку технологій у галузі рослинництва 
має бути розробка і впровадження ресурсозберігаючих та екологоохоронних 
технологій. Енергоємність виробництва сільськогосподарської продукції в 
Україні у 2 – 3 рази вища, ніж у розвинутих країнах, а питома вага енергоресу-
рсів у структурі витрат висока і складає 25 – 30 %. Такий стан енергоємності 
виробництва не може забезпечити високу конкурентоспроможність продукції 
на вітчизняному та світовому ринках. Основною причиною перевитрат енер-
горесурсів є те, що сучасні технології не зорієнтовані на енергозбереження. 

В Полтавській області впроваджуються енерго- та ресурсозберігаючі 
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технології на площі 890 тис. га, що забезпечило економію дизельного паль-
ного 9,8 тис. тонн. При цьому зменшилися витрати пального на 1 га посіву 
сільськогосподарських культур. За рівнем урожайності і, зокрема зернових 
культур, область займає провідне місце в Україні. 

Ресурсозберігаючі технології, як правило, забезпечують прибутковість 
виробництва. У цьому зв'язку заслуговує на увагу система "No - Till" як еко-
номічна модель рослинництва. При її розробці спеціалісти корпорації «Агро-
Союз» Синельниківського району Дніпропетровської області взяли за основу 
енергозберігаючу технологію нульового обробітку ґрунту та зосередились на 
оптимізації виробничих процесів, зробили рослинництво управлінським, 
прогнозованим та економічно ефективним. Важливо зауважити, що світові 
лідери виробництва зерна США, Канада, Австралія, Німеччина, Франція уже 
більше 20 років працюють за технологією "No - Till". 

Корпорація «Агро-Союз» використовує рідкі добрива, які є більш еконо-
мічними. По-перше, вартість діючої речовини менша, а по-друге, у такому ви-
гляді добрива краще усмоктує грунт і вони стають більш доступними для рос-
лин. Посівний комплекс "HORSCH - Агро-Союз" вносить добрива безпосеред-
ньо під кореневу систему, а не розкидає їх по полю. Під культуру використову-
ють 58% площі поля, а міжряддя складають лише 42%, звідси видно, економія 
добрив майже 30% порівняно з традиційним його розкиданням по полю. 

У господарстві уже перейшли на потужну техніку: трактори - до 500 
к.с, культиватори до 18 м, сівалки -18 м, жатки - 11 м. 

Переваги сучасної техніки полягають в тому, що вона є універсальною 
і може виконувати одночасно кілька операцій. Наприклад, посівний комплекс 
виконує за один прохід 3 операції: сіє, вносить добрива, коткує посів. 

Правильне планування навантаження на техніку дозволило підприємс-
тву використати для обробітку більше 7000 га один широкозахватний посів-
ний комплекс «HORSCH - Агро-Союз». 

Застосування ресурсозберігаючих технологій у корпорації «Агро-
Союз» дозволило зменшити витрати дизельного пального на 1 га з 93 кг/га  
1997 році до 25 кг/га у 2012 році. При цьому значно скоротився парк машин 
та знарядь, знизилась потенційна забур'яненість полів на 27%, майже у 4 рази 
зменшились витрати пально-мастильних матеріалів. 

Впровадження ресурсозберігаючої технології та оптимізація виробни-
чих процесів окупає інвестиції на нову техніку, а її ресурсу вистачає на 10 
років. При цьому рівень рентабельності в господарстві досягає 100-110 % [4]. 

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

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

У нас ще майже не використовуються рослинні рештки для поповнення 
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органічної речовини в ґрунті. Все перетворюється в корми, причому неякісні, 
або що ще гірше і страшніше - спалюється. Солома зернових, кукурудзиння 
(кукурудза на зерно), стебла соняшнику, ріпаку, гичка, цукрових буряків вся 
інша побічна продукція повинна повертатись назад в ґрунт. 3-4 тонни соломи 
рівнозначні внесенню 9 тонн на гектар доброго гною. За даними Інституту 
землеробства, гичка кормових буряків, залишена в полі, формувала приріст 
зерна ячменю 9 центнерів на гектар. 

Післязбиральні рештки, подрібнені комбайнами і рівномірно розкидані 
по полю, зменшують поверхневий стік, гасять кінетичну енергію дощових 
крапель, прискорюють інфільтрацію вологи в ґрунт і сприяють нагрома-
дженню більших запасів вологи. Вони поглинають залишковий, недовикори-
станий азот для формування врожаю, тим самим запобігають його втратам і 
забрудненню ґрунтових вод, а потім, розкладаючись, віддають наступній ви-
рощуваній культурі. Залишення післязбиральних решток на добриво вигідне 
економічно. Зменшуються затрати на скиртування, перевезення, тим більше, 
що такі «корми» ніколи не забезпечать прибутковості у тваринництві. 

Основою біологізації має стати придисковування рослинних решток і 
висів швидкорослих культур на зелені добрива і їх сумісне використання. 

У науковій літературі поширена думка, що при відмові від хімізації сіль-
ськогосподарського виробництва відбувається зниження врожайності культур 
на 30 – 40 %. Досвід ПП «Агроеклогія» Шишацького району Полтавської об-
ласті переконує, що із застосуванням органічного землеробства можна не ли-
ше утримати врожайність на попередньому рівні, а й підвищити її [3]. 

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

Для цього необхідно створити систему технічних засобів, здатних по 
ходу руху машинно-тракторного агрегату реагувати на зміни характеристик 
окремих ділянок поля і відповідно автоматично змінювати режими виконан-
ня технологічних операцій. 

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

Формування оптимальних технологічних комплексів забезпечує своє-
часне та якісне виконання робіт. Технологічні комплекси (машинно-
тракторні парки) повинні бути сконцентровані, як правило, у великих, еко-
номічно міцних сільськогосподарських підприємствах, при створенні регіо-
нальних комерційних станцій по обслуговуванню сільськогосподарських то-
варовиробників, у тому числі технікою спеціального призначення. 

Ефективність різних технологій та комплексу машин має тісний взає-
мозв’язок з розробкою та впровадженням технологічних карт. Їх використан-
ня сприятиме оптимізації машинно-тракторного парку шляхом обчислення 
технологічної потреби залежно від структури посівних площ. 
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Оптимізація МТП дасть змогу зменшити витрати на придбання техніч-
них засобів у межах 18 – 20 % порівняно з тим, що маємо нині. Крім того, 
сприятиме зниженню собівартості продукції рослинництва на 15 – 20 % [1]. 

Досвід підприємств, які ефективно господарюють, свідчить про те, що 
в оглядовому майбутньому прибутково працюватимуть лише ті підприємст-
ва, які здійснюватимуть виробництво на основі раціональних техніко-
технологічних систем.  

Висновки. Пріоритетними напрямами ефективного оновлення розвит-
ку техніко-технологічних систем є впровадження персоніфікованих ресурсо-
зберігаючих та екологоохоронних технологій. При цьому важлива роль від-
водиться біологічним ґрунтозахисним технологіям. 
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У статті висвітлено основні засади стратегічного управління в аграрних підпри-

ємствах, визначено основні напрямки розробки стратегії розвитку сільськогосподарсько-
го виробництва в сучасних умовах. 

The article deals with the basic principles of strategic management of agricultural enter-
prises, the main directions of development strategy of agricultural production in the modern world. 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин у суспільстві зу-
мовлює нові принципи управління аграрним виробництвом. Умови ринку по-
збавляють керівника підприємства привілеїв стратегічної безвідповідальності 
за свої дії. Він повинен самостійно приймати вирішальні, довготермінові 
стратегічні рішення, враховуючи економічну ситуацію, законодавчі та нор-
мативні акти, що обумовлюють правила ведення виробничої діяльності, а та-
кож кон’юнктуру ринку. 

Виходячи з сучасної теорії та практики менеджменту, стратегічне 
управління є найбільш ефективним способом управління за умов динамічно-
го та непередбачуваного зовнішнього середовища, у якому на даний момент 
знаходяться виробники сільськогосподарської продукції. 
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Все це зумовлює необхідність проведення не лише ретроспективного 
аналізу стану господарської діяльності, що склався у минулому, а й стратегі-
чного управління, зокрема розробки стратегій розвитку аграрних підпри-
ємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти стратегічного пла-
нування представлені в роботах зарубіжних класиків: І.Ансоффа, П.Дойля, 
К.Ендрю, Г.Мінцберга, М.Портера, А.Дж.Стрікленда, А.Томпсона, 
Р.Фатхутдінова та інших. Не зважаючи на достатнє висвітлення даної про-
блематики й вітчизняними науковцями (Л.Довгань, М.Книшем, А.Наливайко, 
В.Нємцовим, З.Шершньовою [9] та іншими), для української економіки вона 
залишається малоапробованою. Дослідження показують, що низька ефектив-
ність діяльності більшості сільськогосподарських підприємств зумовлений 
ситуаційним підходом до управління й відмовою та/або необізнаністю госпо-
дарників засадам стратегічного управління. Необхідність посилення конку-
рентної позиції позицій та забезпечення економічної стійкості підприємств 
аграрного сектору зумовили написання даної статті. 

