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УДК 339.137.2:664 
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Макаренко П.М., д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України 

Полтавська державна аграрна академія; 
Андреєнко Н.В., к.е.н., ст. викладач 

Полтавський інститут економіки і права 
 
Викладені результати дослідження щодо оцінки стратегічного потенціалу підпри-

ємств з виробництва харчових продуктів. Розроблено алгоритм процесу оцінювання та 
методику що на відміну від існуючих має передбачати експертну оцінку за першим напрям-
ком: структури і іміджу підприємства корпоративної культури, стиль керівництва, ком-
петенції персоналу. Другий напрямок оцінювання включає ресурси (фінансові, комунікації, 
технології, персонал, технічні, просторові). Третій напрямок – знання (фінансів, клієнтів, 
конкурентів, промисловості та бізнесу, постачальників, нових методів, технологій і розро-
бок, функціонування підприємства). Четвертий напрямок – використання ресурсів і знань 
для досягнення стратегічних цілей (фінансова, виробнича та маркетингова стратегії, 
впровадження планів, стратегії управління персоналом та наукових досліджень). 

The results of the study to assess the strategic potential of enterprises producing food. An 
algorithm for the evaluation process and methodology in contrast to the existing expert assess-
ment should include the first direction: structure and image of the company corporate culture , 
management style and competence of staff. The second area involves evaluating the resources 
(financial , communications , technology, personnel, technical, spatial). The third area - knowl-
edge (finance, customers, competitors, industry and business, suppliers, new methods, technolo-
gies, and development of the enterprise ). The fourth area - using the resources and knowledge 
to achieve strategic goals (financial, production and marketing strategie, implementation plans, 
HR strategy and research). 

 
Постановка проблеми. Стратегічний потенціал характеризує можли-

вості досягнення цілей підприємства через використання різних ресурсів, а 
його оцінювання полягає у з’ясуванні можливостей більш ефективного за-
стосування  конкретних ресурсів. Тож у жорсткій боротьбі за успішне вижи-
вання на ринку в довгостроковій перспективі вже недостатньо використову-
вати тільки широко застосовувані методики аналізу. Підприємством переро-
бної промисловості доцільно час від часу проводити оцінку стратегічного по-
тенціалу. Саме виявлення специфічних факторів дають можливість забезпе-
чувати успішність чи навпаки протистояти крахові підприємства у довго-
строковій перспективі. Сучасним менеджерам слід використовувати ключові 
елементи що обумовлюють розвиток суб’єкта господарювання внаслідок 
комплексних зв’язків сьогодення і майбутнього що є актуальним для ринко-
вих умов його функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним 
аспектом розвитку і аналізу потенціалу, в тому числі стратегічного присвяти-
ли свої дослідження такі вітчизняні вчені-економісти як Б.Є. Бачевський [3], 
Л.Є. Довгань [2], І.В. Заблодська [3], В.І. Булонська [4], М.О. Кизим [1], Д.Ф. 
Крисанов [5] та інші. Але далеко не всі аспекти цього питання досліджені до-
статньо. Особливий науковий інтерес викликають ті дослідження багатоаспе-
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ктного аналізу потенціалу підприємств, де поряд із декомпонуванням його 
складових та встановленням їх функцій і зв’язків, інтегральної та рейтингової 
оцінки виявляються сильні і слабкі сторони в конкурентній їх групі, та порів-
нюються з еталонними і граничними значеннями на побудованому графічно-
му зображенні (радарі). 

Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування та розробка ал-
горитму процесу та авторської методики оцінки стратегічного потенціалу 
підприємств з виробництва харчових продуктів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінювання фінансово-
економічної діагностики стратегічного потенціалу підприємства потребує чі-
тких методологічних підходів, оптимально збалансованої системи показни-
ків, які відображали б усі аспекти його діяльності. Основою такої системи і 
має бути структурна модель управління підприємством, яка враховувала б 
статистику, фактичну динаміку показників і теоретичні засади їх аналізу. За-
лежно від природи і включених у систему показників, здійснюють вартісне, 
натуральне чи евристичне оцінювання стратегічного потенціалу підприємст-
ва. Методика оцінювання передбачає такі його етапи: 

– класифікація на групи основних факторів і показників, які визнача-
ють ефективність діяльності підприємства, рівень використання всіх видів 
ресурсів; 

– експертне оцінювання важливості груп факторів і їх показників все-
редині кожної групи; 

– визначення значущості і взаємозв’язку обраних показників; 
– збір і оброблення інформації на підприємствах, які аналізують; 
– нормування показників; 
– визначення рейтингу підприємств і класифікація їх на групи з огляду 

на перспективи розвитку в умовах реструктуризації промисловості; 
– аналіз і узагальнення результатів. 
Оцінка можливостей стратегічного потенціалу здійснюється за допомо-

гою комплексного використання методичних підходів, серед яких виділяють 
декомпозицію, інтегральну і рейтингову оцінку. В результаті чого виникає 
можливість оцінювання сильних і слабких сторін конкурентних груп підпри-
ємств та позиціонування підприємства з виробництва харчових продуктів по-
рівняно з еталоном. Специфічні ознаки, притаманні галузям та сферам еконо-
мічної діяльності, накладають відбиток на склад ресурсного потенціалу і ме-
ханізми його формування. Пріоритетність переробної промисловості по від-
ношенню до інших галузей національного господарства, зумовлюється різно-
манітністю функцій та особливостями ресурсного потенціалу підприємств з 
виробництва харчових продуктів: його склад, формування та використання. 

До основних елементів економічного потенціалу переробних підпри-
ємств з виробництва харчових продуктів належать: основні фонди, сировинні 
ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси. Кожному з ресурсів притаманні 
ознаки характерні для всіх сфер діяльності, однак, при цьому мають риси, які 
відрізняють переробні підприємства з виробництва харчових продуктів від 
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інших. Доведено, що специфічними рисами основних фондів переробної 
промисловості є: віддаленість приміщень виробництва (пасивної частини)  
від сировинної бази; використання активної частини фондів в більшій мірі 
для створення умов праці  та меншій  на предмет переробки; комплексність 
використання машин і механізмів для підвищення продуктивності праці. Ха-
рактерними особливостями товарних ресурсів, які представлені на підприєм-
стві запасами та позначаються кількісно, є вплив: попиту населення на асор-
тимент продукції та її обсяги;  наявних товарних ресурсів на кінцеві економі-
чні показники діяльності; залежності харчових продуктів від умов зберігання, 
а, отже, і обсяги запасів продиктовані властивостями та характеристиками 
продукції. Акцентовано, що головним елементом ресурсного потенціалу, 
який найбільш активно використовується у діяльності переробних підпри-
ємств і має такі характерні особливості, є персонал: деякі види перероблюва-
ної сировини вимагають значної кількості трудових операцій; сезонність зу-
мовлює залежність ефективності праці від потоків сировини; вузько профе-
сійний та технологічний поділ праці обмежені. На формування активів і фун-
кціонування капіталу підприємств виробництва харчових продуктів значний 
вплив здійснює специфіка переробної діяльності. 

Крім того, переробні підприємства з виробництва харчових продуктів 
характеризуються рядом специфічних ресурсів. Орієнтування переробної 
промисловості на споживача та відповідності попиту у продуктах харчуван-
ня, зумовлюється не тільки ресурсним забезпеченням, а й використати роз-
ташування підприємств як один з таких ресурсів. На рівні з іншими даному 
ресурсу притаманна споживча вартість, він є вихідним на етапі створення 
підприємства та здійснює суттєвий влив на результативність виробничо-
технологічних процесів. Розвиток стратегічного потенціалу переробних під-
приємств обумовлюється не тільки специфічними рисами промисловості, а й 
впливом зовнішнього оточення. Негативні наслідки світової кризи не могли 
не позначитися на ресурсному потенціалі переробних підприємств, стримую-
чи їхній розвиток. 

Дані передумови дозволили сформувати на основі використання поета-
пно-структурного підходу основні послідовні етапи алгоритму оцінювання та 
формування стратегічного потенціалу (рис. 1). 

На всіх етапах процесу управління стратегічним потенціалом перероб-
них підприємств з виробництва харчових продуктів найчастіше розглядають 
діагностику потенціалу для моніторингу поточних можливостей та оцінки 
окремих аспектів та результатів діяльності. 

Розроблення стратегічної концепції розвитку підприємства, спрямова-
ної на використання його потенційних можливостей з урахуванням узгодже-
них виробничих програм з позиції їхнього загального ресурсного забезпечен-
ня та інформаційно-аналітичного супроводу процесу формування стратегіч-
ного потенціалу підприємства. Оцінка вказаних напрямів можлива за умови 
обліку основних еволюційних тенденцій розвитку ринку і конкретного під-
приємства, а також прогнозування поведінки підсистем, що становлять, і ви-
користання основних критеріїв ухвалення рішень [1, с. 151]. 
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Рис. 1. Алгоритм процесу оцінювання та формування стратегічного потенці-

алу переробного підприємства з виробництва харчових продуктів 
Джерело: авторська розробка 
 

Реалізуючи стратегічні напрями розвитку підприємства, важливим є за-
безпечення умов для отримання максимального прибутку при найбільш можли-
вих мінімальних витратах, необхідних для виробництва продукції, ресурсів. 

При використанні підвищення ефективності стратегічного потенціалу пе-
реробного підприємства з виробництва харчових продуктів застосовують оптимі-
зацію структури величини сукупного його потенціалу на основі взаємодії різних 
видів потенціалів підприємства та ресурсів, що забезпечують цю взаємодію. 

Доцільною вважається така взаємодія системи показників для оцінки 
рівня використання стратегічного потенціалу, яка включає в себе: виробни-
чий, інноваційний, економічний, організаційно-технічний, кадровий та фі-
нансовий потенціал. 

Дослідження існуючих напря-
мів розвитку та стратегічних 
позицій підприємства на ринку 

 

Аналіз професійних компе-
тенцій керівництва 

підприємства 

Розробка потенційної стратегічної 
компетенції розвитку підприємства 

Формулювання можливих 
стратегій розвитку 

підприємства 

Вибір найбільш прийнятно-
го стратегічного напряму 
розвитку підприємства 

Оцінка доцільності  
та ефективності запропонова-

них заходів 

Дослідження існуючих на  
підприємстві ресурсів для ре-
алізації стратегії розвитку 

Аналіз всіх наявних потенціалів  
підприємства та розробка на їхній основі 
потенційних можливостей підприємства 

Оцінка (за потреби корегування) умов реа-
лізації стратегії розвитку підприємства 

Впровадження запропонованих заходів, 
направлених на формування стратегіч-

ного потенціалу підприємства 

Аналіз фактичного стану підприємства 
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Методика стратегічного оцінювання потенціалу підприємства базуєть-
ся на ієрархічному аналізі складових стратегічного потенціалу та має перед-
бачати, на відміну від існуючих методик, чотири напрями аналізу і 24 показ-
ники, що визначені експертним методом (було залучено 8 експертів –
провідних фахівців підприємства). Кожен із цих показників оцінюють за 
п’ятибальною шкалою, залежно від відповідей на питання. 

Експертні оцінки формулювалися за такою шкалою: „дуже добре” - 5 
балів, „добре” - 4, „частково” - 3, „погано” - 2, „дуже погано” - 1. 

Таблиця 1 
Результати стратегічного оцінювання потенціалу 

ПАТ „Лубенський молочний завод” 
Оцінки в балах (1... 5) 

Показники Позначення на радарі 2011 р. 2012 р. Відхилення 
(+, -) 

Загальна оцінка підприємства  3,2 3,5 +0,3 
Структура підприємства (1а) 4,0 4,0 - 
Корпоративна культура (1б) 1,5 2,0 +0,5 
Стиль керівництва (вищий рівень управ-
ління підприємством) (1в) 2,5 3,5 +1,0 

Стиль керівництва (середній і нижчий
рівні управління підприємством) (1г) 2,0 2,5 +0,5 

Компетенції персоналу (1д) 4,0 4,0 - 
Імідж (1ж) 5,0 5,0 - 
Ресурси  3,9 3,5 -0,4 
Фінансові (2а) 4,0 2,5 -1,5 
Комунікації (2б) 4,5 3,0 -1,5 
Технології (2в) 3,5 4 +0,5 
Персонал (2г) 4,0 3,5 -0,5 
Технічні  (2д) 3,5 4,0 +0,5 
Просторові  (2ж) 4,0 4,0 - 
Знання  3,75 3,6 -0,15 
Знання фінансів (3а) 3,0 2,5 -0,5 
Знання клієнтів (3б) 3,0 3,5 +0,5 
Знання конкурентів (3в) 4,5 3,0 -0,5 
Знання промисловості та особливостей
бізнесу (3г) 4,5 5,0 +0,5 

Постачальників  (3д) 4,0 3,5 -0,5 
Нових методів, технологій, розробок у
сфері функціонування підприємства (3ж) 3,5 4,0 +0,5 

Використання ресурсів і знань для до-
сягнення стратегічних цілей  2,1 3,25 +1,15 

Фінансова стратегія (4а) 1,5 2,5 +1,0 
Маркетингова стратегія (4б) 2,0 3,0 +1,0 
Виробнича стратегія (4в) 2,5 4,0 -1,5 
Впровадження планів (4г) 1,0 3,5 +2,5 
Стратегія управління персоналом (4д) 2,5 3,0 +0,5 
Стратегія наукових досліджень і проект-
но-конструкторських розробок (4ж) 3,0 3,5 +0,5 

Загальна оцінка підприємства  3,2 3,5 +0,3 
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На підставі виставлених балів по кожній позиції підраховують серед-
ньоарифметичний бал, що дає змогу кількісно оцінити показники. Результати 
стратегічного оцінювання потенціалу ПАТ „Лубенський молочний завод” як 
одного з лідерів за проведеними результатами наведені в табл. 1. 

Дані табл. 1 свідчать, що у звітному році середня оцінка підприємства 
порівняно з попереднім роком підвищилася з 3,2 до 3,5 бала. Приріст загаль-
ного показника діяльності не дуже значний, але середні оцінки окремих ас-
пектів діяльності вирівнялися, а по деяких позиціях навіть зросли  (корпора-
тивна культура, технології, виробнича стратегія, покращилися знання про 
нові технології, особливості бізнесу та клієнтів). У 2011 році наявність ре-
сурсів підприємства була оцінена найвищим балом, проте їх використання 
було недостатнім. У звітному році ситуація покращилася, проте ще не є зба-
лансованою. Керівництвом підприємства, як і у попередньому році, було 
приділено увагу іміджу підприємства, хоча поза нею залишилися комуніка-
ції, які є не менш важливими для ефективного функціонування підприємства. 

На основі даних таблиці пропонуємо побудувати радар для наочності 
(рис. 2). 