Постановка завдання. Аналіз основних засад стратегічного управлін-
ня в аграрних господарствах, та визначення на для них основних напрямків 
розробки стратегії розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес розробки стратегії 
є тим інструментом, який допомагає в прийнятті управлінських  рішень. Його 
завдання – забезпечити нововведення та зміни для підприємства в достат-
ньому розмірі. Відповідно до цього для аграрних підприємств необхідно ви-
ділити чотири основні види управлінської діяльності в межах процесу розро-
бки стратегії розвитку: розподіл ресурсів; адаптація до зовнішнього середо-
вища; внутрішня координація; усвідомлення організаційної стратегії; 

Розподіл ресурсів. Цей процес є розподілом обмежених організаційних  
ресурсів, таких як фонди, дефіцитні управлінські таланти та технологічний 
досвід. 

Адаптація до зовнішнього середовища. Адаптація охоплює всі дії стра-
тегічного характеру, які покращують відносини в галузях агрогосподарств з її 
оточенням. Підприємству необхідно адаптуватися як до сприятливих можли-
востей, так і до небезпек зовнішнього середовища, виявити відповідні варіан-
ти та забезпечити ефективне пристосування стратегії до зовнішніх умов. 

Внутрішня координація. Вона включає координацію стратегічної дія-
льності для відображення сильних та слабких сторін підприємства з метою 
досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій. 

Усвідомлення організаційної стратегії. Ця діяльність передбачає здійс-
нення систематичного розвитку мислення менеджерів шляхом формування 
підприємства, яке може вчитися на минулих стратегічних рішеннях. Здат-
ність вчитися на досвіді дає можливість підприємствам досконало скоректу-
вати свій стратегічний напрямок і підвищити професіоналізм в галузі страте-
гічного управління.  

Модель процесу розробки стратегії розвитку аграрного підприємства 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Послідовність процесу розробки стратегії розвитку 

аграрного підприємства 
Джерело: власна розробка 

 

Місія аграрного підприємства полягає у сприянні економічному розви-
тку регіону та України в цілому за рахунок сільськогосподарської продукції; 
забезпеченні відповідного прибутку власникам підприємств та його справед-
ливому розподілі; гідному ставленні до співробітників і вирішенні їх соціа-
льних питань; сприянні виходу підприємств на іноземні ринки та їх інтеграції 
в світову економічну спільноту. 

Таким чином, виходячи з місії розвитку аграрного підприємства можна 
визначити цілі діяльності даного підкомплексу. 

Це цілі, що стосуються маси прибутку, але їх досягнення можливо ли-
ше в умовах розвитку всіх видів діяльності підприємства. Тому можна визна-
чити окремо цілі виробництва, комерційної діяльності, соціальні, інноваційні. 

Цілі виробництва аграрного підприємства – збільшення обсягів вироб-
ництва, зростання обсягів закупівлі сировини і матеріалів, зниження витрат 
виробництва, проведення ефективної асортиментної політики. 

Цілі комерційної діяльності – збільшення обсягу реалізації продукції, 
налагодження ефективних зв’язків з постачальниками, вибір оптимальних 
постачальників, стабілізація та зменшення цін на продукцію за умови зрос-
тання прибутку, зниження витрат обігу та інше. 

Соціальна ціль аграрного підприємства – створення умов праці, що 
сприяють високій продуктивності та ефективності, збільшення коштів на со-
ціальний розвиток колективу, створення ефективної системи оплати праці, 
забезпечення безперебійності виплат заробітної плати. 

Інноваційна ціль – впровадження нових технологій виробництва, моде-
рнізація та реконструкція потужностей підприємства, впровадження нових 
видів високоефективного обладнання. 

Відповідно до запропонованих головних і специфічних цілей майбут-
ньої діяльності аграрного підприємства спробуємо визначити стратегічні та 
фінансові цілі. 

Стратегічними цілями розвитку аграрного підприємства є:  збільшення 
частки ринку, зокрема, в межах області та в цілому по Україні; досягнення на-
дійного положення в галузі; підвищення якості продукції; підвищення репутації 
підприємства; лідерство в сфері технологій; підвищення конкурентноздатності 
на міжнародних ринках; збільшення можливостей росту; задоволення потреб 
споживачів. 

Фінансовими цілями розвитку аграрного підприємства є: швидке зрос-
тання прибутків підприємства за рахунок розвитку галузей; швидке зростання 
грошових надходжень; збільшення прибутку на вкладений капітал; забезпе-

Місія розвитку 
підприємства 

Цілі та задачі 
розвитку під-
приємства

Стратегія 
розвитку під-
приємства

Плани розви-
тку підпри-
ємства 
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чення міцного фінансового положення; впровадження більш диверсифікованої 
база для отримання прибутку; підвищення можливості отримання стабільного 
прибуток в період економічних спадів. 

Основним знаряддям сфери стратегічного планування є аналіз госпо-
дарського портфеля підприємства. Мова йде про оцінку керівництвом стану 
цього портфеля, тобто про оцінку положення усіх вхідних до складу підпри-
ємства виробництв. 

Такий аналіз вимагає виявити більш-менш рентабельні виробництва і 
прийняти рішення про те, що робити з кожним з них окремо. Підприємству 
очевидно захочеться вкласти основні ресурси в найбільш рентабельні вироб-
ництва і  скоротити чи взагалі припинити вкладення в слабкі. Воно може під-
тримувати свій господарський портфель у бойовій готовності, чи зміцнювати 
та додавати нові виробництва, що набирають силу. 

Блок господарського портфеля аграрного підприємства дає можливість 
встановити: 

– які галузі розвивати в даній ситуації підприємству на основі ситуа-
ційного аналізу і прогнозування тенденції розвитку ринку на Україні? При-
родно варто розвивати прибуткові галузі. 

– які галузі зберігати на колишньому рівні і чому? Як правило, це ни-
зькорентабельні галузі, але вони дають можливість зм'якшити сезонність у 
використанні робочої сили, додатковий розмір грошового виторгу. 

– які галузі «згортати» чи в яких галузях припинити виробництво 
окремих товарів? Природно, це стосується насамперед збиткових галузей. 

Для оцінки привабливості конкретної галузі підприємство враховує 
розмір ринку, темпи його росту, розміри одержуваної на ньому прибутку, ін-
тенсивність конкуренції, циклічність і сезонність ділової активності, а також 
можливості зниження собівартості товарної одиниці в умовах крупного ви-
робництва чи за рахунок досвіду, накопиченого керуючими.  

Матриця Мак-Кенсі дозволяє підприємству класифікувати кожну свою 
галузь по її частці в прибутку підприємства щодо інших, її конкурентноздат-
ності, займаному обсягу ринку, рівню економічного росту й інтересу до них 
підприємства [5]. Використовуючи цю матрицю підприємство може намітити 
стратегічні напрямки виробничої діяльності, тобто, визначити напрямку роз-
витку галузей. 

У розгляді блоку господарського портфеля аграрного підприємства 
скористаємося матрицею Мак – Кенсі (рис. 2). 

Матриця Мак-Кенсі показала, що для аграрного підприємства найбільш 
пріоритетні галузі є виробництво зернових та зернобобових культур та куку-
рудзи на зерно, де без труднощів продукція знаходить свого споживача, мо-
жна сказати, що ці галузі необхідно розвивати і вкладати в них більше засо-
бів і більше зусиль на удосконалювання цієї продукції. Що ж стосується ви-
робництва м’яса ВРХ та свиней, то ці галузь є переважно збитковими для аг-
рарних підприємств, для інвестування цього напрямку необхідно залучати 
переважно зовнішні кошти. 
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Позиція галузей Інтерес підприємств до галузей 
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IS – галузі, куди варто вкладати інвестиції. 
RD – відмовитися від інвестицій і частина прибутку направити на розвиток іншої га-

лузі. 
S – галузі, які потрібно зберегти в невеликих розмірах. 
 

Рис. 2. Матриця «Мак-Кенсі» для аграрного підприємства 
Джерело: власна розробка на основі [1, 3, 6] 

 

Відповідно до цього для розвитку виробництва слід обрати блок стра-
тегій росту даної галузі. Блок стратегії росту галузі рослинництва полягає у 
визначенні основних напрямків розширення ділової активності даного підко-
мплексу підприємства. 

Існує чотири напрямки: 
– розширення «усередину» – сегментація існуючого ринку з метою 

охоплення своєю продукцією нових споживачів з обліком їхньої купівельної 
спроможності; 

– розширення «ушир» – диверсифікованість виробництва, тобто вироб-
ництво іншої продукції; 

– розширення активності «через кордон», на першому етапі вихід на 
ринки країн СНД, а на другому - на ринки Західної Європи, Азії й Америки; 

– кількісне зростання виробництва нової і найбільш конкурентноздат-
ної продукції, що користається попитом споживачів і дає прибуток. 

У цьому блоці обов’язково варто дати відповіді на наступні питання: 
1) які цільові ринки найбільш важливі для комерційного успіху даного 

підприємства? 
2) які перспективні ринки вивчає керівництво підприємства для розши-

рення збутових операцій? 
3) які зміни прогнозуються на цільових ринках, і як вони можуть упли-

нути на ділову активність підприємства? 
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4) чи може підприємство оцінити позитивні і негативні явища, які здійс-
нюють вплив на попит на цільових ринках? 

У такий спосіб розроблена стратегія допоможе усунути негативний ефект 
невизначеності і мінливості зовнішнього середовища аграрних підприємств і 
підготуватися до необхідних внутрішніх змін у виробництві. Ця стратегія чітко 
позначить цілі розвитку і найбільш ймовірні шляхи їхнього досягнення. 

Таким чином, серед запропонованих можливостей для аграрних підпри-
ємств найбільш оптимальною є можливість ретельного дослідження ринку та 
впровадження нових прогресивних технологій вирощування сільськогосподар-
ських культур. Такі можливості є притаманними для стратегії диверсифікова-
ності.  

Стратегії диверсифікованого росту – це стратегії, які реалізуються в 
тому випадку, якщо фірми далі не можуть розвиватися на одному ринку з да-
ним продуктом у рамках даної галузі [6].  

Головні типи стратегії диверсифікованого росту такі: 
– стратегія концентрованої диверсифікації, що базується на пошуку та 

використанні додаткових можливостей виробництва нових продуктів, які є в 
існуючому бізнесі [2]. Tобто існуюче виробництво залишається в центрі біз-
несу, а нове виникає виходячи з тих можливостей, які існують в освоєному 
ринку, в технологіях, що використовуються, або в інших сильних сторонах 
функціонування підприємства; 

– стратегія горизонтальної диверсифікації передбачає пошук можливо-
стей росту на існуючому ринку за рахунок нової продукції, яка потребує но-
вих технологій, відмінних від тих, що вже використовуються [2]. При даній 
стратегії аграрних підприємств повинна орієнтуватися на виробництво таких 
технологічно непов’язаних продуктів, які б використовували вже існуючі 
можливості підприємства. Оскільки новий продукт повинен бути орієнтова-
ний на споживача основного продукту, то за своїми якостями він повинен бу-
ти супутнім продукту, який вже виробляється фірмою. Важливою умовою 
реалізації даної стратегії є попередня оцінка фірмою власної компетентності 
у виробництві нового продукту; 

– стратегія конгломератної диверсифікації полягає в тому, що аграрних 
підприємств розширюється за рахунок виробництва технологічно непов’язаних 
продуктів з товарами, що вже виробляються підприємством, та які будуть реалі-
зовуватися на нових ринках [4]. Це одна із самих складних для реалізації стра-
тегій розвитку, тому що її успішне здійснення залежить від багатьох чинників, 
зокрема, від компетентності наявного персоналу, і особливо менеджерів, сезон-
ності в житті ринку, наявності необхідних сум грошей тощо. 

Таким чином, сформувавши та визначивши нову стратегію розвитку 
для рослинництва, слід перейти до визначення основних умов реалізації об-
раної стратегії. 

Висновки. Стратегічне управління аграрними підприємствами є над-
звичайно важливим за умов мінливого зовнішнього середовища. Одним із клю-
чових питань його використання зазначеними суб’єктами господарювання є 
розробка бізнес-стратегій їх подальшого функціонування. До них відносять 
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стратегію подальшого розвитку, стабілізації та скорочення. 
Розробка бізнес-стратегій для сільськогосподарських товаровиробників 

ґрунтується на детальних результатах стратегічного аналізу їх діяльності. Для 
вирішення даної проблеми ми запропонували використати портфельні методи 
аналізу аграрних підприємств за показниками їх фінансового стану та ефек-
тивності діяльності.. 
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В статті представлені рекомендації з формування організаційної структури про-

ведення реструктуризації, яка покликана забезпечувати комплексність і внутрішню ко-
ординацію діяльності усіх структурних підрозділів підприємства у процесі перетворень. 
При формуванні організаційної структури проведення реструктуризації автором пропо-
нується створення спеціального підрозділу – служби стратегічного розвитку, за якою 
будуть закріплені функції реструктуризації. Запропоновано використання графічного 
методу для розподілу функцій реструктуризації, визначення адміністративних і горизон-
тальних взаємодій у формованій організаційній структурі проведення реструктуризації 
підприємства. 

The article presents guidelines for the formation of the organizational restructuring 
structure, which aims to provide a comprehensive and internal coordination of all departments 
and divisions in the process of transformation. While forming the organizational structure of the 
proposed restructuring, the author creates a special unit - the strategic development of the 
service, which will be assigned the function of restructuring. The usage of graphical method for 
the functions distribution of restructuring, administrative determination and horizontal 
interactions in formed organizational structure of the enterprise restructuring. 
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Постановка проблеми. Актуальність обраної теми дослідження поля-
гає у тому, що удосконалення механізму реструктуризації м’ясопереробних 
підприємств обумовлює необхідність створення відповідних організаційних 
умов – розподілу обов’язків та відповідальності, залучення необхідних екс-
пертів та фахівців. Тому необхідно надати рекомендації щодо формування 
відповідної організаційної структури управління реструктуризацією. А тому, 
при організації реструктуризації м’ясопереробного підприємства особливе 
місце займає питання формування організаційної структури, відповідальної 
за проведення перетворень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам реструктуриза-
ції промислових підприємств присвячені наукові праці таких зарубіжних та 
вітчизняних вчених, як: М. Д. Аістова [1], О. І. Амоша [2], Б. М. Андрушків 
[2], С. С. Аптекар [2], І. В. Бабій [3],  М. Г. Білопольський [2], В. Г. Гадецкий, 
В. М. Геєць [4], Н. В. Гриценко [6], І. В. Качан [7], І. О. Лепьохіна [8], В. Г. 
Прушківський [9], В. В. Шевченко [7], С. І. Юрій [2] та інші. У роботах за-
значених вчених розглянуті різноманітні питання та напрями управління під-
приємствами, їх реструктуризації та реорганізації. Однак питанням щодо фор-
мування організаційної структури проведення реструктуризації 
м’ясопереробних підприємств в Україні, не знайдено. Тому теоретичне та прак-
тичне вирішення завдання щодо формування організаційної структури прове-
дення реструктуризації м’ясопереробних підприємств є актуальним, необхідним 
та спрямованим на розробку ефективного механізму реструктуризації 
м’ясопереробних підприємствами. 

Постановка завдання. Представити рекомендації з формування орга-
нізаційної структури проведення реструктуризації, яка покликана забезпечу-
вати комплексність і внутрішню координацію діяльності усіх структурних 
підрозділів м’ясопереробних підприємств в Україні у процесі перетворень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За визначенням Я. М. Грі-
танса організаційна структура являє собою відповідну конструкцію, систему, 
що включає у себе елементи і функціональні зв’язки між ними, що відповідає 
певним цілям і завданням, для виконання яких створено дану організаційна 
структура [5]. 

Відповідно, організаційна структура реструктуризації може бути ви-
значена як система елементів і функціональних зв’язків між ними, що ство-
рена для проведення реструктуризації підприємства і відповідає її цілям, що 
забезпечує комплексність і внутрішню координацію діяльності всіх структу-
рних підрозділів у процесі перетворень . 

Організаційна структура реструктуризації може бути сформована на 
основі діючих структурних підрозділів або за допомогою створення нового 
спеціалізованого підрозділу підприємства. 

З метою визначення структурних підрозділів, які зможуть здійснювати 
розробку і реалізацію реструктуризації, нами були розглянуті організаційні 
структури м’ясопереробних підприємств ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»,  
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ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», ТОВ «М’ясна фабрика «Фаворит плюс», 
ПАТ «Кременчукм’ясо», ТОВ «Салтівський  м’ясокомбінат». Проте у діючих 
організаційних структурах відсутні підрозділи, що виконують функції стра-
тегічного планування та розвитку підприємства, яким може бути відведена 
головна роль в організації реструктуризації.  