Загальна оцінка підприємства
1а

1б

1в

1г

1д

1ж

Ресурси

2а

2б

2в

2г

2д
2ж

Знання
3а

3б

3в

3г

3д

3ж

Використання ресурсів і знань 

4а

4б

4в

4г

4д
4ж

2 012р. 2 011р.

 
Рис. 2. Графічне зображення (радар) стратегічного оцінювання потенціалу 
ПАТ „Лубенський молочний завод” за 2011-2012 рр. [авторська розробка] 

 

Отже, стратегія розвитку ПАТ „Лубенський молочний завод” на даному 
етапі забезпечує не досить ефективне використання ресурсів і знань для досяг-
нення поставлених цілей. Усе це не може не вплинути на загальну оцінку під-
приємства. Тому, у подальшому на ці напрями варто звернути особливу увагу. 

Виявили, що погіршилося фінансування та комунікаційні канали. Це може 
пояснюватися недостатністю інформованості про діяльність конкурентів та по-
стачальників. На противагу цьому покращилися знання про нові методи та тех-
нології і особливості ведення бізнесу. 
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Оцінювання персоналу свідчить про необхідність розвитку його компе-
тенції і навичок, оскільки стиль керівництва і корпоративна культура поліп-
шилися. Цьому сприятиме удосконалена стратегія управління персоналом. 

Запропонована методика дозволяє експертам – провідним спеціалістам 
та менеджерам підприємства дослідити ефективність управління підприємст-
вом та оцінити доцільність і оптимальність обраної стратегії, а також, у ви-
падку необхідності, напрям її коригування.  

Висновки. Застосовуючи методики оцінки розвитку переробних під-
приємств з виробництва харчових продуктів та оцінювання стратегічного по-
тенціалу, можна досягти ухвали раціональних управлінських рішень, які до-
зволять оптимально використовувати наявні ресурси та виявляти приховані 
резерви для ефективного функціонування та подальшого розвитку перероб-
них підприємств з виробництва харчових продуктів. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА СВІТОВА ПРОДОВОЛЬЧА 
КРИЗА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

Писаренко В.В., д.е.н, доцент; Грінчишина В.О., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
У статті розглянуто продовольчу кризу в окремих країнах світу та проблеми про-

довольчої безпеки в Україні, проаналізовано динаміку основних показників продовольчої 
безпеки та кризи. Визначено основні напрями формування та удосконалення зазначених 
проблем. Запропоновано систему управління продовольчою безпекою суб’єкта господарю-
вання. Висвітлено основні завдання, які вирішуються в контексті забезпечення продово-
льчої безпеки господарюючого суб’єкта в умовах ринкової економіки. Обгрунтовано необ-
хідність подальшого розвитку теоретичних аспектів продовольчої безпеки. 

The article deals with the food crisis in some countries and problems of food reform in 
Ukraine, the dynamics of key indicators of food security and crisis was analyzed. Defined the 
main directions of the development and improvement of these problems. The system of enterprise 
food safety management is proposed in the article. The specific issues in the context the enter-
prise food safety under market food conditions are determined. The  actuality and necessity of 
the further investigation of  theoretical aspects of enterprise food safety are grounded. 

 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві існує велика кількість 
глобальних проблем, основна з яких – проблема продовольчого забезпечення в 
світі. Її значення полягає в спроможності Землі прогодувати нинішнє і майбутнє 
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покоління планети. Продовольча криза є особливо актуальна для України та бага-
тьох країн СНД, Африки, Азії, Латинської Америки і загрожує поширитися на 
інші території. За останні 10 років число голодуючих у світі збільшилось на 23 
млн. і досягло 820 млн. осіб. В Африці голодує близько 70 % жителів. У Російсь-
кій Федерації, Україні, Білорусі недоїдають 3 % населення. Усього в країнах з пе-
рехідною економікою недотримують удосталь харчів 25 млн. осіб, з яких 21 млн. 
проживає на території СНД. Також зареєстрована величезна кількість голодуючих 
у Таджикистані, Вірменії, Узбекистані. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань, про-
блем продовольчої безпеки України в контексті світової продовольчої кризи при-
свячені праці таких науковців, як О. І. Гойчук , А. Сен, Є. Ковальова, В. Трегоб-
чук, М. Самаріна, Ю.А Лузан, Т. Мальтус, Я.О. Довгенко, А. Золотарев та ін-
ших. Однак вагомі здобутки, досягнуті науковцями, потребують подальшого 
удосконалення. Саме цим зумовлений вибір теми наукової роботи та її теоре-
тична значимість. Проаналізувавши більш детальніше проблематику продо-
вольчої безпеки була розроблена модель продовольчої безпеки, її основні 
складові та рівні, вивчено перелік основних загроз, що є складовими націона-
льної економіки та безпеки країни. 

Постановка завдання. Оцінка продовольчого забезпечення в країнах 
СНД, окремих регіонах і світі в цілому та визначення місця продовольчої 
безпеки в системі національної і глобальної безпеки, розробка механізму 
вдосконалення. Фундаментальне дослідження генно-модифікованих організ-
мів (ГМО) та їх нормативного регулювання в контексті продовольчої безпе-
ки, та способи неконтрольованого використання їх у продуктах харчування. 

Під час проведення дослідження використовувались наступні методи: діа-
лектичної і формальної логіки, експертний, монографічний, статистичного аналі-
зу, економіко-математичний, абстрактно-логічний, аналіз зарубіжних та вітчиз-
няних джерел, систематизація і узагальнення літературно-критичного матері-
алу, зібраного в процесі дослідження, а також графічна інтерпретації коефіці-
єнту продовольчої безпеки країни по власних методичних підходах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Продовольча безпека – це 
здатність вітчизняних виробників забезпечити населення країни харчуванням 
в обсягах з калорійності, відповідають мінімальним медичним норма Досяг-
нення продовольчої безпеки являє собою два напрями дій: реалізацію стратегічної 
цілі та виявлення і попередження деструктивних факторів, серед яких можна ви-
ділити перелік основних загроз продовольчій безпеці (рис. 1). 

Проблеми продовольчої безпеки найбільш тісно пов’язані із сільськогоспо-
дарським виробництвом. Україна має сприятливі природно-кліматичні умови та 
потужний людський потенціал для виробництва сільськогосподарської продукції. 
У її обробітку знаходиться 42776,9 тис. га, або це 71 % території країни, на ріллю 
припадає 32498,5 тис. га, що становить 53,8 % загальної території або 75,96 % 
сільськогосподарських угідь (у Франції рілля у структурі сільськогосподарських 
земель становить 47,33 %, Німеччині – 69,57 %,  Російській Федерації – 28,33 % у 
країнах ЄС у середньому – 60,7%), (табл. 1), [7-9]. 
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Рис. 1. Перелік основних загроз продовольчої безпеки 
 

Таблиця 1 
Площі сільськогосподарських угідь, ріллі України, 2012 р. 

Країна 
Площа сільськогоспо-
дарських земель, 

млн. га 

Площа ріллі, 
млн. га 

Рілля у % до сільськогос-
подарських земель 

Україна 42,77 32,49 75,96 
Російська Федерація 455 128,9 28,33 
Франція 35,50 16,8 47,33 
Німеччина 16,76 11,66 69,57 
Білорусь 8,99 5,51 61,29 
Казахстан 94 23,4 24,89 
Словаччина 19,3 13,7 70,98 

 

Між тим, наявний потенціал виробництва сільськогосподарської про-
дукції України використовується недостатньо через, низьку ефективність ви-
користання наявних сільгоспугідь, зменшення засіву орних земель, збіль-
шення собівартості вирощування та реалізації сільськогосподарської продук-
ції, низький рівень фінансового забезпечення вітчизняних аграріїв, відсут-
ність прозорого ринку сільгосппродукції (табл. 2) [8 – 9]. 

Загрози продово-
льчій безпеці Контроль зовніш-

ніх товаровиробни-
ків над внутрішнім 

ринком 

Загальне руйнування 
агропромислового 

комплексу 

Згортання розробок 
агропромислових 

технологій 

Антропогенна деграда-
ція сільськогосподарсь-

ких угідь 

Відсутність потен-
ціалу трудових ре-
сурсів в сільській 

місцевості 

Зниження купівель-
ної спроможності 

населення 
Відсутність реаль-
ної статистичної 
звітності в АПК 

Втрата державного управління 
сільськогосподарським виробниц-
твом, оподаткуванням, ціноутво-
ренням, зовнішньою торгівлею 
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Таблиця 2 
Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур 

України і світу, 2007 – 2011 рр., з ц / га 

Країна 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010р. 2011р. У %, 2011 р. 
до 2009 р. 

Урожайність зернових і зернобобових культур 
Україна 21,8 34,6 29,8 26,9 37,0 в 1,6 рази 
Франція 68,9 72,4 73,9 69,5 69,4 в 1,1 рази 
США 64,4 65,4 71,3 68,6 68,7 в 1,1 рази 
Росія 23,8 22,7 18,3 20,7 26,9 в 1,1 рази 
Білорусь 28,5 35,2 33,3 27,9 32,1 в 1,1 рази 

Урожайність цукрових буряків 
Україна 294 356 315 279 363 в 1,2 рази 
Росія 282,7 362,5 323,2 240,9 396,2 в 1,2 рази 
Білорусь 387,0 439,0 450,0 395,0 453 в 1,2 рази 
Німеччина 621,7 622,9 675,7 650,1 700,0 в 1,1 рази 
Швейцарія 806,1 794,0 851,7 723,4 735,9 91,3% 

Урожайність картоплі 
Україна 131,0 138,7 139,3 132,5 168,0 в 1,3 рази 
Росія 118 137,2 142,7 100,2 195,8 в 1,7 рази 
Білорусь 212,0 220,7 186,0 213,5 226,0 в 1,1 рази 
Казахстан 155,8 144,4 161,8 143,0 167,2 в 1,1 рази 
Фінляндія 258,0 261,2 286,1 261,5 261,4 в 1,1 рази 

 

Так, урожайність основних сільськогосподарських культур у нашій державі 
у майже 2 рази нижча, ніж у країнах світу, земельно-ресурсний потенціал яких 
поступається нашому. 

Залишаються незадовільними показники поголів’я свиней, птиці, ВРХ 
України. Зменшується поголів’я великої рогатої худоби в Україні, в т.ч. корів 
(рис. 2), [8 – 9]. 
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Рис. 2. Динаміка чисельності поголів’я великої рогатої худоби, корів, свиней та 

птиці Україні, 2007 – 2011 р 
 



 13

Однією із об’єктивних причин продовольчої кризи є постійне збіль-
шення населення планети, дану тенденцію можна охарактеризувати за допо-
могою загального коефіцієнту народжуваності населення (табл. 3) [9]. 

Таблиця 3 
Загальний коефіцієнт народжуваності населення, кількість народжених 

на 1000 населення, 2007 – 2011 рр., % 

Країна 2007 р. 2008 р., 2009 р. 2010 р. 2011р У %, 2011 р. до 
2007 р. 

Україна 10,2 11,0 11,1 10,8 11,0 107,8 
Білорусь 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 103,2 
Вірменія 12,3 12,5 12,7 12,7 12,9 101,6 
Казахстан 19,8 21,6 21,4 21,1 20,8 105,1 
Китай 11,7 11,9 12,0 12,2 12,3 105,1 
Латвія 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 106,4 
Литва 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 104,5 
Польща 9,9 10,0 10,0 10,0 10,0 101,0 
Російська 
Федерація 

10,9 11,0 11,1 11,1 11,1 101,8 

Грузія 10,5 10,6 10,7 10,7 10,7 101,9 
 

Якщо у попередні роки індекс споживчих цін в Україні перевищував серед-
ньоєвропейський рівень, то у 2011 р. суттєво знизився, але не був одним з найни-
жчих серед країн регіону СНД (рис. 3) [9]. 
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Рис. 3. Приріст споживчих цін в Україні і світі, (грудень 2010 р. до 2011 р.) 

 

Екстенсивний розвиток сільгоспвиробництва знайшов відбиток в динаміці 
присутності України на світовому ринку продовольства. Україна зберігає за со-
бою статус одного із головних світових експортерів: ячменю (1-ше місце, 27,3 % в 
світовому експорті), фуражних зернових (2-ге  місце, 14 %), кукурудзи (2-ге місце, 
13 %), олії соняшникової (1-ше місце, 52 % у світовому експорті). 

На нинішньому етапі оцінку рівня споживання продуктів харчування й 
продовольчої безпеки здійснюють Державна служба статистики та Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України. Оптимальною вважається ситуація, ко-
ли фактичне споживання продуктів харчування особою упродовж року відповідає 
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раціональній нормі, тобто коефіцієнт співвідношення між фактичним і раціональ-
ним споживанням дорівнює одиниці.  

Раціональні норми споживання затверджено МОЗ України «Орієнтований 
набір основної продовольчої сировини і харчових продуктів для забезпечення у 
середньому на душу населення на 2005 – 2015 рр.» (табл. 4) [9]. 

Таблиця 4 
Споживання продуктів харчування в Україні,  

на одну особу за рік, кг 

Продукти харчу-
вання 

Раціональні 
норми спо-
живання 

2007 р. 2008 р 2009 р. 2010 р 2011 р. 
Індикатор до-
статності спо-
живання, 2011 р.

М’ясо і м’ясні 
продукти 80 46 51 50 52 51 0,63 

Молоко та молочні 
продукти (у пере-
рахунку на моло-
ко) 

380 225 214 213 206 205 0,56 

Яйця, шт. 290 252 280 280 290 310 0,97 
Риба і рибні про-
дукти 20 15,3 17,5 16,0 14,5 13,2 0,80 

Цукор 38 40 41 39 37 38 1,03 
Олія 13 14,3 15,0 15,0 14,8 13,5 1,15 
Картопля 124 130 132 131 129 136 1,06 
Овочі й баштанні 
культури 161 118 129 135 144 165 0,84 

Фрукти, ягоди та 
виноград 90 42 44 47 48 53 0,52 

Хлібні продукти 101 116 115 114 111 110 1,13 
 
 

У 2007– 2011 рр. в Україні за більшістю основних видів продовольства фа-
ктичне споживання було нижче раціональних норм.  

Так, найбільше відставання фактичного споживання від раціонального у 
2011 р. спостерігалося за такими групами: м’ясо і м’ясопродукти на 37 %, плоди 
ягоди і виноград на 41 %, молоко та молокопродукти на 8 %, риба й рибопродук-
ти – 13,7 %. У 2011 р. вперше за 5 р. споживання цукру на 1 особу становить нор-
му. Таким чином, причиною недоїдання зазначених продуктів харчування є темпи 
зростання цін, які значно перевищують темпи заробітної плати.  

Згідно даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації 
ООН) нині на планеті постійно недоїдає понад мільярд осіб. Проте в 2010 –
 2011 рр. число людей, які недоїдають знизилось вперше за період з 1995 по 
2010 – 2011 рр. Це зниження відносять за рахунок недавнього прискорення еко-
номічного зростання в країнах, що розвиваються, а також за рахунок зниження 
цін на продовольство, що нарешті знизилось після пікових цін 2008 р. 

«Генна» революція ХХ ст. поєднала розвиток науки та аграрного виро-
бництва. З’явилася генно-модифіковані організми (ГМО), які мають переваги 
та недоліки (табл. 5). 
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Таблиця 5 
Переваги та недоліки використання ГМО 

Переваги Недоліки 
підвищена врожайність 
зменшення витрат на виробництво 
зниження використання кількості пестици-
дів та гербіцидів зниження захворювання 
рослин та тварин 
створення продуктів харчування з необхід-
ними медикаментозними властивостями 
чинник вирішення продовольчих проблем 

збільшують ризик виникнення алергічних 
та онкологічних захворювань, мутацій, не-
передбачуваних наслідків через кілька по-
колінь; алергічні захворювання;  
зниження імунітету 
негативний вплив на репродуктивну функ-
цію людини та повне безпліддя; 
порушення обміну речовин через появу но-
вих, незапланованих білків 

 

Застосування сучасної біотехнології для виробництва продовольства і 
харчових продуктів відкриває нові можливості та потенційні вигоди, а також 
проблеми в забезпеченні захисту прав споживачів.  

На сучасному етапі залишаються неврегульовані питання: 
- дотримання вимог до безпеки харчових продуктів, що виробляються 

із сировини, отриманої з генетично-модифікованих рослин і тварин; 
- запобігання неконтрольованому поширенню та вживання ГМО; 
- системи контролю за реалізацією сільськогосподарської продукції та 

медичних препаратів, отриманих на основі ГМО; 
- облік виробників (постачальників) продукції, що, у свою чергу, вима-

гає затвердження форми декларації виробника (постачальника) про відповід-
ність продукції вимогам чинного законодавства. 

За даним Міжнародної служби з агротехнології, з 1996 р., коли ГМО 
були вперше комерціалізовані, по 2011 р. площі посівів генетично-
модифікованих культур у світі зросли у 80 разів. Нині дозволено використо-
вувати у різних країнах більше 120 видів трансгенних рослин, у тому числі в 
Європі – 86 видів  (рис. 4). 
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Рис. 4. Площа посівів генно-модифікованих культур у світі, 1996 – 2011 рр. 

 
За останні п’ятнадцять років розміри сільськогосподарських площ під 

вирощування ГМО-культур перевищили 1 млрд. га. Таким чином, угіддя під 
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виробництвом генетично модифікованих сільськогосподарських культур ста-
новлять 10 % від усіх площ планети. У 2011 р. 15,4 млн. фермерів із 29 країн 
світу віддали свою перевагу вирощуванню ГМО-культур на площі 160 млн. га. 

Особливою популярністю у генної інженерії користується модифікація 
таких культур, як кукурудза, соя, бавовна та ріпак. 

Вирощування будь-яких трансгенних культур в Україні заборонене, за 
винятком мізерних площ, які відводять для науково-дослідницької роботи. 
Адже генетично-модифіковані рослини не внесено до державного реєстру. В 
Україні ж лише рік-два як досліджують продукцію на вміст ГМО. За нашими 
дослідженнями в Україні незаконно вирощують генно-модифіковані сою, ку-
курудзу, ріпак тощо. 

Негативний вплив ГМО на організм людини науково не доведений, але 
ж ми не можемо ігнорувати безліч фактів та експериментів, які проводяться у 
всьому світі. Так, першими жертвами ГМО вважають жителів США: 30 осіб 
загинули, 1500 стали інвалідами. Причиною цього стало отримане із транс-
генних бактерій амінокислота триптофан, яка широко використовувалась в 
якості популярної харчової добавки у кінці 80-х рр. ХХ століття.  

За даними статистики, за останні 10 – 15 років. Рівень хвороб 
пов’язаних із якістю харчування на 100000 жителів в США зріс у кілька ра-
зів. Науковцем Іриною Єрмаковою, було проведено експеримент під час яко-
го лабораторних щурів годували генетично модифікованою соєю. В резуль-
таті отримані шокуючі факти: шкідливий вплив спостерігався навіть у їхньо-
го потомства. Понад 50 % щуренят вмерли, біля 40 % тварин недорозвинені, і 
усі вони, у свою чергу, не дали потомства. За результатами перевірки харчо-
вих продуктів щодо вмісту ГМО, яку проводили в лабораторії молекулярно-
генетичних дослідів Укрметртест-стандарту в січні-квітні 2011 р. Із 1154 зра-
зків харчових продуктів в 101-му виявлено ГМО.  

Країни, з яких походять продукти харчування з вмістом ГМО різні – 
США, Бельгія, Туреччина, Нідерланди, Данія, Іспанія, Індія й сама Україна. 

Також під час дослідів було відмічено, що ГМО було знайдено навіть у 
тій продукції, яка мала маркування «Без ГМО» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Продукти харчування, в яких частіше використовують ГМО 
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Модифікована кукурудза 
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Модифікований крохмаль 

Міститься у великому спектрі продуктів, в тому числі у йогуртах і дитячому харчуванні 
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Таким чином, не вся продукція, яка має марку «Без ГМО» не має шкід-
ливі речовини і дійсно містить ГМО. Тож необхідно більш детально вивчати 
практику розташування продуктів, що містить ГМО окремо від інших товарів 
з написом «Продукція, яка містить ГМО». Отже, для розв’язання продовольчої 
проблеми необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат у сільському 
господарстві та забезпечити соціально-економічний розвиток сільських тери-
торій. Для України в цих умовах важливим є забезпечення населення продук-
цією власного виробництва, розширюючи свої експортні можливості у реалі-
зації сільськогосподарської продукції для продовольчих цілей, так і для виро-
бництва біопалива. При цьому необхідно досліджувати загрози та чинники, які 
порушують функціонуванню національної продовольчої безпеки, що особливо 
важливо в умовах загострення світової продовольчої кризи. Для розв’язку пе-
релічених проблем необхідно застосувати наступний механізм (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Механізм виявлення і попередження загроз продовольчої безпеки 

 

Таким чином, провівши дослідження щодо врегулювання ГМО в Украї-
ні, вважаємо, що для прозорості та покращення ситуації з ринком ГМП, необ-
хідно провести наступні заходи: 

1. Основним напрямком повинно стати розуміння влади того, що на 
першоосновою врегулювання всіх питань стосовно ГМО повинно бути здо-
ров’я жителів України та майбутніх поколінь. 

2. Державне фінансування на дослідження науковцями впливу ГМО на 
організм людини (наприклад, Китай видів додатково $ 3,5 млрд. на 12-річну 
програму продовження досліджень та розвитку ГМО). 

3. Запровадити в Україні практику розташування продуктів, що містить 
ГМО окремо від інших товарів з написом «Продукція, яка містить ГМО» (на 
площі не менше ніж 15 % площі стенду, на якому продається така продукція), 
а виробникам продуктів з ГМО – розміщувати інформацію про вміст ГМО в 
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продуктах на площі не менше 30 % поверхні найбільшої сторони упаковки. 
4. Розгляд питання щодо збільшення сертифікованих лабораторій по 

аналізу продуктів на трансгенність для збільшення можливості проведення 
аналізів в своєму місті, що зменшити витрати. 

5. Маркування продукції, що містить ГМО має бути обов’язковою нор-
мою. Вартість аналізу одного харчового продукту на вміст ГМО становить 
приблизно 800 грн. За підрахунками Української аграрної конфедерації, пе-
ревірку на вміст ГМО необхідно провести для 20 – 25 млн. видів харчових 
продуктів, що обійдеться виробникам близько 2 млрд. грн. Для цього слід ро-
зглянути можливість надання державою фінансової допомоги на проведення 
лабораторних досліджень. Переглянути штрафи, оскільки для підприємств, 
вони мізерні. Вважаємо, що за відсутність маркування виробники мають за-
платити не менше 10 – 20 тис. грн., тобто 20 % від суми партії [18, с. 57]. 

6. Гармонізація вимог вітчизняного законодавства з питань якості та 
безпеки продовольства з міжнародними стандартами, які жорсткіше, ніж 
українські, регламентують еколого-економічні умови господарської діяльно-
сті, надають вітчизняним товаровиробникам стартові конкурентні переваги в 
розробці екологічно чистої продукції, шляхом прийняття стандартів Кодекс 
Аліментаріус в якості національних. 

7. Запровадити інтегровану систему контролю харчових продуктів або 
створити єдиний орган з контролю харчових продуктів, як це передбачає пе-
редова міжнародна практика та гармонізувати нормативи щодо дозволених 
харчових добавок та ароматизаторів, вмісту забруднювачів, пестицидів та ве-
теринарних препаратів із міжнародними стандартами і положеннями СОТ. 

8. Функціонування системи контролю і нагляду за якістю та безпекою 
харчових продуктів, продовольчої сировини на всіх етапах їх виробництва 

9. Впровадження та вдосконалення законодавчого врегулювання пи-
тань виробництва та обороту продовольчої сировини (у тому числі з генетич-
но модифікованої), отриманої з використанням біотехнологій, а також харчо-
вих продуктів та кормів для продуктивних тварин. 

10. Урегулювання питання обліку та звітності виробників (постачаль-
ників) продукції, що в свою чергу, вимагає затвердження форми декларації 
виробника (постачальника) про відповідність продукції вимогам чинного за-
конодавства України. 

Висновки. Безпека харчової сировини та продовольчої продукції є 
складовою економічної безпеки кожної держави. Таким чином, регулювання 
створення, використання, продаж та вживання продуктів харчування із вміс-
том ГМО є проблемою як національною, так і глобальною, розв’язання якої 
має здійснюватися міжрегіонально. Здоров’я кожного жителя країни світу є 
найголовніше, що є у нього. На основі розроблених методик та розглянутих 
матеріалів, ми вважаємо, що Україна може значно збільшити площі органіч-
них рослин, для забезпечення світу продовольством, оскільки має потенціал 
розвитку агропромислового комплексу. Запропоновані методи врегулювання 
питання ГМО в Україні мають практичне значення. Деякі із них уже успішно 
використовуються у світовій практиці, інші – просто необхідні для нашої 
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країни. Не виключено, що на початковій стадії впровадження даних пропози-
цій, матимуть місце неузгодженість та непорозуміння. Для розв’язання про-
довольчої проблеми необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат у 
сільському господарстві та забезпечити соціально-економічний розвиток 
сільських територій. Для України в цих умовах важливим є забезпечення на-
селення продукцією власного виробництва, розширюючи свої експортні мо-
жливості у реалізації сільськогосподарської продукції для продовольчих ці-
лей, так і для виробництва біопалива. При цьому необхідно досліджувати за-
грози та чинники, які порушують функціонуванню національної продоволь-
чої безпеки, що особливо важливо в умовах світової продовольчої кризи. 
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Статтю присвячено визначенню і теоретичному обґрунтуванню організації облі-

ково-аналітичних процедур отримання інформації та їх місцю в господарській діяльності 
підприємства. Наведено роль бухгалтерської інформації для керівництва підприємства. 
Визначено принципи, якими повинно керуватись підприємство при використанні інфор-
маційних систем автоматизації. Теоретично узагальнено ефект від впровадження авто-
матизованої обліково-аналітичної системи отримання інформації. Узагальнено поняття 
«обліково-аналітичні процедури отримання інформації». 

The article is devoted to defining and theoretical grounding of organization of account-
ing and analytical procedures of getting information and their place in the economic activity of 
enterprises. It is pointed the role of accounting information for manager of the enterprise It is 
defined the principles that should guide the enterprise in using information systems of automa-
tion. It is theoretically summarized the effect of the introduction of automated accounting and 
analysis system of getting information. It is generalized the notion of "accounting and analytical 
procedures of receiving information. 
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Постановка проблеми. Ефективне управління неможливе без ство-
рення автоматизованих систем управління, що дозволяють оптимально орга-
нізувати внутрішні бізнес-процеси на підприємстві і отримувати оперативну 
інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Ретельне 
обстеження, створення інформаційної моделі підприємства, з урахуванням 
цілей і задач автоматизації, стратегії його розвитку, розроблені рекомендації 
по оптимізації процесів управління допомагають підвищити ефективність 
програмних рішень, а отже, і ефективність управління на підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню теоретичних і 
практичних питань автоматизації обліково-аналітичних процедур отримання 
інформації присвячена значна кількість досліджень вітчизняних вчених таких 
як: І.Б. Садовська, Н.В. Голячук, Т.М. Слєсар, В. Фаріон, Й.С. Ситник та ін. 
Проте, залишається багато дискусійних питань, що недостатньо узагальню-
ють його місце в процесі господарської діяльності підприємства. Все це обу-
мовило вибір теми статті, спрямованого на сприяння їх теоретичного, мето-
дичного і практичного дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити і теоретично обґрунту-
вати роль обліково-аналітичних процедур отримання інформації та встанови-
ти їх місце в господарській діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдання обліку і управ-
ління можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності підприємства, 
галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються, розміру і структури під-
приємства, необхідного рівня автоматизації. Важко собі представити одну про-
граму, призначену для масового використання і задовольняючу при цьому по-
требам більшості підприємств. При цьому керівнику, з одного боку, необхідне 
рішення, що відповідає специфіці саме його підприємства, але, з іншого боку, він 
розуміє переваги застосування масового перевіреного продукту. 

І.Б. Садовська [1, с. 72] зазначає, що точність бухгалтерської інформації 
повинна бути не абсолютною, а відносною, тобто, достатньою для прийняття ді-
євих управлінських рішень. Точність – більше юридичний аспект бухгалтерсько-
го обліку. Права власності і зобов’язання не є предметом бухгалтерського обліку 
– це юридичні відносини. Вчені французької облікової школи ціллю бухгалтер-
ського обліку визначають – раціоналізацію, дієвість, ефективність, систему і по-
рядок. При цьому значно розширюється сфера предмету бухгалтерського обліку і 
виходить за рамки власне обліку – до межі політичної економії. Наближення об-
лікових даних до точності залежить від конкретних умов діяльності підприємства 
– внутрішніх (організаційна структура, система управління, професійний рівень 
керівного складу і головного бухгалтера) та зовнішніх (податкова політика дер-
жави, соціальна, культурна та екологічна спрямованість бізнесу, ступінь еконо-
мічної безпеки національного бізнесу). 