У зв’язку з цим нами рекомендується створення спеціалізованого під-
розділу для проведення реструктуризації підприємства – служби стратегічно-
го розвитку. 

Проектування організаційної структури реструктуризації включає на-
ступні позиції:  

- подання спільної мети реструктуризації у вигляді комплексу спеціалі-
зованих завдань;  

- виділення функцій реструктуризації;  
- утворення на основі попередньо диференційованих завдань і робіт 

спеціалізованого підрозділу;  
- визначення посадових вимог, прав і обов’язків з виконання певних 

приватних завдань реструктуризації;  
- визначення взаємодії та інформаційних потоків у процесі здійснення 

перетворень. 
Послідовність етапів проектування організаційної структури реструк-

туризації відображена на рис. 1. 
Процес проектування організаційної структури починається із встанов-

лення спільної мети реструктуризації, яка визначається, перш за все, станом 
підприємства. 

Тому, в якості загальної мети реструктуризації може бути встановлена 
одна з таких цілей: 

1) забезпечення більш високого рівня розвитку стабільно функціоную-
чого підприємства; 

2) запобігання можливої кризи  підприємства; 
3 ) вихід підприємства з кризи. 
Після того, як встановлені мета і завдання реструктуризації, слід пере-

ходити до визначення складу функцій і підфункцій реструктуризації. 
Авторм було визначено перелік функцій реструктуризації підприємства, 

до яких віднесені наступні: прогнозування і планування, аналіз, організація, 
контроль, облік. Кожну функцію реструктуризації слід розбити на низку під-
функцій. Склад підфункцій реструктуризації підприємства представлений у 
табл. 1. 

Отже, нами визначено склад підфункцій реструктуризації, які будуть 
закріплені за службою стратегічного розвитку. Далі слід переходити до вста-
новлення кількості співробітників даного підрозділу і розподілу функцій між 
ними. Нами рекомендується формування підрозділу з п’яти співробітників: 
начальника підрозділу, його заступника та трьох фахівців. 
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Рис. 1. Схема процесу проектування організаційної структури проведення 

реструктуризації м’ясопереробних підприємств 
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Створення структурного підрозді-
лу з організації реструктуризації Розподіл та інтеграція функцій між співробіт-

никами підрозділу 

Визначення складу функцій і 
підфункцій реструктуризації 

Виявлення і класифікація видів діяльності, що 
необхідні для досягнення цілей реструктуризації 

Етапи проектування організа-
ційної структури проведення 

реструктуризації 

Встановлення загальної мети ре-
структуризації підприємства і її 

диференціація 

Зміст етапів 

В якості загальної мети може виступати: забез-
печення більш високого рівня розвитку підпри-
ємства, усунення можливої кризи, вихід з кризи 



 322

Таблиця 1 
Визначення складу підфункцій реструктуризації 

м’ясопереробного підприємства  
Функції реструкту-

ризації 
№ під-
функції Підфункції реструктуризації 

П1 Прогнозування стану зовнішнього середовища і внутріш-
нього середовища підприємства 

П2 Формування стратегії підприємства 
П3 Формування цілей розвитку і критеріїв їх досягнення 

П4 Складання планів розвитку підприємства на рік, квартал, 
місяць 

П5 Розробка програм реструктуризації 
П6 Розробка бізнес-планів проектів 

1. Планування і  
прогнозування   

П7 Прогнозування результатів реалізації проектів 
А1 Аналіз поточної стратегії підприємства 
А2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства 
А3 Аналіз нових проектів 

А4 Аналіз можливих форм фінансування проектів і вибір 
конкретної форми 

2. Аналіз 

А5 Оцінка ефективності реалізованих проектів 

О1 Узгодження інтересів власників, менеджерів і працівни-
ків підприємства 

О2 Організація тимчасових цільових груп для вирішення 
конкретних задач 

О3 Організація роботи по реалізації проектів 

О4 Організація фінансування проектів (визначення фінансу-
ючої організації, структури джерел фінансування) 

3. Організація 

О5 Організація оперативної взаємодії між підрозділами під-
приємства при реалізації проектів 

К1 Відстежування стратегії підприємства 

К2 Контроль досягнення цілей розвитку підприємства, кори-
гування цілей 

К3 Координація робіт, пов’язаних з реалізацією проектів 

К4 
Координація і контроль діяльності структурних підрозді-
лів підприємства, що приймають участь у реалізації про-
ектів 

4. Контроль 

К5 Контроль виконання плану  і умов фінансування проектів
5. Облік Об1 Оформлення планів розвитку підприємства 

Об2 Оформлення бізнес-планів проектів 

Об3 Документування фактичних даних про стан робіт по реа-
лізації проектів 

Об4 Складання звітів про виконання планів розвитку підпри-
ємства 

 

Об5 Складання звітів про реалізацію проектів 
 

Для розподілу функцій між співробітниками служби стратегічного роз-
витку та встановлення взаємозв’язків використовуємо графічний метод, за-
пропонований В.М. Мандрицею. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок структури і функцій служби стратегічного розвитку 

м’ясопереробного підприємства  
 

На рис. 2 відображено встановлення взаємозв’язку структури підрозді-
лу, що проектується – служби стратегічного розвитку з виконуваними функ-
ціями, для чого рисунок розбитий на чотири поля: поле структури, поле роз-
поділу функцій і поле функцій, які заповнюються у наступній послідовності. 

1. На полі структури занесені усі співробітники підрозділу: начальник 
підрозділу, заступник начальника та три фахівця. 

2. На полі взаємозв’язків нанесено адміністративне підпорядкування 
кожного працівника підрозділу і функціональний зв’язок між підлеглими. 
Для дотримання принципу єдиноначальності начальнику підрозділу в адміні-
стративно порядку повинні бути підпорядковані усі співробітники. За функ-
ціональним зв’язком начальнику підрозділу підпорядковані заступник і два 
фахівці, а заступнику начальника – один фахівець. Таке функціональне під-
порядкування, на наш погляд, забезпечить найбільш ефективну взаємодію 
між співробітниками підрозділу і дозволить уникнути перевантаженості на-
чальника підрозділу. 
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Рис. 3. Організаційна структура ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 
 

3. На полі функцій наносяться усі функції і підфункції реструктуриза-
ції, розглянуті у табл. 1. 

4. На полі розподілу функцій кожна підфункція закріплюється за одним 
або кількома співробітниками служби стратегічного розвитку. 

Наступним етапом процесу проектування організаційної структури 
проведення реструктуризації є встановлення місця нового структурного під-
розділу в існуючій організаційній структурі підприємства. Реалізацію даного 
етапу розглянемо на прикладі ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань». Діюча органі-
заційна структура підприємства представлена на рис. 3. Для того, щоб ново-
створена організаційна структура якісно виконувала покладені на неї функ-
ції, має бути забезпечена чітка взаємодія між усіма структурними підрозді-
лами підприємства. 

У разі, коли чинна організаційна структура підприємства має безліч не-
доліків, організаційна структура  проведення реструктуризації, що вбудову-
ється, не зможе працювати ефективно. З метою виявлення існуючих недолі-
ків проаналізуємо організаційну структуру ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань». 
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Результати аналізу організаційної структури ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 
представлені у табл. 2. 

Таблиця 2 
Аналіз організаційної структури ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 

Вади Можливі негативні  
наслідки 

Організаційні шляхи вирішення  
проблеми 

1. Велика кількість 
зв’язків, що ведуть 
безпосередньо до ге-
нерального директо-
ра 

1.Перенавантаження 
генерального директо-
ра. 
2. У випадку розстанов-
ки пріоритетів немож-
ливість інших відпові-
дальних за напрямками 
осіб вирішувати питан-
ня з безпосереднім ке-
рівником. 
3. Немає часу займатися 
стратегічними питан-
нями 

1. Ввести інститут виконавчого директора. 
2. Залишити за генеральним директором 
стратегічні та фінансові функції, підпо-
рядкувавши інші підрозділи до виконав-
чого директора. 
3. Створити службу стратегічного розви-
тку. 
4. Закріпити ситуацію у наступних лока-
льних нормативних актах: 
   - «Положення про статус генерального 
директора» 
   - «Положення про виконавчого дирек-
тора» 
   - «Положення про оргструктуру та шта-
тний розпис» 

2. Діапазони відпові-
дальності чітко не 
визначені і внаслідок 
цього часто перети-
наються 

1. Виконавець може не 
зрозуміти, чиї рішення 
потрібно виконувати. 
2. Втеча від відповіда-
льності за прийняті рі-
шення. 
3. Частина керівників 
перевантажена, а час-
тина – навпаки. 
4. Несвоєчасність рі-
шення питань. 