В свою чергу Н.В. Голячук та В.С. Рихлюк [2] вказують, що основним за-
вданням бухгалтерського обліку – є забезпечення зацікавлених користувачів об-
ліково-аналітичною інформацією, яка необхідна при прийнятті управлінських 
рішень, здатних істотно впливати на фінансове становище господарюючого 
суб’єкта, матеріальний добробут його власників (акціонерів), керівників (ме-
неджерів) та працівників. 
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Дієвий облік і аналіз релевантної інформації для прийняття управлінсь-
ких рішень дозволить перейти від управління витратами підприємств до управ-
ління підприємством в цілому. Така позиція потребує цілеспрямованого впливу 
на витрати для розробки уніфікованої системи управління ними. Досягнення 
даної мети сприятиме виробництву конкурентоспроможної продукції та її при-
бутковості. Система інформаційного забезпечення має бути спрямована не лише 
на облік і аналіз витрат, а й на їх вплив на ріст прибутковості підприємств, зазна-
чає Т.М. Слєсар [3, с. 357]. 

В. Фаріон та Т. Фаріон [4, с. 107] зазначають, що необхідність збирання, 
систематизації й обробки великого обсягу різноманітної інформації, а також по-
стійного проведення моніторингу ситуації, коригування на основі його результа-
тів раніше розробленого фінансового плану, обліку значного обсягу додаткової 
інформації вимагає розробки інформаційної системи управління. Іншими слова-
ми, управління зумовлює необхідність побудови цілісної концепції, що дасть 
змогу на підставі об’єктивної та суб’єктивної інформації приймати оптимальні й 
реальні рішення, які сприятимуть підвищенню ефективності функціонування. 

Й.С. Ситник [5, с. 273] вказує на формування інтегрованої інформаційної 
системи для потреб інтелектуалізації систем менеджменту промислового під-
приємства передбачає насамперед створення інтелектуальнознаннєвої інформа-
ційної системи, що є науковою новизною дослідження. До структурних складо-
вих цієї інформаційної системи належать підсистема внутрішньої звітності, до-
відкова інтелектуальнознаннєва підсистема, інтелектуальнознаннєвий трансфер 
та аналіз. 

Ефективність управлінської діяльності залежить від багатьох чинників. 
Одним з головних є вміння керівника організувати роботу з інформаційними 
ресурсами. Для того щоб приймати рішення, здійснювати контроль над їх вико-
нанням, формувати імідж підприємства, відстежувати лояльність персоналу, 
необхідна різноманітна інформація. В інформаційному процесі, яким є управ-
лінська діяльність, інформація виступає як один з найважливіших ресурсів. 
Управління можна розглядати як процес цілеспрямованої переробки інформації 
та вироблення напрямку дій. 

Інформація є одним з основних і найбільш дорогих ресурсів. Своєчасне 
забезпечення підприємства необхідною інформацією – основна умова його ефе-
ктивного функціонування в ринковому конкурентному середовищі. Застосу-
вання комп’ютерної техніки підвищує ефективність аналітичної роботи за ра-
хунок скорочення термінів проведення аналізу, більш повного виявлення впли-
ву факторів, заміни приблизних розрахунків на більш точні обчислення. 

Інформація повинна дозволяти здійснювати можливості керівництва про-
цесами і гарантувати функції інтеграції даними між різними інформаційними та 
обліковими системами (рис. 1). 

За допомогою бухгалтерської інформації керівництво підприємств має 
можливість: 

- підвищити керованість бізнесу, щодня отримуючи звіти про діяльність 
та фінансовий стан підприємства: по товарах в натуральному та вартісному 
вимірі з точністю до кожної позиції; у розрізі підрозділів та посадових осіб; фор-
мування прибутку, витрат та фінансового результату; руху запасів, кредиторсь-
кої, дебіторської заборгованості та інших елементів оборотного капіталу; 
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- контролювати бізнес-процеси, керівників середньої ланки та співробітників; 
- оперативно змінювати бізнес-процеси під потреби ринку, зберігши достові-

рність інформації; 
- знизити витрати за рахунок оптимізації основних бізнес-процесів; 
- збільшити рентабельність капіталу за рахунок ефективного використання 

ресурсів. 
 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок обліково-аналітичної системи і облікового 

забезпечення [6] 
 

При використанні інформаційних систем автоматизації, підприємство, 
в першу чергу, повинно керуватися наступними принципами:  

- інформаційна система автоматизації повинна враховувати специфіку 
підприємства і бути адаптована до поточних потреб;  

- проект повинен бути економічно обґрунтованим, а впровадження має 
зробити підприємство більш рентабельним;  

- інформаційна система автоматизації повинна володіти можливістю 
розширення, масштабування, нарощування функціональності;  
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По підрозділам 
підприємства 

Управлінський облік 

Податковий облік 

Інформація, 
сформована на 
національному 

рівні

Аналітична система 

Методи та методики аналізу 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 

Система моніторингу зовнішнього макросередовища 

Види та рівні формування інформаційного 
забезпечення 
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- інформаційна система автоматизації повинна інтегруватися з існую-
чими на підприємстві комп’ютерними системами. 

Одним з найбільш істотних переваг отримання оперативної обліково-
аналітичної інформації є її неймовірна гнучкість і, як наслідок, можливість ін-
дивідуального настроювання під вимоги конкретного підприємства, що забез-
печує автоматизація. В цілому, використання програмного продукту дозволяє 
суттєво знизити навантаження на всі відділи підприємства, шляхом автомати-
зації типових завдань і виключення повільного паперового обороту, полегши-
ти контроль над діяльністю за допомогою різноманітних форм звітності і зни-
зити ймовірність виникнення помилок з вини кінцевого користувача до міні-
муму. Ефект від впровадження автоматизованої обліково-аналітичної системи 
оброблення інформації та його характеристика наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Ефект від впровадження автоматизованої обліково-аналітичної системи 

отримання інформації та його характеристика 
Ефект від 

впровадження Характеристика 

Визначення 
потреби ринку 

− аналіз відхилення цін від цін постачальників, конкурентів, партнерів; 
− аналіз продажів, ABC-аналіз продажів, XYZ-аналіз продажів. 

Підвищення 
об’єму прода-

жу 

− аналіз продажів різним групам клієнтів дозволяє виділити найбільш 
«перспективних» з них і зосередити зусилля на роботі з ними; 
− аналіз стану роботи з клієнтами, результатів діяльності співробітників, 
аналіз клієнтської бази 
− автоматизація циклу продажу; 
− інформація дозволяє оцінити ймовірність укладання угоди. 

Спрощення 
процедур і 

економія часу 

− автоматизація процесу продажу дозволяє автоматизувати рутинні опе-
рації, процеси контролю і управління співробітниками продажу; 
− організація та проведення персоналізованої електронної розсилки рек-
ламної інформації різним групам клієнтів: 
− за кожним потенційним клієнтом можна спланувати завдання; 
− підготовка, розсилка та обробка електронних опитувань; 
− можливість періодично висилати пропозиції нових послуг або більш 
вигідних цінових умов. 

Планування та 
контроль дій 
співробітників 

− кожен співробітник має доступ до інформації у відповідності до пов-
новажень.. Конфіденційність інформації зберігається завдяки викорис-
танню призначення різних правил доступу до інформації; 
− збереження і цілісність даних за рахунок ведення загальної клієнтської 
бази, де фіксуються всі аспекти взаємин з клієнтами. 

Підвищення 
ефективності 
управління 

− можливість у будь-який момент часу проконтролювати, чим зайнятий 
співробітник; 
− можливість проведення аналізу причин зриву угод для попередження 
їх у подальшому 
− система мотивації; 
− оперативний аналіз угод і роботи співробітників. 

Підвищення 
лояльності клі-

єнтів 

− фіксування детальної та повної інформацією про кожну контактну 
особу; 
− повна інформація про клієнта дозволяє більш точно ідентифікувати 
категорію обігу і точно визначити необхідний ресурс для вирішення про-
блеми. 
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Аналіз різних програмних продуктів (1С, Парус, М.Е.Doc та ін.), котрі 
використовуються, як для ведення обліку так і для аналітичних процедур, дав 
зробити висновок в тому, що вони мають багато спільних характеристик та 
дають можливість забезпечувати: 

1) безпеку інформації: дворівнева система безпеки доступу, безпеку 
зберігання великих обсягів інформації, цілісність і несуперечність даних; 

2) необмежену кількість одночасно працюючих користувачів; 
3) довіра користувачів інформації, що видається системою; 
4) зручність і ергономічність повсякденної роботи працівників за ра-

хунок інтерфейсу; 
5) компактність системи: простоту, інтуїтивну зрозумілість для кори-

стувача; 
6) зручність і ергономічність повсякденної роботи працівників за ра-

хунок інтерфейсу; 
7) можливість аналітичної обробки всієї збереженої інформації з точ-

ністю до кожної позиції товару, що є обов’язковою умовою життєдіяльності 
підприємства в існуючих ринкових умовах; 

8) високу продуктивність при отриманні складних аналітичних звітів; 
9) автоматизацію практично всіх бізнес-процесів підприємства; 
10) управління закупівлями і товарними запасами; 
11) можливість фінансового планування і порівняння планових і фак-

тичних показників; 
12) можливість планування потреби в матеріалах на основі плану ви-

робництва або плану продажів; 
13) оперативний розрахунок собівартості виробленої продукції. 
Розробкою і поширенням спеціалізованих (галузевих) рішень на плат-

формі займається в даний час багато спеціалізованих фірм. Кожна з них 
створює спеціалізоване тиражне рішення, використовуючи загальні методо-
логічні рішення і концентруючись саме на специфічних потребах тієї чи ін-
шої галузі. Прикладами таких галузевих рішень є програми для автоматизації 
роздрібної торгівлі, фармацевтики, торгівлі запчастинами, ремонту автомобі-
лів, сільськогосподарських підприємств, військових частин і т.д. Спектр ус-
пішно застосовуються галузевих рішень постійно розширюється.  

Крім того, можливості програмних продуктів дозволяють створювати і 
індивідуальні рішення, що враховують потреби конкретного підприємства. 
Такі рішення, як правило, є розвитком або модернізацією типового рішення 
або тиражного спеціалізованого рішення, але можуть бути розроблені і по-
вністю «з нуля», якщо того вимагає ситуація. 

Таким чином, керівник може вибирати оптимальний варіант автомати-
зації – виходячи з потреб свого підприємства, пріоритетів завдань, допустимих 
строків і витрат на впровадження. При цьому дуже важливо, що на базі однієї і 
тієї ж системи можна проводити поетапну автоматизацію, отримуючи реальну 
віддачу на кожному кроці. Починаючи з впровадження стандартних і спеціалі-
зованих тиражних рішень, можна ефективно вирішити основні завдання авто-
матизації - затративши при цьому мінімум часу і коштів – а надалі розвивати 
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систему у відповідності з індивідуальними особливостями підприємства. 
Висновки. Очевидно, що організація обліково-аналітичних процедур 

отримання інформації повинна бути покладена в основу формування інфор-
маційного забезпечення управлінської ланки підприємства, яка дозволяла б 
керівництву грамотно і оперативно формувати управлінські рішення. 

Таким чином, під обліково-аналітичними процедурами отримання ін-
формації нами розуміється збір, обробка та передача фінансової і нефінансо-
вої інформації, сформованої в обліково-аналітичній системі підприємства, а 
також формування інформації, що використовується керівництвом для при-
йняття управлінських рішень, планування та контролю, вимірювання і оцінки 
отриманих результатів. 

Питання, досліджені в статті, є досить складними та багатогранними, 
тому розглянути всі аспекти автоматизації обліково-аналітичних процедур 
отримання інформації в контексті діяльності підприємства неможливо. Це 
спонукає до продовження наукового пошуку в даному напрямку. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РИНКУ КАРТОПЛІ 
Танклевська Н.С., д.е.н., професор; Майн В.В., аспірант 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

 
У статті розроблено структурно-логічну схему аналізу ринку картоплі. Розшире-

но методику аналізу формування і функціонування ринку картоплі за основними показни-
ками кон’юнктури ринку шляхом виокремлення критеріїв оцінки інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств-суб’єктів ринку картоплі за такими критеріям як 
частка інноваційно-орієнтованих підприємств, рівень інвестиційної привабливості галузі 
та рівень реалізованості інноваційних проектів.  
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In the article it is developed structurally logical chart of market of potato analysis. The 
method of analysis of forming and functioning of market of potato is extended on the basic in-
dexes of the state of affairs of market by the selection of criteria of estimation investment-
innovative to activity of enterprises-subjects of market of potato after such to the criteria as part 
innovative oriented enterprises, level of investment attractiveness of industry and level of real-
ized of innovative projects. 

 
Постановка проблеми. Сучасні дослідження економічних процесів в 

ринковій економіці здійснюється із застосуванням комплексу різноманітних 
методів. Базою маркетингового дослідження є маркетингова інформація, збір 
якої проводиться методами опитування, спостереження, експертним та мето-
дом  імітаційних моделей [1], при цьому аналіз ґрунтується на комплексному 
використанні сучасних економіко-математичних, економіко-статистичних ме-
тодах та методах економічного загальносистемного аналізу [2], серед яких пе-
ревагу надають багатовимірному моделюванні та регресійному, варіаційному, 
дискримінантному, факторному та кластерному аналізам, а також SWOT-
аналізу й методу Дельфі. Ринок картоплі потребує удосконалення методично-
го забезпечення, якісного інформаційного забезпечення що до  стану виробни-
цтва й споживання картоплі у приватному секторі, так як він є головним по-
стачальником даного товару. Але слід мати на увазі, що населення вирощує 
картоплю і для власних потреб, а тому не можливо кількісно виміряти реаль-
ний розмір виробництва та споживання даного продукту. Тому потрібно по-
глибити методичні підходи до формування і функціонування ринку картоплі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 
методики дослідження стану агропродовольчого ринку здійснили такі вчені, 
як: В.Г. Андрійчук [7], І.К. Бєляєвський, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко,  
Б.А.Дадашев [4], В. А. Карпов, Д.І. Костюхін, Є.В. Крикавський, В.Р. Куче-
ренко, Ф.М. Левшин, В.В. Обливанцов [4], О.Т. Осташко, Е.П. Пєшкова,  
Ф.Г. Піскоппеля, С.В. Скибінський, Л.М. Худолій [3], С.Г. Черемісіна [4] та 
інші. Разом з тим досі не сформований єдиний методичний інструментарій 
дослідження стану ринку картоплі. 

Постановка завдання. Метою роботи є поглиблення методичних під-
ходів до формування і функціонування ринку картоплі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою методичних під-
ходів до оцінки ринку картоплі є дослідження регіонального продуктового ри-
нку, яка запропонована Худолій Л.М. [3], вона вважає пріоритетними напря-
мами маркетингового аналізу є товар, ціна, місцезнаходження товару та сти-
мулювання попиту, а оцінку ринкової кон’юнктури проводити за їх комплекс-
ним аналізом. Вчені Дадашев Б.А., Черемісіна С.Г., Обливанцов В.В. [4, с. 54-
55] наголошують на необхідності розрахунку узагальненого показника рівня 
розвитку ринку картоплі, який розраховується за формулою 1: 

Ірк=(Ім+Ін)/2,                                                    (1) 
 
де Ірк – узагальнений показник регіонального розвитку ринку картоплі; 
Ім – співвідношення виробництва продукції ринку картоплі на одиницю території регіону; 
Ін - співвідношення виробництва продукції ринку картоплі на душу населення в регіоні. 
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Оскільки ринок картоплі в частині пропозиції представлений в більшо-
сті приватним сектором, то важливою умовою є організація державної служ-
би маркетингу ринку картоплі, орієнтовану на інформаційну підтримку дріб-
них учасників ринку на безоплатній основі, а великих сільськогосподарських 
підприємств – укладанням договору, умови якого варіювати в залежності від 
стадії розвитку підприємства та досвіду роботи на даному ринковому сегмен-
ті. Виходячи з вище наведеного пропонуємо оцінку ринку картоплі проводи-
ти за такою структурно-логічною схемою (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема аналізу ринку картоплі * 

* Розроблено автором 
 

Вважаємо за необхідне використовувати для аналізу ринку картоплі схе-
му методичного забезпечення дослідження регіонального продуктового ринку, 
запропоновану Дадашевим Б.А., Черемісіною С.Г., Обливанцовим В.В. [4, с. 61-
62], адаптований та розширений варіант якої представлено на рис. 2. Оцінка ри-
нку картоплі повинна здійснюватися у двох базових напрямах. Перший – аналіз 
формування та функціонування ринку картоплі. Другий – обґрунтування перс-
пектив розвитку. За першим вектором необхідно проаналізувати такі складові: 
конкурентоспроможності товарів; відповідності ринку; пропорцій ринку; рівень 
цін; рівень економічної концентрації, монополізації та конкурентоспроможнос-
ті; кон’юнктури  ринку; збутової політики; ділової активності.  

Оскільки ринок картоплі є невід’ємною частиною світового продуктового 
ринку, важливим є визначення життєздатності продукованого ним товару в да-
них умовах, що характеризує конкурентоздатність картоплі в регіоні, державі та 
у глобальному масштабі. Тому аналізу необхідно піддати систему класифіка-
ційних параметрів товару, а саме конструктивних, ергономічних, естетичних, 
нормативних. Детальної уваги потребує дослідження дотримання при вирощу-
ванні картоплі існуючих міжнародних стандартів якості. 

 

Формування мети та основних завдань аналізу ринку картоплі 

Окреслення особливостей ринку картоплі, виявлення його основних рис та 
місця в аграрному ринку України

Формування системи показників кон’юнктури, аналіз яких є пріоритетним 
відповідно до поставленої мети

Збір маркетингової інформації 

Виявлення факторів, від яких залежить стан ринку картоплі 

Обґрунтування перспектив розвитку стану ринку картоплі 

Проведення аналізу динаміки розвитку складових кон’юнктури ринку картоплі 

Обрання методів прогнозування кон’юнктури ринку картоплі 
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Рис. 2. Методичне забезпечення оцінки формування та функціонування 

ринку картоплі * 
* адаптовано автором за даними [4, с. 61-62; 4; 5];    
_ .. _ .. _   доповнено автором 
 

Пропорційністю розвитку ринку називається оптимальне співвідно-
шення між різними елементами ринку для його нормального поступального 
розвитку. Будь-які диспропорції та деформації окремих складових частин 
ринку ведуть до кризових форм розвитку, ускладнюють і викривлюють рин-
кові відносини, роблять ринок недостатньо ефективним. Для дослідження 
пропорційності ринку статистика використовує балансовий метод, відносні 
величини структури та координації, індекси, коефіцієнти еластичності і бета-

РИ
Н
О
К

 К
А
РТ

О
П
Л
І 

Оцінка ризиків 
(критерії фундаментального су-
купного ризику, питома вага 
структурних складових сукуп-
ного ризику, приватні функціо-
нальні критерії, бальна оцінка) 

О
бґ
ру
нт
ув
ан
ня

 п
ер
сп
ек
ти
в 
ро
зв
ит
ку

 

А
на
лі
з ф

ор
му

ва
нн
я 
та

 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
ри
нк
у 
ка
рт
оп
лі

 

Розробка прогнозів 
розвитку ринку 
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Аналіз конкурентоспроможності товарів 
(система класифікаційних параметрів 
товару: конструктивних, ергономіч-
них, естетичних, нормативних) 

Оцінка відповідності ринку 
(коефіцієнти співвідношень, питомої ва-
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Оцінка пропорцій ринку 
(коефіцієнти еластичності, ступінь 

збалансованості) 

Оцінка рівня цін 
(індекси змін, тренди) 

Оцінка рівня економічної концен-
трації, монополізації та конкурен-

тоспроможності 
(коефіцієнт концентрації, коефіцієнти Джині, 
Херфінделя-Хиршмана і Розенблюта, Лінда, 
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Оцінка кон’юнктури  ринку 
(системи показників стану і ефек-
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Оцінка та прогнозування формування та функціонування  ринку картоплі України 
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Оцінка збутової політики 
(сальдо торгівельного балансу, зміни в торгівельній струк-
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та імпорту, динаміка цін, стан овочесховищ та ін.) 

Оцінка ділової активності 
(обсяг продажу, кількість угод, обсяги експор-
ту та імпорту, курс акцій, обсяги продажу, ди-
наміка контрактних відносин, обсяги інвести-

цій, інноваційна політика) 
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коефіцієнти багатофакторних моделей [1]. 
В теорії аналізу ринку важливе місце займає дослідження цінової елас-

тичності. За визначенням, прихильником якого є Ульрих Кьостер [5, с.36], ела-
стичність дає змогу виявити співвідношення між відсотковою зміною значен-
ня залежних та  незалежних змінних. Так, автор звертає увагу, що за правилом 
Кінга, зміна об’єму врожаю на 1,0 % провокує зміну ціни більше ніж на 1,0 %. 

На ринку картоплі ціна формується поетапно під дією ринкових та дер-
жавних регуляторів (собівартість картоплі, мінімальна ціна, ціна виробника, 
ціна маркетингу, торговельна націнка (оптова та роздрібна ціна), ціна спожив-
чого ринку) [2, с. 59]. У випадках тотожності величини попиту й величини 
пропозиції картоплі формується рівноважна ціна, на яку впливають: еластич-
ність попиту, еластичність пропозиції за ціною, кризові явища, інфляція, полі-
тика державного уряду, урожайність та сезонність, експорт, імпорт, погодні 
умови, процентна ставка, валовий збір, співвідношення попиту та пропозиції, 
витрати на зберігання продукції, витрати на перевезення продукції, витрати на 
маркетинг, на рекламу, котирувальну ціну попереднього періоду, економічна і 
політична ситуація країни [6, c. 65]. 

Цінову політику на ринку картоплі необхідно аналізувати в розрізі оп-
тової та роздрібної торгівлі за абсолютними  та відносними показниками. 
Слід мати на увазі, що ринок має забезпечувати рівноважні ціни, які будуть 
оптимальними одночасно для продавців та покупців. Значно занижені ціни 
призводять до нерентабельності вирощування картоплі. А підвищення цін на 
ринку картоплі призведе до того, що сектор збуту матиме попит на пропоно-
вані на ринку виробника обсяги продукції по більш низьким цінам [5, с.162],  
тому зростанні цікавість до визначення конкурентної ціни на картоплю. Ра-
зом з тим необхідно зауважити, що цінова політика на ринку схильна до цик-
лічних коливань, які за визначенням У. Кьостера викликані "принципом від-
луння", ціною коливань пропозиції та загальними кон’юнктурними коливан-
нями в аграрному секторі [5, с. 174]. Конкурентна ціна визначається за мето-
дом Андрійчука В.Г. [7, с.156], та фактично відображає рентабельність про-
дажу картоплі у базовому періоді (формула 2): 

Рпо=(Цх-С1)/Цх                                                            (2) 
де Рпо – рентабельність продажу;  
Цх – пошукова мінімально підвищена ціна, за якої реалізація виробле-

ної більш якісної продукції зі зрослою собівартістю забезпечує досягнуту в 
базовому році рентабельність продажу (цінову конкурентоспроможність);  

С1 – собівартість продукції вищої якості. 
Але існує також більш спрощений варіант розрахунку (формула 3): 

Кц=(Ц-ПС)/Ц,                                                              (3) 
де Ц – ціна продажу 1 ц картоплі або картоплепродуктів; 
ПС – повна собівартість 1 ц картоплі або картоплепродуктів. 
Дослідження ринку картоплі слід проводити також у площині оцінки рівня 

його економічної концентрації, монополізації та конкуренції, що дає змогу зоріє-
нтуватись у типологізації ринку та охарактеризувати наявну сегментацію.  

Вважаємо за необхідне проводити аналіз ринку картоплі за основними 
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показниками кон’юнктури ринку. А, зважаючи на євроінтеграційний напря-
мок розвитку економіки України, необхідно враховувати загальносвітові тен-
денції розвитку ринку картоплі, особливу увагу приділяючи його інвестицій-
но-інноваційній орієнтованості, оскільки на нашу думку саме  даний аспект є 
базисом його ефективного функціонування.  Тому розрахунки доцільно здій-
снювати в таких базових напрямах як цінова політика, показники попиту і 
пропозиції; та провести аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підпри-
ємств-суб'єктів ринку картоплі (рис. 3). 

 
Рис. 3. Показники кон’юнктури ринку картоплі * 

* згруповано за даними [8] та удосконалено автором 
 - - - - - розроблено автором 
 

Важливим і на сьогодні досить проблемним етапом методичного забез-
печення дослідження ринку картоплі є оцінка збутової політики, що полягає 
у визначені сальдо торгівельного балансу, зміни в торгівельній структурі, об-
сяги експорту та імпорту, динаміки цін. Зважаючи на недосконалість сучас-
них ринкових умов вважаємо доцільним особливу увагу приділяти аналізу  
довжини каналів реалізації за рівнями, оскільки даний аспект безпосередньо 
впливає на собівартість товару і дозволяє значно вдосконалити логістичну 
схему його реалізації. І, як наслідок, потребує детального дослідження вияв-
лення можливостей існуючих овочесховищ та оцінка потреби у нових. 

Оцінка ділової активності має здійснюватися за такими показниками: 
обсяг продажу, кількість угод, обсяги експорту та імпорту, курс акцій, обсяги 

Показники 
кон’юнктури  
ринку картоплі 

Цінова політика 

Роздрібні ціни (аб-
солютні; відносні) 

Оптові ціни (абсо-
лютні; відносні) 

Показники попиту 
на картоплю Показники пропо-

зиції на картоплю 

- абсолютні показники ви-
робництва (натуральні та 
вартісні); 
- відносні показники ви-
робництва (індекси, темпи 
зростання); 
- непрямі показники: обся-
ги замовлень, динаміка за-
вантаженості виробничих 
потужностей, обсяги капі-
таловкладень, рівень за-
йнятості ринку картоплі, 
тривалість робочого дня, 
фонд заробітної плати та 
інше. 

- місткість ринку;
- частка ринку; 
- насиченість рин-
ку; 
- рівень плато-
спроможного по-
питу; 
- ринковий потен-
ціал; 
- валовий імпорт 
та експорт; 
- рух товарних за-
пасів; 
- обсяги внутрі-
шніх перевезень 
та інше. 

Показники інвести-
ційно-інноваційної 

діяльності 

- частка інноваційно-
орієнтованих підприємств; 
- рівень інвестиційної при-
вабливості галузі; 
- рівень реалізованості інно-
ваційних проектів. 
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продажу, динаміка контрактних відносин, обсяги інвестицій, інноваційна по-
літика. Особливу увагу необхідно приділити інвестиційній та інноваційні ді-
яльності, стан якої прямо пропорційний загальній доходності підприємств – 
суб’єктів ринку картоплі. 

Другий вектор дослідження ринку картоплі  присвячений обґрунтуван-
ню перспектив його розвитку і складається з оцінки ризиків; розробки про-
гнозів розвитку ринку; оцінки продовольчої безпеки ринку картоплі; оцінки 
рівня життя населення; оцінка ринкового потенціалу. Необхідно звернути 
увагу на можливостях ринку картоплі, які відображаються в комплексній 
оцінці його потенціалу і розраховується за показниками: загально економічні 
(територія, населення, частка міського населення), показники розвитку сиро-
винної бази (площа сільськогосподарських угідь, чисельність зайнятих у 
сільському господарстві, обсяги виробництва тощо), техніко-економічні по-
казники (кількість підприємств, чисельність зайнятих працівників, обсяг ви-
робленої продукції, вартість основних виробничих фондів, прибуток рента-
бельність галузі тощо) [4, с. 55]. Важливим елементом аналізу ринку картоплі 
є визначення його реальних можливостей за допомогою наявного потенціалу 
[1; 9, с. 15] (формула 4): 

∑ +=
n

j
Jxii FEWNР )**( ,                                               (4) 

де P  - потенціал ринку картоплі; 
Ni  - одиниці виробництва або споживання картоплі; 
Wi – показники одиниць виробничої або споживчої потужності; 
Ex  -  еластичність попиту або пропозиції; 
Fj – інші чинники та елементи потенціалу;  
n – число одиниць потенціалу. 
Виробничий потенціал варто розраховувати за формулою 5: 

∑ −−=
n

i
piiii CBERDWNQ )****( ,                                 (5) 

Де Q – виробничий потенціал ринку (обсяг картоплі, яка може бути ви-
роблена і запропонована ринку протягом певного часу); 

Ni  - підприємство або група підприємств, які вирощують картоплю; 
Wi – потужність підприємства; 
Di  - ступінь завантаження виробничих площ; 
Ri  - ступінь забезпечення ресурсами; 
Ер  - еластичність пропозиції від цін на сировину і готову продукцію; 
В – внутрішнє виробниче споживання; 
С – частина продукції, яку за оцінками будуть виробляти конкуренти; 
n – число і-х виробничих підприємств. 
Показник насиченості ринку, який відображає ступінь забезпечення 

споживачів картоплею [9, с. 15], має важливу роль для аналізу ситуації на 
ринку картоплі (формула 6). Хоча деякі вчені вважають більш раціональним 
його визначення експертним шляхом або за допомогою вибіркового обсте-
ження бюджетів [1]. 
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TkFZBTP n −−++= ,                                      (6) 
де Р – насиченість ринку картоплею; 
Tn – запаси картоплі на початок року; 
В – обсяги вирощування картоплі; 
Z – імпорт картоплі; 
F – експорт картоплі; 
Tk – запаси продукції на кінець року. 
Місткість ринку картоплі, яка свідчить про кількість товару, що може 

бути реалізована (куплена) у відповідному періоді, необхідно аналізувати в 
регіональному масштабі (формула 7): 

∑ −−−−−+=
n

i
мфxi САЗЗHPEkSЄ )()**( ,                             (7) 

де Є – місткість ринку картоплі; 
Si  - чисельність і-тої групи споживачів; 
k – рівень (коефіцієнт)споживання в базовому періоді або норматив 

споживання і-тої групи споживачів; 
Ех – коефіцієнт еластичності попиту від цін і доходів; 
Р – обсяг нормального страхового резерву товарів; 
Н – насиченість ринку картоплі; 
Зф – фізичний знос товарів; 
Зм – моральний знос товарів; 
А – альтернативні ринку форми задоволення потреб, а також спожи-

вання товарів-замінників; 
С – частка конкурентів на ринку.   
Ґрунтуючись на результатах аналізу перших двох векторах методики 

аналізу ринку картоплі, необхідно визначити сутність, напрямки і тенденції 
розвитку ринкової кон’юнктури, і спрогнозувати подальший розвиток ринку 
картоплі. Враховуючи дослідження М. Одінцова [10, с. 65-68], в основу ме-
тодології аналізу кон’юнктури ринку картоплі слід віднести наступні підхо-
ди: комплексний, системний, функціональний, інтеграційний, відтворюваль-
ний, нормативний, динамічний, кількісний та інституційний. Разом з тим 
вважаємо за доцільне виокремити адаптаційний підхід, суть якого полягає у 
необхідності виявлення готовності суб’єктів ринку картоплі пристосовувати-
ся до мінливих умов зовнішнього середовища, максимізуючи ефективність та 
результативність діяльності.  