1. Провести роботу з фіксації діапазонів 
відповідальності. 
2. Закріпити за кожним працівником без-
посереднього керівника (на кожного ке-
рівника не більше ніж 7 підлеглих). 
3. Розробити «Положення про систему 
управління підприємством у структурі 
регулярного менеджменту», що регламе-
нтує ієрархічне, функціональне та проек-
тне підпорядкування. 
4. Ввести нову оргструктуру і штатний 
розпис у дію. 

3. Відсутність повно-
важень для прийнят-
тя оперативних рі-
шень у керівників 
середньої ланки 

1. Пригнічення ініціа-
тиви. 
2. Зайві витрати часу. 
3. Невизначеність ви-
рішення питань. 

1. Закріпити діапазон відповідальності, у 
межах якого керівник повноважний при-
ймати рішення. 
2. Визначити квоти кожного керівника. 
3. Розумне бюджетування. 

4. Слабкі зв’язки між 
підлеглими 

1. Можливе дублюван-
ня дій та  зусиль. 
2. Немає орієнтації на 
інтегрований кінцевий 
результат. 
3. Терміни і якість про-
ходження інформації. 

1. Прописати горизонтальні взаємодії у 
новій організаційній структурі. 
2. Ввести мотиваційний механізм у дося-
гнення кінцевого результату. 

5. Відсутність полі-
тики з напрямків, у 
тому числі: 
   - фінансовий 
   - виробничій 
   - кадровий 

Нераціонально викори-
стовуються ресурси 
підприємства 

Визначити підрозділ і керівника, що від-
повідає за формалізацію політики. 
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Вади Можливі негативні  
наслідки 

Організаційні шляхи вирішення  
проблеми 

6. Фінансовий відділ 
підпорядковується 
головному бухгалте-
ру 

Недостатній контроль 
фінансів і бюджету. 

1. Визначити посадову особу, що адміні-
стративно відповідальна за стан фінансів 
підприємства – підпорядкувати головно-
го бухгалтера директору з економіки та 
фінансів (за виключенням функцій конт-
ролю). 
2. Чітко розмежувати функції звіту, ана-
лізу і планування. 

 

Аналіз організаційної структури ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» дозво-
лив виявити значну кількість недоліків, що вимагають усунення. У зв’язку з 
чим, доцільним є проведення вдосконалення існуючої  організаційної струк-
тури перш, ніж визначати в ній місце нового структурного підрозділу. Було 
вирішено провести вдосконалення існуючої лінійно-функціональної структу-
ри. З цією метою були розмежовані повноваження і відповідальність між ке-
рівниками верхнього і середнього рівнів. У нову організаційну структуру 
введений виконавчий директор і директор з економіки та фінансів. 

З метою підвищення оперативності управління рекомендовано делегу-
вати частину повноважень генерального директора з управління підприємст-
вом виконавчому директору і директорам за напрямами, згідно з визначени-
ми для них діапазонами відповідальності. Для кожного директора встанов-
люється відповідний перелік документів для узгодження, підписання і за-
твердження. У новій структурі управління  відповідальність за прийняті рі-
шення сформована у вигляді діапазонів відповідальності для кожної посади. 
При цьому передбачається, що усі посадові особи знають, яка робота пови-
нна виконуватися у закріпленому діапазоні відповідальності. У межах діапа-
зону відповідальності посади особа діє самостійно і особисто відповідає за 
позитивний результат.  

Після того як діапазони відповідальності сформовані, і керівники наді-
лені певними повноваженнями, опрацьовуються «горизонтальні» взаємодії у 
перетвореній організаційній структурі з метою підвищення оперативності 
управління. «Горизонтальні» взаємодії являють собою ділові взаємовідно-
шення, в які вступають між собою посадові особи для прийняття рішень з 
питань, що належать до їх діапазонів відповідальності. 

У нову організаційну структуру вводимо службу стратегічного розвит-
ку, начальник якої знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні генера-
льному директору підприємства. Відповідний варіант зміни організаційної 
структури відображено на рис. 4. 
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Рис. 4. Рекомендована організаційна структура 
ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 

 

На рис. 5 представлена схема організаційної структури реструктуриза-
ції підприємства, де відображено адміністративне підпорядкування служби 
стратегічного розвитку і «горизонтальні» взаємодії її керівника з керівниками 
підприємства. 

Характеристика «горизонтальних» взаємодій начальника служби стра-
тегічного розвитку з керівниками підприємства надана у табл. 3. 
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Рис. 5. Схема організаційної структури проведення реструктуризації ТДВ 

«М’ясокомбінат «Ятрань» 
 

Таблиця 3 
«Горизонтальні» взаємодії служби стратегічного розвитку 
ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» [Розроблено автором] 

№ з/п Напрямок взаємодії Характеристика «горизонтальних» взаємодій 

1.  Генеральний (ви-
конавчий) директор 

- Розвиток нових напрямків діяльності; 
- Розвиток проектів у межах цільових груп; 
- Основні напрямки розвитку виробництва за новим облад-
нанням, новим технологіям і новою продукцією; 

  

- Формування перспективного асортиментного переліку про-
дукції; 
- Можливості реалізації бізнес-проектів у межах діючого ви-
робництва; 
- Оперативна взаємодія за структурними підрозділами підпри-
ємства з метою координації поставок продукції. 
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№ з/п Напрямок взаємодії Характеристика «горизонтальних» взаємодій 

2. Контрольно-
ревізійний відділ 

- Здійснення, шляхом перевірок і ревізій контролю за реаліза-
цією внутрішніх нормативних положень; 
- Проведення службових розслідувань за фактами посадових 
порушень; 
- Розгляд скарг та звернень з питань пов’язаних з порушенням 
внутрішніх нормативних положень. 

3. Виробничо-
аналітичний відділ 

- Основні напрямки розвитку виробництва за новим облад-
нанням та новими видами продукції; 
- Оперативна взаємодія за структурними підрозділами підпри-
ємства з метою координації поставок продукції; 
- Формування нового перспективного асортименту продукції. 

4. Експортний відділ 
- Пошук нових напрямків експорту продукції підприємства, 
вивчення нових ринків збуту; 
- Доопрацювання наявних договорів на експорт. 

5. Транспортний від-
діл 

- Організація логістики; 
- Пошук оптимальних шляхів транспортування; 
- Реалізація плідних стосунків з паливними компаніями. 

6. Відділ постачання 

- Оперативна взаємодія за структурними підрозділами підпри-
ємства з метою координації поставок продукції; 
- Проведення рейтингу постачальників з метою виявлення 
найвигідніших умов; 
- Перевірка якості сировини, отриманих від постачальників; 
- Оцінювання ефективності роботи з постачальниками; 
- Планування заходів щодо підвищення ефективності. 

7. Директор з прода-
жу 

- «Клієнтська» орієнтація і налагоджування бізнес-процесів; 
- Формування перспективного нового асортименту продукції; 
- Реалізація договірних відносин з покупцями. 

8. Технічний дирек-
тор 

- Доцільність залучення новітніх технологій; 
- Можливість технічного забезпечення реалізації бізнес-
проектів; 
- Формування нового перспективного асортименту. 

9. Директор з марке-
тингу 

- Комплексне вивчення ринку і розробка на основі його ре-
зультатів довгострокових, середньострокових і короткостро-
кових прогнозів потреб у що випускається продукції; 
- Формування і проведення у життя товарної, цінової і збуто-
вої політики;  
- Визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і 
стимулюванню збуту; 
- Дослідження і виконання вимог покупців щодо продукції, 
що випускається. 

10. Бухгалтерія 

- Фінансові аспекти інноваційної діяльності підприємства; 
- Зміна організаційної структури підприємства; 
- Впровадження системи управлінського обліку; 
- Фінансування проектів, скорочення витрат виробництва і ре-
алізації. 

11. Господарський  
відділ 

- Покращення майнового стану підприємства; 
- Приведення нових приміщень у належний стан. 

12. Юридичний відділ 
- Підготовка засідань дирекції і ради директорів; 
- Періодичне оформлення зовнішньої документації; 
- Представлення підприємства в судових органах. 

13. Відділ персоналу 
- Підвищення кваліфікації співробітників підприємства; 
- Залучення провідних фахівців  з основної діяльності підпри-
ємства. 

14. Відділ зовнішньо- - Пошук варіантів інвестування на вигідних умовах; 



 330

№ з/п Напрямок взаємодії Характеристика «горизонтальних» взаємодій 
економічної діяль-

ності 
- Участь у розробці стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 
- Вивчення кон’юнктури іноземних ринків, збір і накопичення 
відповідної інформації; 
- Тісна співпраця з експортним відділом у напрямку підви-
щення ефективності експортно-імпортних операцій.  