Висновки. Отже, аналіз формування і функціонування ринку картоплі 
необхідно здійснювати за допомогою економіко-математичних і економіко-
статистичних методах за кількісно-якісними показниками схеми «виробницт-
во – зберігання – транспортування – реалізація – споживання». Методика 
аналізу повинна включати комплексну оцінку ринку картоплі, яка здійсню-
ється у двох базових напрямках. Перший – аналіз формування та функціону-
вання ринку картоплі. Другий – обґрунтування перспектив розвитку. Ґрун-
туючись на результатах аналізу перших двох векторах методики аналізу рин-
ку картоплі, необхідно визначити сутність, напрямки і тенденції розвитку 
ринкової кон’юнктури, і спрогнозувати подальший розвиток ринку картоплі. 
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Розширено методику аналізу формування і функціонування ринку картоплі 
за основними показниками кон’юнктури ринку шляхом виокремлення крите-
ріїв оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств-суб’єктів рин-
ку картоплі за такими критеріям як частка інноваційно-орієнтованих підпри-
ємств, рівень інвестиційної привабливості галузі та рівень реалізованості ін-
новаційних проектів. 
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Авторами статті обґрунтована необхідність проведення аудиту та ефективно-

сті розрахунків із заробітної плати на підприємстві та запропоновано методологію про-
ведення аудиту, програму перевірки та робочі документи аудитора. 

The authors justified the need for and effectiveness of audit settlements with wages at the plant 
and the proposed methodology of the audit, program verification and audit working papers. 

 

Постановка проблеми. Аудит розрахунків із заробітної плати є однією 
з найважливіших і складних ділянок аудиторської роботи, оскільки безпосе-
редньо зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників підприємст-
ва, що перевіряються. Тому сьогодні актуальною проблемою є необхідність 
проведення аудиту розрахунків із заробітної плати на підприємстві. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в теоретич-
ну розробку проблем аудиту зробили як зарубіжні економісти Р. Адамс, 
К. Друрі, Б. Нідлз, П. Фрідман, Н. Р.Вейцман, В. П. Суйц, В. Я. Соколов, так і 
вітчизняні М. Білуха [2], Ф. Бутинець [3], М. Дем’яненко, В.Єфименко, 
Б. Кругляк, М. Кужельний [6], В. В.Сопко, В. П. Бондар, І. В. Ващенко, 
Б. І. Валуєв, Н. Г. Виговська, І. К. Дрозд, Л. В. Кулаковська [7], Л. В. Напа-
довська, Н. І. Петренко, Ю.В. Піча [7], Б.Ф.Усач [9] та інші. Автори розгля-
дають дане питання зі своєї точки зору та акцентують увагу на різних аспек-
тах проведення аудиту розрахунків із заробітної плати. Але це питання роз-
крито недостатньо і потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в удосконаленні ау-
диту розрахунків за заробітною платою на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою аудиту розрахун-
ків за заробітною платою є встановлення дотримання підприємством чинного 
законодавства за розрахунками за заробітною платою та правильність відо-
браження господарських операцій в обліку [8, c. 47]; отримання достатніх 
доказів впевненості в ефективності їх використання, достовірності відобра-
ження та розкриття інформації відповідно до діючих принципів подання фі-
нансової звітності та оцінка здатності підприємства забезпечувати відтворю-
вальну, стимулюючу, регулюючу та соціальну функції заробітної плати для 
забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства. 

Завдання аудиту розрахунків за заробітною платою полягає у встанов-
ленні правильності дотримання законодавчо-нормативної бази із питань ви-
плат (КЗпП, П(С)БО 26 «Виплати працівникам», ПКУ); оцінки стану синтети-
чного та аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою за період, що 
перевіряється; правильність визначення розміру сукупного доходу, що підля-
гає оподаткуванню; відповідних нарахувань та утримань; своєчасність перера-
хувань до бюджету утриманих сум ПДФО та ЄСВ; обґрунтованість виплат за-
робітної плати за трудовими угодами та достовірність відображення в обліку. 

З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор прово-
дить тестування, у процесі якого з’ясовує питання викладені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Тест внутрішнього контролю розрахунків за заробітною платою 

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання так ні інформація 

відсутня 
Примітки 

1 

Вид діяльності підприємства: 
- виробництво; 
- торгівля; 
- послуги 

      

2 

Як ведеться облік на підприємстві: 
- ручним способом; 
- автоматизовано; 
- комбіновано 

      

3 Чи є на підприємстві відділ внутрішнього 
контролю? 
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Варіанти відповіді 
№ Зміст питання так ні інформація 

відсутня 
Примітки 

4 Чи проводилась аудиторська перевірка у 
попередньому році? 

    

5 Чи були виявлені аудиторами порушення?     

6 

Яка на підприємстві застосовується сис-
тема заробітної плати: 
- погодинна; 
- відрядна; 
- акордна 

    

7 Чи укладено Колективний договір?     

8 Чи затверджене Положення про оплату 
праці? 

    

9 Чи затверджений штатний розклад?     

10 Чи затверджені розцінки на оплату праці 
? 

    

11 Чи ведуться табелі обліку робочого часу?     

12 Чи відрядна оплата нараховується на під-
ставі нарядів? 

    

13 Чи затверджений графік відпусток?     

14 

Накази на прийом, звільнення, надання 
відпусток ведуться: 
- кадровою службою; 
- секретарем; 
- керівником. 

    

15 Чи здійснюються виплати за договорами 
цивільно-правового характеру? 

    

16 Чи видається заробітна плата у натураль-
ній формі? 

    

17 Чи виплачується матеріальна допомога?     

18 Чи здійснювалися утримання за виконав-
чими листами? 

    

19 Чи здійснюються виплати за лікарняни-
ми листами та утримання з них? 

    

20 
Чи виплачуються на підприємстві: 
- премії; 
- надбавки 

    

 

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор 
розраховує аудиторський ризик та складає загальний план аудиту (табл.2). 

Таблиця 2  
Загальний план для проведення аудиту розрахунків за заробітною платою 
№ Етапи Зміст аудиторських процедур Термін пе-

ревірки 
П.І.Б. ауди-

тора 

1 Підготовчий 

Ознайомлення з бізнесом клієнта, оцін-
ка системи внутрішнього контролю та 
бухгалтерського обліку, визначення ау-
диторського ризику, суттєвості, плану-
вання аудиту розрахунків за заробітною 
платою. 
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№ Етапи Зміст аудиторських процедур Термін пе-
ревірки 

П.І.Б. ауди-
тора 

Перевірка первинних документів з обліку 
розрахунків за заробітною платою. 

  

Перевірка правильності нарахування за-
робітної плати різним категоріям праців-
ників. 

  

Перевірка правильності нарахування і ви-
плат відпускних, премій та надбавок. 

  

Перевірка дотримання термінів, порядку, 
документального оформлення та відобра-
ження в обліку виплат заробітної плати. 

  

Перевірка правильності здійснення утри-
мання податку на доходи фізичних осіб та 
єдиного соціального внеску. 

  

2 Основний 

Перевірка відповідності даних синтетич-
ного і аналітичного обліку по рахунку 66. 

  

3 Заключний Формування висновків за результатами 
аудиту. 

  

 

Програма аудиту є деталізацією загального плану аудиту і являє собою 
перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації 
плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією для асистентів ау-
дитора, а для керівників аудиторської організації та аудиторської групи - од-
ночасно і засобом контролю якості роботи. Робочу програму аудиту розраху-
нків за заробітною платою наведено в табл. 3. 

Позначення кодів робочих документів: 
- КД – кадрова документація; 
- НЗП – документ з нарахування заробітної плати; 
- УТЗП – документ з утримання заробітної плати; 
- КР – кореспонденція рахунків. 
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; 

права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінка вартості – Е; 
подання і розкриття – Є, правильність – Ж. 

Для встановлення правильності дотримання законодавчо-нормативної 
бази із питань виплат, оцінки стану синтетичного та аналітичного обліку та 
вирішення інших поставлених завдань аудиту розрахунків за заробітною пла-
тою, пропонуємо робочі документи аудитора, які на думку авторів стануть 
наявними доказами якісного аудиту розрахунків за заробітною платою. 

Таблиця 4 
Робочий документ аудитора з перевірки повноти та правильності утри-

мань із заробітної плати ЄСВ 
Місяць За даними підприємства За даними аудиту Відхилення 

    
 

Таблиця 5 
Робочий документ аудитора з перевірки даних головної книги та балансу 

Місяць Головна книга Баланс Відхилення 
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Таблиця 6 
Робочий документ аудитора з перевірки кореспонденції рахунків 

За даними  
підприємства За даними аудиту Відхилення № Зміст операції 

Д-т К-т Сума Д-т К-т Сума Д-т К-т Сума 
           

 

Таблиця 7 
Робочий документ аудитора з перевірки нарахування ЄСВ 

За даними  
підприємства За даними аудитора Відхилення 

ФОП Заробітна 
плата 

Нараху-
вання 
ЄСВ 

Заробітна 
плата 

Нараху-
вання 
ЄСВ 

Заробітна 
плата 

Нараху-
вання 
ЄСВ 

       
 

Таблиця 8 
Робочий документ аудитора УТЗП- Утримання ПДФО та  

ЄСВ із заробітної плати 
За даними підприємс-

тва За даними аудитора Відхилення 

Утримання Утримання Утримання 
ПІБ 

За
ро
бі
тн
а 
пл
а-

та
 

ПДФО ЄСВ 

За
ро
бі
тн
а 
пл
а-

та
 

ПДФО ЄСВ 
За
ро
бі
тн
а 
пл
а-

та
 

ПДФО ЄСВ 

          
 

Таблиця 9 
Робочий документ аудитора з перевірки первинних документів 

на підприємстві 
За даними  

підприємства За даними аудитора Відхилення 
ПІБ Заробітна плата  

до видачі 
Заробітна плата до ви-

дачі 
Заробітна плата до 

видачі 
    

 

Таблиця 10 
Робочий документ аудитора з перевірки первинних документів  

за пільгами 
За даними 

 підприємства За даними аудитора Відхилення ПІБ 
пільги пільги пільги 

    
 

Таблиця 11 
Робочий документ з перевірки розрахунково-платіжних відомостей 

ПІБ Нараховано заробітної 
плати 

Утримано із заробіт-
ної плати Підпис 
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Таблиця 12 
Робочий документ аудитора з перевірки відпрацьованого часу ( табеля) 

ПІБ Відпрацьований час 
за день Вихідні Лікарняні 

листи Примітки 

     
 

Висновки. У статті удосконалено аудит розрахунків за заробітною 
платою на підприємстві, який на відміну від існуючих включає загальний 
план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора, що дозволить які-
сно провести аудит. Запропоновані документи нададуть аудитору можливість 
вчасно виявити в обліку порушення та дослідити законність відображення 
операцій з нарахуванням та виплатою заробітної плати. 
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В статье изучены основные особенности управления финансово-хозяйственной де-

ятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины. Установлено, что управление 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства представля-
ет собой взаимосвязанную совокупность внутренних структурных индикаторов, кото-
рые обеспечивают разработку и принятие управленческих решений относительно от-
дельных направлений его финансовой деятельности и несут ответственность за резуль-
таты осуществления этих решений. 

The article studied the main features of financial and economic activity of the enterprises 
of Fisheries of Ukraine. Found that management of financial and economic activities of enter-
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prises Fisheries is an interrelated set of internal structural indicators that ensure the develop-
ment and management decisions on individual areas of its financial performance and are re-
sponsible for the results of those decisions. 

 
Постановка проблемы. Управление финансово-хозяйственной дея-

тельностью – это комплексное мероприятие, которое является результатом 
взаимодействия всех его элементов в системе финансовых отношений; кото-
рое определяется совокупностью производственно-хозяйственных факторов, 
и характеризуется системой показателей, отображающих наличие, размеще-
ние и использование финансовых ресурсов. 

Предприятия рыбного хозяйства работают в условиях циклического 
производства, что отвечает их сезонной направленности. Это явление харак-
теризует их адекватность и тождественность закону циклического развития, 
который реализуется в виде «спиралевидных процессов», сочетающих в себе 
цикличность, относительную повторяемость и поступательность. 

Производство, переработка и вылов рыбы формируют проблему опре-
деления оптимального варианта – либо обеспечения развития одних из со-
ставляющих рыбного хозяйства (рыбоводства или рыболовства) либо упадок 
Украины как морского государства в плоскости ее рыбопромысловых воз-
можностей. Такая особенность развития отрасли отождествляется с тождест-
венностью ее экономической системы закону убывающей эффективности 
эволюционного совершенствования. 