 

Висновки. Отже, складовою частиною організаційного забезпечення рест-
руктуризації є формування організаційної структури, яка забезпечує координа-
цію діяльності усіх структурних підрозділів підприємства у процесі перетво-
рення. При проектуванні організаційної структури проведення реструктуризації 
підприємства повинні бути чітко визначені адміністративні і функціональні 
зв’язки між її елементами. Недостатнє опрацювання проекту організаційної 
структури реструктуризації може призвести до серйозних помилок при прове-
денні перетворення підприємства. 

Представлені рекомендації з формування організаційної структури прове-
дення реструктуризації, яка покликана забезпечувати комплексність і внутрі-
шню координацію діяльності усіх структурних підрозділів підприємства у про-
цесі перетворень. При формуванні організаційної структури проведення рест-
руктуризації автором пропонується створення спеціального підрозділу – служ-
би стратегічного розвитку, за якою будуть закріплені функції реструктуризації. 
Запропоновано використання графічного методу для розподілу функцій рестру-
ктуризації, визначення адміністративних і горизонтальних взаємодій у формо-
ваній організаційній структурі проведення реструктуризації підприємства. 
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УДК 338.516.4:664.1 
МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЦУКРУ 
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Представлені результати аналізу структури світового виробництва цукру за кра-

їнами-виробниками, експортно-імпортних операцій України з цукром та визначено місце 
українського цукру на світовому ринку, здійснено порівняння показників виробництва цук-
ру в Україні та країнах ЄС. 

The results of the structural analysis of world production of sugar-producing countries, 
export-import operations in Ukraine on sugar and the place of Ukrainian sugar on the world 
market, by comparison of sugar production in Ukraine and the EU. 

 
Постановка проблеми. Наразі економічні відносини розвиваються 

шляхом посилення глобалізаційних процесів, зокрема євроінтеграції. Не 
оминають вони і цукрової галузі України. З 2008 р. країна є членом Світової 
організації торгівлі (СОТ), проте суттєвих зрушень з просування вітчизняно-
го цукру на світовий ринок не спостерігається. Причини слід шукати в самій 
галузі, перш за все потребує дослідження кількісний фактор: чи достатньо 
країна виробляє якісної конкурентоспроможної продукції?  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблеми світового та вну-
трішнього українського ринку цукру досліджували відомі вчені та практики 
О.М. Варченко, О.С. Заєць, О.С. Багатиренко та інші. Проте зміна 
кон’юнктури світового ринку вимагає аналізу вказаних процесів з метою 
отримання уроків для перебудови власної галузі. 

Постановка завдання. Провести аналіз структури світового виробниц-
тва цукру за країнами-виробниками, експортно-імпортних операцій України з 
цукром та визначити місце українського цукру на світовому ринку, здійснити 
порівняння показників виробництва цукру в Україні та країнах ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі виробництво цукру 
в світі здійснюється з двох основних сировинних ресурсів: близько 80 % – із 
цукрової тростини, відповідно 20 % – із цукрових буряків. Згідно з даними 
Міжнародної організації з цукру сьогодні цукор випускають понад 100 країн. 
Найбільшим виробником цукру в світі є Бразилія, яка виробляє майже 40 
млн. т цукру при тому, що на цукор переробляється лише половина вироще-
ної цукрової тростини (друга половина використовується для виробництва 
біоетанолу – співвідношення обсягів цукрової тростини, що використовуєть-
ся для вирішення продовольчої проблеми та питання енергозабезпечення є 
змінним параметром, який зокрема залежить від кон'юнктури цін на вичерпні 
енергоносії). 

Другу позицію у світовому виробництві цукру займає Індія, в якій в 
2010/2011 маркетинговому році (МР) було вироблено 27 млн.т продукції 
(рис. 1) та 26 млн. т за попередніми даними в 2011/2012 МР. Рекордних обся-
гів у випуску цукру досяг Таїланд – майже 10 млн. т. 
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Рис. 1. Рейтингова діаграма провідних світових виробників цукру 

(дані 2010/2011 МР, млн. т) 
 

В країнах Європейського Союзу, де на цукор переробляють цукрові бу-
ряки, було випущено понад 15 млн.т продукції. Першу п’ятірку  найбільших 
виробників цукру ЄС складають Франція (4257 тис. т в 2010/2011 МР, при 
цьому працювало 25 цукрових заводів), Німеччина (3442 тис. т, функціону-
вало 20 підприємств), Польща (18 заводами 1464 тис. т), Велика Британія (4 
підприємства – 994 тис. т), Нідерланди (2 компаніями 870 тис. т) (рис.2). В 
2011/2012 МР обсяг виробництва цукру в ЄС очікувано є більшим порівняно 
з попереднім роком (17-18 млн. т), зокрема в Німеччині випуск цукру пере-
вищує 4 млн. т. 
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Рис. 2. Кількість працюючих заводів та обсяг виробництва цукру (тис. т) 

країнами-найбільшими виробниками в ЄС (дані 2010/2011 МР) 
 

В Україні в 2011 р. працювало 77 цукрових заводів і було вироблено 
2,33 млн. т цукру з цукрових буряків та близько 250 тис. т із імпортованого 
тростинного цукру-сирцю, який був завезений в країну в межах щорічних 
квот (267,8  тис. т) – умови-обов’язку в зв’язку із вступом до СОТ. Таким чи-
ном, в загальносвітовому виробництві цукру (яке склало 173 млн. т) Україна 
становить менше 1,5 % та 15 % по відношенню до обсягу виробництва буря-
кового цукру в ЄС. При цьому площа під цукровими буряками в Україні ста-
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новить понад 35 % площі посівів сировини в країнах ЄС.  
Таким чином, ефективність діяльності цукробурякового підкомплексу в 

країнах ЄС та України значно різниться (табл. 1). 
Таблиця 1 

Площі посівів цукрових буряків та виробництво бурякового цукру 
в європейських країнах та Україні* 

Країна 
Площа посівів цук-
рових буряків, тис. 

га 

Загальне виробниц-
тво цукру, тис. т 

Виробництво цукру 
з 1 га посівів цукро-
вих буряків, т/га 

Франція 381 4257 11,2 
Німеччина 345 3442 10,0 
Польща 195 1464 7,5 
Велика Британія 93 994 10,7 
Нідерланди 71 870 12,3 
ЄС 1539 15180 9,9 
Україна 544 2331 4,3 

*За даними Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» 
 
Виробництво цукру в розрахунку на 1 га посівів цукрових буряків в 

Україні (4,3 т/га) в 2,3 рази нижчий, ніж в ЄС (9,9 т/га), зокрема в 2,6 рази, 
чим у Франції (11,2 т/га), 2,9 рази менший порівняно з Нідерландами (12,3 
т/га). 

З врахуванням перехідних запасів цукру, що залишились в Україні  на 
початок вітчизняного виробничого сезону 2011 р. (1 вересня 2011 р.), розмір 
яких за оцінками профільних міністерств складав  не менше 300 тис. т цукру, в 
Україні був створений суттєвий експортний потенціал з цієї продукції.  Якщо 
внутрішню потребу країни в цукрі оцінювати квотою «А», яку Кабінет Мініс-
трів України на 2011/2012 МР затвердив обсягом 1860 тис. т , то Україна мог-
ла б експортувати близько 700-800 т продукції. Разом з тим, експорт цукру з 
України в 2011 р. склав за офіційними даними лише 6,2 тис. т (табл. 2). 

Таблиця 2 
Експорт-імпорт цукру України (за офіційними даними Державної 

служби статистики України), тис. т 
Цукор білий Інші  цукри* Роки імпорт експорт імпорт експорт 

2007 18,2 5,2 3,5 63,7 
2008 62,2 11,4 3,8 33,4 
2009 77,2 24,7 6,7 19,0 
2010 83,9 0,3 19,1 35,0 
2011 37,8 6,2 15,2 23,4 

 * Включаючи лактозу, глюкозу, мальтозу, фруктозу, штучний мед, карамелізований 
цукор і патоку 

 
Найбільшими світовими експортерами цукру є країни – найкрупніші 

виробники: Бразилія в 2010/2011 МР експортувала 25,8 млн. т цукру, Таїланд 
– 7,4 млн. т, Індія – 3,2 млн. т, ЄС – 1 млн. т. Поступово нарощуючи вироб-
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ництво цукру (до 3,8 млн. т) збільшує експорт продукції Австралія, обсяг 
якого досягає 2,6 млн. т. 