Когда технологические и эволюционные изменения пронизывают все 
стороны финансово-экономических отношений, то дальнейшее их развитие 
принимает эволюционный характер, а отдача от них все больше приближает-
ся к нижнему пределу. В этом заключается технологический императив, что 
может привести к пределу роста результативности экономической системы. 
Складывается объективная необходимость создания системы на новом прин-
ципе действия [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами управле-
ния финансово-хозяйственной деятельностью занимались такие отечествен-
ные ученые как: Брезицкая О.В. [2], Киндзерский Ю.В. [3], Ковалев В.В. [4], 
Яремко И.И. [5]. В мировой практике проблемам управления финансово-
хозяйственной деятельности посвящены работы таких ученых как Дж. Ро-
бинсон, Н. Калдор, У. Ростоу [6], Э. Хансена [7], В., П. Самуэльсона [8], 
Д.М. Кейнса [7]. 

Постановка задания. Целью статьи является определение актуальных 
проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий 
рыбного хозяйства с учетом производственной специфики и разработка ме-
роприятий по их устранению. 

Изложение основного материала исследования. Тождественность 
циклического развития системы управления финансово- хозяйственной дея-
тельностью предприятий рыбного хозяйства, прежде всего, выражается в ее 
способности к адаптивному восприятию внешних и внутренних угроз. Опти-
мизация взаимообусловленности  подсистем рентабельности, ликвидности и 
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финансовой устойчивости способствует получению интегрированного пока-
зателя в виде эффекта взаимодействия. Этот показатель и будет являться ин-
дикатором тождественности закону циклического развития. 

Методология оценки, диагностики и прогнозирования финансово–
хозяйственной деятельности предприятия базируется на законах развития и 
функционирования систем, действия которых необходимо учитывать в про-
цессе управления. 

Отечественные и зарубежные ученые едины с мнением о необходимо-
сти определения взаимосвязи экономических переменных для построения 
экономических моделей, но за пределами научного рассмотрения остаются 
вопросы взаимообусловленности в пространстве. 

Законы функционирования отражаются различного рода производст-
венными функциями, показывающими связь между объемом производимой 
рыбной продукции и потребляемыми ресурсами. 

Отличительной чертой современного понятия цикла является то, что его 
тесно увязывают с вопросами государственно – монопольного регулирования 
не только на макро, но и на микроуровне. Цикл все в большей степени рас-
сматривается не только как предмет изучения, но и как объект управления. 

Следует обратить внимание на то, что наукоемкие производства нару-
шают закон убывающей эффективности. Предприятие, создающее или ис-
пользующее наукоемкую продукцию, способно получать больше прибыли не 
только за счет эффекта экономии на масштабе, но и за счет внешнего эффек-
та от широкого распространения продукта (эффект на охвате) [9]. 

Реализация формулы «масштаб + охват» позволяет создать резерв ус-
тойчивости развития предприятия. Создается массовое производство, где 
снижение затрат базируется на использовании модульного принципа. 

В рыбном хозяйстве методически определенный индикатор взаимодей-
ствия блоковых подсистем рентабельности, ликвидности и финансовой ус-
тойчивости в виде эффекта взаимодействия может являться модулем оптими-
зации. Именно данный модуль способен управлять системой финансово – хо-
зяйственной деятельности в пространственном понимании, создавая необхо-
димые условия перехода в новые параметры или новую плоскость управле-
ния. Такой переход возможен при использовании модульного принципа – 
особенность построения финансово – экономической системы, заключаю-
щаяся в подчинении и тождественности ее параметров заданному модулю, 
обеспечивающему использование разнообразных сложных нестандартных 
финансовых решений. 

Из отечественных ученых обосновал и развил этот закон В.С. Мучник. 
Он пришел к выводу, что развитие фундаментальных и технических наук, на-
копление производственного опыта подготовили дальнейшие изменения в тех-
нологии производства, заключающиеся в отказе от старой системы операций и 
переходе к объединению многих операций в одну, совершенно новую. При 
этом по мере развития и совершенствования это новое решение может привести 
к появлению целостной малооперационной технологической системы. 

Следовательно, закон перехода к малооперационным процессам состо-
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ит в том, что две или более технологий, выполняемых системой, могут обра-
зовывать интегрированную комбинацию, существенно упрощающую общую 
схему системы. Достигнутое упрощение устраняет препятствия на пути раз-
вития системы. 

Целенаправленность системы управления финансово–хозяйственной 
деятельностью на политику стабилизации экономического роста предполага-
ет тождественность закону возрастания необходимого разнообразия и слож-
ности. Закон отображает факт зависимости роста разнообразия принимаемых 
решений от знаний об объекте управления и ресурсов. Вероятность выхода 
системы за пределы задаваемых характеристик возрастает с увеличением ра-
знообразия проектных решений сверх определенного предела. Принципы не-
обходимого разнообразия относятся к числу фундаментальных в теории 
управления. 

В последнее время все большее распространение получает понимание 
прогресса как усложнение структуры мировоздания и соответственно мировоз-
зрения. Эволюция материи, равно как и сознания совершается в направлении 
все более упорядоченной, устойчивой и сложной структуры, повышающей раз-
нообразие состояний. Таких, казалось бы, несовместимых характеристик сис-
темы как упорядоченность, сложность, разнообразие и эффективность. 

Анализ развития систем показывает, что проблема разрешается созда-
нием малооперационных систем, модульным принципом формирования тех-
нологии производства. Тенденция к возрастанию сложности отражает один 
из аспектов реальности. 

В борьбе за снижение расходов, более полное удовлетворение покупа-
тельского спроса и расширение рынка сбыта предприятия рыбного хозяйства 
стали осуществлять новую маркетинговую стратегию. Эта стратегия вобрала 
в себя и реализацию малооперационных процессов и модульный принцип. 

Развитие систем происходит в направлении формирования многоуров-
невых технических объектов, которые реализуют не отдельные фиксирован-
ные функции, а определенное «поле» функций. К ним относятся новые гиб-
кие технологии. Главное отличие таких систем – их основу составляют ие-
рархически упорядоченные уровни модулей. Иерархичность уровней моду-
лей составляет иерархии факторов формирования систем. Самые общие об-
разуют первый уровень факторов и соответственно уровень базовых моду-
лей, которые составляют основу всех последующих модификаций. Модифи-
кация многоуровневой системы принципиально отличается от модификации 
традиционно автономной системы, являясь одним из состояний системы, 
обеспечивающей определенную функцию из возможного «поля» функций. 

Рост эффективности управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью можно рассматривать в следующих направлениях: 

− прибыль рыбного хозяйства увеличивается более интенсивно, неже-
ли объем реализации, что свидетельствует об относительном снижении рас-
ходов производства; 

− экономический эффект растет поскольку все темповые показатели 
превышают 100%. 
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В процессе управления финансово-хозяйственной деятельностью пред-
приятий рыбного хозяйства постоянно осуществляется кругооборот денеж-
ных средств: вложение средств с целью производства товаров и получения 
выручки от их реализации. Обеспечение денежных поступлений, которые 
необходимы для возмещения затрат на производство и реализацию продук-
ции, своевременное выполнение финансовых обязательств перед государст-
вом, банками и другими субъектами хозяйствования, формирования доходов 
и прибыли, является важнейшей стороной деятельности. 

Выводы. Система управления сферой финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятий рыбного хозяйства требует постоянного учета из-
меняющихся условий внешней и внутренней среды и создания такой органи-
зационной системы управления, которая бы способствовала росту экономи-
ческой эффективности хозяйствующих субъектов в рыбном хозяйстве. 

Если закон циклического развития воздействует как на внешнюю, так и 
на внутреннюю среду предприятия, определяя в совокупности развитие сис-
тем, то другие законы определяют отдельные участки финансово-
хозяйственной деятельности. 

Вышеприведенные факторы определяют целостность исследования си-
стемы в контексте взаимообусловленности блоковых подсистем рентабель-
ности, ликвидности, финансовой устойчивости, степень взаимодействия ко-
торых можно определить по вариативному модулю оптимизации. 
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В статті висвітлено сутність поняття «маркетингова стратегія». Наведено ета-

пи її розробки та реалізації. Запропоновано алгоритм вибору маркетингової стратегії 
для вітчизняних підприємств. 

The article highlights the essence of the concept of "marketing strategy." Etta Shows the 
group's development and implementation. The algorithm of selecting marketing strategies for 
local businesses. 

 
Постановка проблеми. Кожне підприємство, функціонуючи на ринку, 

намагається спрямувати свою діяльність на вибір та розробку в довгостроко-
вій перспективі найбільш оптимальних шляхів досягнення поставленої мети 
свого існування. Успішне виконання цілей та задач на шляху до цієї мети 
можливе за умови максимального задоволенням потреб споживачів. Цьому 
сприяє забезпечення ефективної маркетингової діяльності, зокрема правиль-
ність вибору підприємством маркетингової стратегії. Правильно обрана мар-
кетингова стратегія дозволяє не тільки зберегти наявні позиції на ринку, ви-
жити у змінному зовнішньому середовищі, а й успішно розвиватися в майбу-
тньому. Незважаючи на велику кількість підходів до вибору маркетингової 
стратегії, українські підприємства часто стикаються з проблемою формуван-
ня оптимального стратегічного набору через низьку адаптованість деяких за-
рубіжних підходів до вітчизняних умов і високу складність при застосуванні 
інших. Все це і зумовлює актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий науковий внесок у 
вивчення стратегічного маркетингу та формування і розробку маркетингових 
стратегій зробили такі вітчизняні й зарубіжні вчені: І. Ансофф, В. М. Геєць,  
Д. Дей, В. Г. Герасимчук, Ф. Вірсема, Ф. Котлер, О. П. Крайник, Н. В. Куден-
ко, О. Є. Кузьмін, М. Мак-Дональд, Дж. Мур, А. Ф. Павленко, М. Трейсі,  
А. О. Старостіна, Г. Хамел та інші. Питанням послідовності вибору маркетин-
гової стратегії та її реалізації присвячені праці наступних науковців: 
М. Альберта, А. Вайсмана, С. С. Гаркавенко, Є. П. Голубкова, В. Я. Кардаша, 
Ж.-Ж. Ламбена, Я. С. Ларіної, М. Мескона, Г. Мінцберга, М. Портера, 
Т. Б. Решетілова, С. В. Скибінського, Ф. І. Хміля та інших. Проте, неоднознач-
ність поглядів щодо сутності маркетингової стратегії та алгоритмів вибору її 
для вітчизняних підприємств потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Формування покрокового алгоритму вибору 
маркетингової стратегії підприємств з врахуванням факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища, які впливають на їх діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під поняттям «маркетин-
гова стратегія» Дж. Еванс та Б. Берман [7] розуміє «діяльність, що визначає, 
як треба застосовувати структуру маркетингу, щоб привернути і задовольни-
ти цільові ринки». Дещо інше визначення маркетингової стратегії наводить 
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Р. Б. Ноздрьова [5]: «основа дій фірми в конкретних умовах розвитку ринку 
та його попиту». Вартим уваги є визначення В.Г. Герасимчук [3], яка під по-
няттям «маркетингова стратегія» розуміє «систему організаційно-технічних і 
фінансових заходів для активного впливу на попит і пропозицію товарів». На 
нашу думку, маркетингова стратегія – це сукупність дій підприємства або 
окремих його підрозділів для здійснення активного впливу на попит і пропо-
зицію певного товару на ринку з метою забезпечення гармонійного розвитку 
підприємства в довгостроковій перспективі. 

Розробка і реалізація маркетингової стратегії підприємства є творчою 
справою, яка базується на можливостях конкретних особистостей. Щодо само-
го процесу розробки маркетингової стратегії, то він складається з декількох 
етапів. Так, М. Мак-Дональд процес розробки маркетингової стратегії висвіт-
лює в такій послідовності: «визначення бізнесу фірми; оцінка внутрішніх і зо-
внішніх маркетингових факторів; встановлення цілей маркетингової діяльнос-
ті; розробка стратегії; реалізація стратегії; контроль» [4]. 

Дещо іншу послідовність дій в розробці й реалізації маркетингової стра-
тегії наводить А. Вайсман: «1. Розробка образу підприємства і концепції ко-
мунікацій, філософії підприємства, його іміджу. 2. Аналіз зовнішнього середо-
вища. 3. Аналіз конкурентів. 4. Аналіз споживачів. 5. Аналіз власної ситуації. 
6. Визначення позиції на ринку. Перехід до практичного застосування вашої 
стратегії. 7. Формування цілі. 8. Забезпечення наглядності. 9. Реалізація стра-
тегії маркетингу. 10. Маркетинговий контролінг» [1]. 

Цікавою, на наш погляд, є розробка маркетингової стратегії запропонова-
на М. Портером. При формуванні маркетингової стратегії (на прикладі конку-
рентної стратегії) М. Портер виділяє три основні етапи та кілька другорядних: 

«1. Визначення поточної стратегічної сфери діяльності фірми («Чим 
фірма займається зараз?»): ідентифікація стратегій; стратегічні припущення. 

2. Аналіз зовнішнього середовища («Що відбувається у зовнішньому 
середовищі?»): аналіз стану галузі; аналіз конкурентів; аналіз суспільних 
умов; аналіз сильних і слабких сторін фірми. 

3. Розробка маркетингової стратегії: аналіз поточних стратегій на від-
повідність результатам аналізу зовнішнього середовища; розробка стратегіч-
них альтернатив; формування стратегічного набору» [6]. 

В ході дослідження було визначено оптимальний процес розробки та 
реалізації маркетингової стратегії (рис. 1). 

Слід відмітити, що в багатьох працях з теорії маркетингу значна увага 
приділяється саме підходам до вибору маркетингової стратегії. Сьогодні 
найбільш широко в практичній діяльності підприємств застосовують наступ-
ні підходи: 

- підхід, оснований на матриці І. Ансоффа «товар-ринок»; 
- матриця «Бостон консалтинг груп»; 
- матриця «Мак Кінсі – Дженерал Електрик»; 
- програма побудована на впливі ринкової стратегії на прибуток 

(PIMS); 
- стратегічна модель Портера; 
- матриця балансу життєвих циклів СГП. 
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Рис. 1. Етапи розробки та реалізації маркетингової стратегії 

Розроблено на основі літературних джерел [1; 4; 6] 
 

Однак, вищезазначені підходи розроблені західними науковцями й, як 
показало дисертаційне дослідження, не досить ефективно можуть використо-
вуватися українськими підприємствами. Тому, виходячи з цього, нами було 
розроблено алгоритм вибору маркетингової стратегія, який, на наш погляд, є 
більш адаптованим до українських реалій (рис. 2). 