В 2010 р. імпорт білого цукру до України  становив 83,9 тис. т – це бу-
ли майже виключно поставки із Республіки Білорусь (в рамках Угоди про ві-
льну торгівлю): 83,5 тис. т. При цьому, вочевидь, імпортувався цукор трос-
тинного походження. В 2011 р. ввезення білого цукру в Україну знизилось до 
37,8 тис. т, але  99% цього обсягу було завезено також з Білорусі. Таким чи-
ном внутрішній ринок цукру  України є незахищеним від імпорту білого цук-
ру з Республіки Білорусь. Разом з тим, в країні спостерігається збільшення 
виробництва цукру: в 2011 р. цукру вироблено 596 тис. т при внутрішньому 
споживанні 360 тис. т. 

Навпаки, експортні поставки білого цукру з України знизились майже 
до нуля: 2010 р. – 0,3; 2011 р. – 6,2 тис.т.  При цьому, зменшився експорт  
інших цукрів в  умовах нарощення їх імпорту (переважно ця продукція в 
2010-2011 рр. надходила з Російської  Федерації та Китаю). В Російській Фе-
дерації в 2011 р. було зібрано рекордний врожай цукрових буряків – 46, 3 
млн. т, в результаті РФ зайняла лідируючу позицію в світі за обсягом вироб-
ництва бурякового цукру – випуск власного за сировинним походженням цу-
кру перевищив 5 млн. т при потребі 5,6 млн. т, створюючи в тому числі екс-
портний потенціал (обсяг експорту за оцінкою асоціації «Союзроссахар» мо-
же перевищити 200 тис. т). 

В 2012 р. спостерігається покращення балансу експортно-імпортних 
операцій України на свою користь: в I-ому півріччі 2012 р. було експортова-
но понад 100 тис. т цукру ( з вересня 2011 р. по червень 2012 р. – 118, 3 тис. т 
при імпорті 14,6 тис. т).  Імпортерами українського цукру були азіатські кра-
їни – переважно колишні республіки СРСР (Казахстан, Грузія, Киргизстан, 
Узбекистан, Туркменістан), а також Ліван, Сирія. Більше того, в 2012 р. зве-
лося до нуля використання Україною квоти ввезення тростинного цукру-
сирцю. 

На 2012/2013 МР в Україні встановлений розмір квоти «А» на рівні 
1833 тис. т, посіви цукрових буряків становлять 480 тис. га (проти 544 тис. га 
в минулому році), очікуваний випуск цукру 1,8 млн. т, що на 20% менше по-
рівняно з попереднім роком, коли було вироблено 2.33 млн. т продукції.  От-
же, експортні можливості знизяться, але Національна асоціація цукровиків 
України налаштована оптимістично, плануючи експортувати не менше 110 
тис. т цукру, розширюючи ринок його збуту в Азії та Африці, зокрема заціка-
влені в українському цукрі також Китай та Афганістан. 

Висновки. Дослідження сучасної позиції України на ринку цукру в 
світі та в порівнянні з країнами ЄС дало, на жаль, не втішні результати: укра-
їнський цукробуряковий підкомплекс сьогодні задовольняє практично лише 
внутрішні потреби країни в цукрі. 

В Україні для підвищення значущості галузі на  світовому ринку цукру 
та відновлення країною експортного статусу за даним товаром необхідно 
вжити значущих заходів  щодо підвищення ефективності цукробурякового 
виробництва. 
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УДК 314.3 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

Тичина О.Л., к.е.н. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

 
У статті розглянуто передумови формування демографічної ситуації регіону. Ви-

значено співвідношення демографічної ситуації та демографічного розвитку, виявлено 
значення процесу відтворення населення в демографічному розвитку. Виявлено зовнішні 
та внутрішні чинники по відношенню до системи відтворення населення.  

Pre-conditions of forming of demographic situation of region are considered in the 
article. Certainly correlation of demographic situation and demographic development, found out 
the value of process of recreation of population in demographic development. Found out 
external and internal factors in relation to the system of recreation of population. 

 
Постановка проблеми. Сучасна політика України в контексті демо-

графічних проблем повинна бути спрямована на досягнення довгострокової 
перспективи відтворення населення з урахуванням регіональних особливос-
тей. Вирішення демографічних проблем потребує охоплення всіх регіонів 
держави заходами профілактики деструктивних демографічних чинників, се-
ред яких: низький рівень народжуваності, зниження тривалості життя, під-
вищення вірогідності смертності чоловіків у працездатному віці, висока, по-
рівняно  з розвинутими державами, смертність немовлят і дітей віком до 5 
років (за даними Міністерства статистики України у 2012 році цей показник 
смертності дітей до року склав 10 дітей на тисячу живонароджених), а також 
постійний масштабний міграційний відплив молоді та руйнування сімейних 
цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання насе-
лення та демографічної проблеми займалися такі вчені, як: Васильченко В. С., 
Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. [1], І.Ф. Курас, С.І.Пирожков [3] та 
інші. Для вивчення демографічної ситуації нами використовувалися інтернет-
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ресурси, статистичні видання, за допомогою яких було проаналізовано сучас-
ний стан демографічної ситуації України та напрями демографічної політики 
(http://www.state-gov.sumy.ua [2], http://www.president.gov.ua/news [4], 
www.ukrstat.gov.ua [5], http://zakon2.rada.gov.ua [6] та інші). 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є характеристика 
сучасної демографічної ситуації в Україні та перспективи її розвитку; роз-
криття сутності та основних напрямів  управління демографічними процеса-
ми українському аспекті. Для досягнення поставленої мети було поставлено 
такі завдання:  визначити основні характерні риси сучасної демографічної 
ситуації в Україні; проаналізувати динаміку показників сучасної демографіч-
ної ситуації в країні, визначити вплив шлюбно-сімейних відносин на демо-
графічні процеси та основні напрями демографічної політики України на су-
часному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією зі складових сус-
пільно-політичного життя в Україні, як і будь-якої держави, є її демографіч-
ний стан. Саме він визначає кількісні та якісні параметри населення, здат-
ність до забезпечення функціонування суспільства, підтримання на належно-
му рівні його соціально-економічного становища, закладання основ подаль-
шого розвитку. Між тим, на сучасному етапі, поряд із соціально-
економічними та політичними проблемами в Україні спостерігається загост-
рення демографічної кризи. 

Світова практика переконує, що демографічні процеси за будь-яких 
умов потребують регулювання з боку держави. Управління демографічним 
розвитком здійснюється за допомогою демографічної політики. 

У вузькому розумінні демографічна політика - це комплекс заходів що-
до відтворення населення, які безпосередньо впливають на демографічні 
процеси. Проте демографічна політика охоплює широке коло проблем від-
творення населення, формування складу та структури трудового потенціалу, 
його ефективного використання. У широкому розумінні до демографічної 
політики можна віднести всі види соціально-економічних заходів, спрямова-
них на досягнення специфічних цілей, - вирішення житлової проблеми, по-
ліпшення умов праці, зниження захворюваності, які сприяють послабленню 
демографічних проблем. 

У постанові КМУ від 24 червня 2006 р. N 879 «Про затвердження Стра-
тегії демографічного розвитку в період до 2015 року» демографічна ситуація 
в країні характеризується як кризова, ознаками чого є низький  рівень наро-
джуваності, зниження тривалості життя, підвищення вірогідності смертності 
чоловіків у працездатному віці (близько 38 відсотків), висока порівняно з 
розвинутими державами смертність немовлят і дітей віком до 5 років, а та-
кож постійний масштабний міграційний відплив молоді, що негативно по-
значається як на чисельності та статево-віковому складі населення, так і на 
народжуваності [6]. 

В табл. 1 та на рис. 1. надано інформацію про динаміку наявного та по-
стійного населення України. 
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Таблиця 1 
Динаміка населення України 

Кількість наявного населення Кількість постійного населення 
у тому числі у тому числі Роки всього міське сільське всього чоловіки жінки 

1990 51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 23826,2 27730,3 
1991 51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0 
1992 52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8 
1993 52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1 
1994 52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3 
1995 51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1 
1996 51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5 
1997 50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8 
1998 50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0 
1999 49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4 
2000 49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3 
2001 48923,2 32951,7 15971,5 48663,6 22530,4 26133,2 
20021 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3 25924,6 
2003 48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6 
2004 47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3 
2005 47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5 
2006 46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5 
2007 46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0 
2008 46372,7 31668,8 14703,9 46192,3 21297,7 24894,6 
2009 46143,7 31587,2 14556,5 45963,4 21185,0 24778,4 
2010 45962,9 31524,8 14438,1 45782,6 21107,1 24675,5 
2011 45778,5 31441,6 14336,9 45598,2 21032,6 24565,6 
2012 45633,6 31380,9 14252,7 45453,3 20976,7 24476,6 
2013 45553,0 31378,6 14174,4 45372,7   

Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
 

 
Рис. 1. Динаміка постійного та наявного населення України за 1990-2013 рр. 

Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
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Отже бачимо, що в період з 1989 року по 1993 рік чисельність населен-
ня України зросла всього на 1,5%. В тому ж 1993 році, було зафіксовано най-
більшу чисельність населення України — 52,2 млн. осіб. Проте в кінці 90-х 
років Україна почала втрачати населення. Кількість населення в Україні 
в 2001 році в порівнянні з 1993 роком скоротилась на 7,2%. Зараз, на початок 
XXI століття, кількість населення України продовжує скорочуватись, з 2001 
року по 2013 рік чисельність населення України зменшилась на 6%. 

В останні роки спеціалісти наголошують на стрімкому старінні україн-
ців. Станом на 2012 рік частка населення в країні віком 60 років і старше ста-
новить 20%, а найвищій рівень старіння зафіксований у сільських жінок – 
понад 30%. До того ж вказується, що старіння українців відбувається так би 
мовити знизу, внаслідок зниження народжуваності у поєднанні з різким погі-
ршенням здоров’я населення, на відміну від країн Заходу, де відбувається 
старіння «зверху» внаслідок зниження смертності. 

Дані табл. 2 надають уяву про стан народжуваності, смертності та стан 
шлюбно-сімейних відносин в контексті реєстрації шлюбів та розлучень в 
Україні. 

Таблиця 2 
Динаміка народжуваності шлюбно-сімейних відносин в Україні 

Рік 
Кількість 

народжених, 
тис. осіб 

Частка дітей 
народжених 
жінками, які 
не перебува-
ли у зареєст-
рованому 
шлюбі, % 

Кількість 
померлих, 
тис. осіб 

Природний 
приріст на-
селення, 
тис. осіб 

Кількість 
зареєстрова-
них шлюбів, 

тис. 

Кількість 
зареєстрова-
них розлу-

чень, 
тис. 

1990 657,2 11,2 629,6 27,6 482,8 192,8 
1991 630,8 11,9 669,9 -39,1 493,1 200,8 
1992 596,8 12,1 697,1 -100,3 394,1 222,6 
1993 557,5 13,0 741,7 -184,2 427,9 219,0 
1994 521,5 12,8 764,6 -243,1 399,2 207,6 
1995 492,9 13,2 792,6 -299,7 431,7 198,3 
1996 467,2 13,6 776,7 -309,5 307,5 193,0 
1997 442,6 15,2 754,2 -311,6 345,0 188,2 
1998 419,2 16,2 719,9 -300,7 310,5 179,7 
1999 389,2 17,4 739,2 -350,0 344,9 175,8 
2000 385,1 17,3 758,1 -373,0 274,5 197,3 
2001 376,4 18,0 745,9 -369,5 309,6 181,3 
2002 390,7 19,0 754,9 -364,2 317,2 183,5 
2003 408,6 19,9 765,4 -356,8 371,0 177,2 
2004 427,3 20,4 761,3 -334,0 278,2 173,2 
2005 426,1 21,4 782,0 -355,9 332,1 183,5 
2006 460,4 21,1 758,1 -297,7 355,0 179,1 
2007 472,7 21,4 762,9 -290,2 416,4 178,4 
2008 510,6 20,9 754,5 -243,9 322,0 166,8 
2009 512,5 21,2 706,7 -194,2 318,2 145,4 
2010 497,7 21,9 698,2 -200,5 305,9 126,12 
2011 502,6 21,9 664,6 -162,0 355,9 61,92 
2012 520,7  663,1 -142,4   
Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
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На рис. 2 наочно представлено динаміку кількості народжених в Украї-
ні за період 1990-2012 рр. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості народжених в Україні за 1990-2012 рр. 
Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
 

Депопуляційні процеси потребують від держави посилення уваги до 
таких факторів: 

- підвищення  середньої тривалості життя;  
- поліпшення стану здоров’я; 
- підвищення рівня життя; 
- сприяння відновленню в українському суспільстві сімейних ціннос-

тей, зокрема бажання мати та виховувати дітей. 
1. У сфері охорони здоров’я і зниження смертності населення основни-

ми напрямками державної демографічної політики мають бути: 
- підвищення якості життя; 
- удосконалення системи охорони здоров’я; 
- підвищення якості медичного обслуговування; 
- посилення контролю за якістю продовольчих товарів; 
- створення безпечних умов праці; 
- профілактика та зниження професійної захворюваності; 
- охорона й збереження здоров’я дітей; 
- максимальна нейтралізація факторів, що зумовлюють підвищення 

смертності; 
- створення альтернативної страхової медицини; 
- просвітницька та освітня діяльність, спрямовані на профілактику за-

хворювань і піклування про здоров’я. 
2. У роботі з підвищення рівня народжуваності та розвитку сім’ї пріо-

ритетними напрямами є: 
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- формування позитивної  налаштованості громадян на сімейні цінності; 
- зміцнення шлюбу, запобігання його розірванню, зниження рівня роз-

лучень;  
- збереження традицій багатодітності там, де вони ще існують, та фор-

мування у батьків настанов на дводітну родину;  
- створення передумов для підвищення рівня народжуваності шляхом 

поступового переходу від переважно малодітного до середньодітного типу 
репродуктивної поведінки родин; 

- усебічне зміцнення інституту родини як форми найбільш раціональної 
життєдіяльності особистості та її нормальної соціалізації; 

- створення умов для самореалізації молоді; 
- соціальний захист і матеріальне заохочення відповідального батьківства; 
- активна пропаганда через засоби масової інформації сімейних ціннос-

тей, свідомого ставлення до сімейних обов'язків;  
- створення економічних передумов для задоволення потреби сім'ї в ді-

тях, поліпшення якості життя сімей;  
- сприяння та підтримка виховної функції сім'ї;  
3. У сфері зміцнення здоров’я та збільшення очікуваної тривалості життя: 
- збільшення очікуваної тривалості життя населення за рахунок поліп-

шення якості життя, зниження передчасної, смертності, зокрема такої, якої 
можна запобігти, у першу чергу, в дитячому віці, серед підлітків і осіб праце-
здатного віку; 

- поліпшення репродуктивного здоров’я населення; 
- збільшення тривалості здорового (активного) життя, шляхом скоро-

чення захворюваності, травматизму й інвалідності; 
- поліпшення якості життя хронічно хворих та інвалідів, через надання 

їм умов для реалізації наявного потенціалу здоров’я; 
Одним з основних завдань Уряду на сучасному етапі є створення внут-

рішніх державних інституціональних механізмів і сприятливого середовища 
у суспільстві для забезпечення дії факторів, які впливають на подолання про-
блем демографічного розвитку країни, що здійснюватиметься шляхом [2]: 

Згідно Державної програми економічного і соціального розвитку Укра-
їни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки (проект) у 
2013 році заплановано [2]: 

1) створення умов для забезпечення доступу широких верств населення 
до засобів збереження та поліпшення здоров’я, якісного медичного та сана-
торно-курортного обслуговування; 

2) удосконалення законодавства щодо внутрішньої і зовнішньої трудо-
вої міграції; 

3) укладення міжнародних договорів з питань, пов’язаних із регулю-
ванням процесу добровільної міграції і захистом прав мігрантів; 

4) посилення боротьби з нелегальною міграцією;  
у 2014 році: 
1) упровадження заходів для відновлення здоров’я працівників, перед-

усім тих, що зайняті на важких роботах і роботах із шкідливими і небезпеч-
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ними умовами праці; 
2) реалізація законодавчих ініціатив, спрямованих на спрощення умов і 

порядку повернення до України закордонних українців, осіб, депортованих за 
національною ознакою; 

3) використання на належному рівні потенціалу міграційних процесів; 
4) запобігання виникненню нових і мінімізації наявних негативних нас-

лідків неконтрольованих міграційних потоків. 
Висновки. Сучасна демографічна ситуація в країні характеризується як 

кризова, ознаками чого є низький  рівень народжуваності, зниження тривало-
сті життя, підвищення вірогідності смертності чоловіків у працездатному віці 
(близько 38 відсотків), висока, порівняно з розвинутими державами, смерт-
ність немовлят і дітей віком до 5 років, а також постійний масштабний мігра-
ційний відплив молоді, що негативно позначається як на чисельності та ста-
тево-віковому складі населення, так і на народжуваності. 

Демографічна політика України в сучасних умовах повинна бути спря-
мована не тільки на стимулювання народжуваності, але і на зміцнення сім’ї, 
підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і 
смертності. Проте заходи щодо управління процесу відтворення населення не 
дають швидких результатів, тому що  демографічна поведінка людей дуже 
консервативна. Як правило, результати демографічної політики виявляються 
через багато років і навіть десятиліття. 
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