Суть даного алгоритму полягає у виборі стратегії залежно від впливу 
на неї того чи іншого фактору. Фактори впливу на маркетингові стратегії бу-
ло об’єднано у три великі групи, які безпосередньо впливають на підприємс-
тво: товар, споживач, попит. Інші фактори впливають опосередковано на 
нього. Маркетингові стратегії були взяті за класифікацією Гаркавенко С. С. 
[2], так як дана класифікація є найбільш поширеною в Україні. 

На наш погляд, вибір тієї чи іншої маркетингової стратегії повинен ро-
зпочинатися з визначення того, що підприємство виробляє або буде виробля-
ти, тобто з товару (рис. 2). 

Згідно запропонованого алгоритму для монопродуктового виробницт-
ва, в залежності від того, на яку групу споживачів зорієнтований товар, виді-
ляють стратегії товарної спеціалізації та односегментної концентрації. Для 
стратегії товарної спеціалізації характерне виготовлення підприємством од-
ного товару для різних груп споживачів, в той час як односегментна концен-
трація передбачає орієнтацію на одну, досить вузьку групу споживачів.  

Дані стратегії є загально-фірмовими монопродуктовими стратегіями, 
які, в свою чергу, виходячи з впливу того чи іншого фактору, поділяються на 
більш конкретні. Так, в залежності від того чи є обраний товар новим на рин-
ку чи ні, а також від орієнтації його на нову групу споживачів чи на існуючу 
вони поділяються на стратегії конгломеративної (чистої) диверсифікації, роз-
витку товару, утримання ринкових позицій та розвитку ринку. 

Як свідчить рис. 2, стратегія конгломеративної (чистої) диверсифікації 
спрямована на виготовлення абсолютно нових товарів для абсолютно нових 
груп споживачів. 
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Розвиток товару передбачає виготовлення нових товарів, які спрямовані 
на задоволення потреб вже існуючих споживачів. Дана стратегія умовно поді-
ляється на дві інші: вертикальну та горизонтальну диверсифікацію. Варто за-
значити, що сутність вертикальної диверсифікації полягає у виготовленні хоч і 
нових, але пов’язаних з вже наявними на ринку товарами, в той час, як горизон-
тальна диверсифікація пропонує для існуючої групи споживачів абсолютно нові 
товари. 

Стратегія утримання ринкових позицій характеризується виготовленням 
старих товарів для споживачів, які їх постійно купують протягом значного пе-
ріоду часу. Для успішного використання даної стратегії підприємство повинне 
мати ресурси для зниження витрат на виготовлення та реалізацію товару з од-
ночасною активізацією рекламної діяльності. 

Розвиток ринку передбачає виробництво старого товару для нового кола 
споживачів за допомогою нових каналів реалізації, виходу на інші територіаль-
ні ринки, репозиціонування та невідомих раніше сфер використання товару. 

Згідно запропонованого алгоритму, наступним вагомим фактором, який 
впливає на вибір тієї чи іншої маркетингової стратегії є попит. Як свідчить 
практика, при застосуванні конгломеративної або горизонтальної диверсифіка-
ції попит є практично нульовим, оскільки запропонований споживачу товар є 
абсолютно новим. В такому випадку на початку впровадження нового товару 
доцільним є застосування стимулюючого маркетингу, що передбачає активіза-
цію рекламної діяльності підприємства. Згодом, після широкого ознайомлення 
споживача з новим товаром, як правило, виникає ажіотажний попит на нього і є 
можливість застосувати стратегію «зняття вершків» (демаркетинг) за допомо-
гою підвищення ціни на товар. 

При виборі стратегії вертикальної диверсифікації попит на товар є стабі-
льним незважаючи на те, що він є новим на ринку, оскільки він пов’язаний з 
вже наявним. Прикладом такої ситуації може бути випуск певних товарів для 
покращення споживчих властивостей раніше проданих овочів закритого ґрунту 
(упаковка, що продовжує термін зберігання продукту, матеріали з порадами для 
зберігання та переробки овочів, дієт-поради, томатні соки, пасти, кетчупи, різ-
номанітні види консервації та інше). Така ж ситуація може виникати при виборі 
стратегії розвитку ринку, тому доцільним є застосування підтримуючого марке-
тингу. 

Як видно з рис. 2, підприємство під час застосування стратегії утримання 
ринкових позицій повинне бути готовим до того, що попит на старий товар бу-
де або стабільно негативним, або спадаючим, або сезонним (для сезонних това-
рів). При стабільно негативному попиті пропонується застосовувати стратегію 
цінової диференціації. Варто зазначити, що сучасні науковці погоджуються з 
існуванням стратегій прямої, зворотної, горизонтальної та вертикальної інтег-
рації, однак не зазначають, що вони є підстратегіями цінової диференціації, що 
на наш погляд, є не зовсім доречним. Таким чином, стратегія цінової диферен-
ціації характеризується незначним зниженням ціни в порівнянні з цінами кон-
курентів, що дозволяє за деякий час підприємству завоювати певну частку рин-
ку і встановити стабільну ціну для подальшого її утримання. Дана стратегія, як 
вже зазначалося, може бути реалізована за допомогою методів прямої інтегра-
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ції, зворотної інтеграції, горизонтальної та вертикальної інтеграції. 
Слід відмітити, що пряма інтеграція передбачає об’єднання виробника з 

маркетинговим посередником. Як свідчать результати дослідження, таке 
об’єднання дозволяє знизити ціну продукції для кінцевого споживача за допо-
могою усунення торгової націнки посередника. На відміну від прямої інтеграції, 
зворотна інтеграція передбачає об’єднання виробника з основним постачальни-
ком сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення продукції, внаслідок 
чого зникає торгова націнка постачальника, ціна сировини знижується, відпові-
дно знижується і собівартість продукції. Як показує практика, така тенденція 
призводить до зниження ціни на дану продукцію на ринку. 

Таким чином, вертикальна інтеграція поєднує в собі всі позитивні риси 
обох вищезгаданих стратегій, оскільки означає об’єднання як з маркетинговим 
посередником так і з постачальником сировини. 

Одним із часто вживаних методів цінової диференціації є горизонтальна 
інтеграція, яка передбачає об’єднання виробника з основним конкурентом, що 
дозволяє зайняти панівне положення на ринку, збільшити запас міцності під-
приємства, внаслідок чого, знизити ціну на його продукцію. 

Варто зазначити, що коли підприємство не має можливостей для застосу-
вання стратегії цінової диверсифікації, то єдиним виходом з такої ситуації слу-
гує зняття товару з виробництва, тобто застосування стратегії елімінації. 

Як свідчить практика, в деяких випадках при застосуванні стратегії про-
никнення на ринок попит може бути не стабільно-негативним, а спадаючим. 
Тому, доцільним стає використання стратегії ремаркетингу, що характеризуєть-
ся підвищенням спадаючого попиту за допомогою зростання інтересу спожива-
чів до товару. Слід відмітити, що цей варіант можливий для підприємств, які 
використовують товарну диференціацію, яка передбачає пошук відмінностей 
товару підприємства від товару конкурентів. Це може бути більш висока якість, 
корисність товару для споживача. 

Згідно запропонованого алгоритму вибору маркетингової стратегії, наяв-
ність сезонного попиту на товар характеризується при застосуванні як стратегії 
утримання ринкових позицій, так і розвитку ринку. Цей недолік допомагає по-
долати стратегія синхромаркетингу. Результат при застосуванні даної стратегії 
(як і підтримуючого маркетингу) досягається за допомогою нетоварної дифере-
нціації, яка поділяється на сервісну та іміджеву. 

Слід відзначити, що сервісна диференціація передбачає більш високий рі-
вень сервісу, ніж у фірм-конкурентів, в той час, як іміджева спрямована на за-
безпечення прихильності споживачів через створення позитивного іміджу ви-
робника (стабільність підприємства, участь у благодійних акціях і т.д.). 

Багато як вітчизняних, так і зарубіжних науковців в своїх працях зазна-
чають про наявність стратегії кадрової диференціації. На нашу думку, якщо 
підприємство має краще кадрове забезпечення, ніж в конкурента, то воно або 
виготовляє якіснішу продукцію (товарна диференціація), або собівартість цієї 
продукції є нижчою за рахунок більш високої продуктивності праці, що дозво-
ляє встановити ціну на неї нижче, ніж в конкурента (цінова диференціація), або 
споживач проінформований про кращий персонал, що сприятливо впливає на 
імідж підприємства (іміджева диференціація). 
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Як видно з рис. 2, при поліпродуктовому виробництві, в залежності від 
кількості споживачів, на які зорієнтовані товари можна виділити: стратегію се-
гментної спеціалізації (коли реалізовується декілька груп товарів для однієї 
групи споживачів), стратегію вибіркової спеціалізації (характеризується прода-
жем декількох товарів декільком групам споживачів) та стратегію повного охо-
плення (пропонування усіх товарів, представлених на ринку, усім групам спо-
живачів). 

Оскільки вищезазначені стратегії поділяються на більш конкретні анало-
гічно до поділу стратегій при монопродуктовому виробництві, то подальше ви-
значення маркетингової стратегії для кожного окремого товару при поліпродук-
товому виробництві відбувається за вищенаведеним алгоритмом із монопроду-
ктовим виробництвом. 

Отже, запропонований алгоритм вибору маркетингової стратегії, на нашу 
думку, є оптимальним при виборі того чи іншого набору маркетингових страте-
гій для вітчизняних підприємств, оскільки, з одного боку, враховує основні фа-
ктори, які впливають на їх маркетингову діяльність, а з іншого – є досить прос-
тим в застосуванні. 

Висновки. Таким чином, незалежно від обраної послідовності дій, діяль-
ність підприємства повинна бути підпорядкована досягненню стратегічних орі-
єнтирів, що надаватиме йому ряд конкурентних переваг і, відповідно, сприяти-
ме його подальшому гармонійному розвитку. Вдало підібрана маркетингова 
стратегія допомагає підприємству в повній мірі використати на свою користь 
можливості мінливого зовнішнього середовища та мінімізувати вплив його за-
гроз. Окрім того, підприємства, які мають чітко визначену маркетингову стра-
тегію, в певній мірі застраховані від ризику прийняття невірних рішень у про-
цесі своєї діяльності. Однак, як показало дослідження, підходи щодо вибору 
маркетингових стратегій, запропоновані зарубіжними вченими, досить складні 
для застосування українськими підприємствами під час формування стратегіч-
ного набору, а деякі з них – навіть неможливо використати через відсутність 
спеціальних програм та баз даних у вітчизняних підприємствах. Тому запропо-
нований алгоритм вибору маркетингової стратегії є доступним у застосуванні в 
практичній діяльності вітчизняних підприємств та дає можливість сформувати 
повний маркетинговий стратегічний набір. 
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Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 
Досліджено сутність категорій «економіка». Встановлено, що поняття «економіка», 

«народне господарство», «національна економіка» ототожнюються. Доцільно під сектором 
економіки вважати велику її частину, тобто сукупність галузей, об’єднаних певною метою 
та функціями. Розглянута класифікація секторів економіки за різними ознаками, у зв’язку із 
чим економіка держави може бути представлена як 2-, 3-, 4-, 5-секторіальна. Встановлено, 
що агропродовольчий сектор економіки України – це велика її частина, що включає сільське 
господарство, харчову промисловість і торгівлю харчовими продуктами, об’єднані метою 
забезпечення продовольчої безпеки держави та  соціально-економічного розвитку працівників 
зазначених галузей економіки і сільської місцевості. Доведено, що при аналізі підходів щодо 
формування продовольчого забезпечення доцільно виділяти два концептуальних підходи: ма-
ркетинговий і логістичний. Логістична модель агропродовольчого сектора економіки, зокре-
ма, має включати відповідні ринки ресурсів (продукції). 

The essence of the categories of «economics» has been investigated. It was established 
that the terms «economics», «economy», «national economy» are identified. It is reasonable to 
assume under the economic sector most of it, which is a set of branches, united for a purpose 
and functions. Classification of sectors on various grounds has been considered, due to it state's 
economy than can be represented as a 2 -, 3 -, 4 -, 5-sectorial. It was established that the agri-
food sector in Ukraine – is a big part of its economy, which includs agriculture, food processing 
and trade of food, combined to ensure food security and socio-economic development of the em-
ployees of these sectors of the economy and the countryside. We prove that  analysing  ap-
proaches to the formation of food supply it is reasonable to distinguish two conceptual ap-
proaches: Marketing and Logistics. Logistic model of agri-food sector, in particular, includes 
relevant market resources (products). 

 
Постановка проблеми. Продовольче забезпечення населення країни є 

одним із важливих завдань агропродовольчого сектора економіки та органів 
державного управління з метою формування продовольчої безпеки. Окрім 
цього актуалізується завдання розвитку сільських територій, як середовища 
існування сільських жителів. 

Методичні підходи до вирішення цих важливих завдань впродовж 
останніх 30-40 років в Україні змінювалися. На сьогодні актуальним, на наш 
погляд, є теоретичне обґрунтування структури агропродовольчого сектора 
економіки та його місця в економіці України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблемати-
ки функціонування агропродовольчого сектора присвячені праці багатьох 
вчених, серед яких, зокрема, можна виокремити В. Апопія, І. Лопащука [2], 
П.О. Заремби [9], Е.Н. Крилатих [10], Ю.М. Лопатинського [11], Л. Малассіса 
[13], О.В. Шубравської [23], В.М. Яценка [24] та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження категорії «агро-
продовольчий сектор» як складової економіки України, її ідентифікації та 
аналіз концептуальних підходів до формування продовольчого забезпечення. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Проведені дослідження 
змісту категорії «економіка» свідчить про наявність дещо різних методологі-
чних підходів. Аналіз свідчить, що категорія «економіка» розглядається що-
найменше з п’яти точок зору.  

По-перше, в радянські часи і частково в нинішню епоху економіку роз-
глядають: 

- як сукупність суспільно-виробничих відносин [6, с. 140; 21, с. 236; 17, 
с. 786]; 

- як сукупність виробничих відносин [18, с. 786; 22, с. 1530]; 
- як сукупність відносин, пов’язаних з виробництвом і усією господар-

ською діяльністю людей [26]. 
По-друге, поняття «економіка» тлумачиться: 
- як сфера суспільного життя, в якій здійснюється виробництво, обмін, 

розподіл та споживання продуктів людської діяльності [5, с. 380]; 
- як народне господарство країни або його галузь [6, с. 140; 21, с. 236; 

22, с. 1530]; 
- як господарство окремого регіону, країни, групи країн, усього світу [26]. 
По-третє, економіка розглядається як процес: 
- процес суспільного відтворення [19]; 
- організація, структура і стан господарського життя чи якої-небудь га-

лузі господарської діяльності [18, с. 786]; 
- господарська і фінансова діяльність [17, с. 636]; 
- будь-яка діяльність людей, що пов’язана із забезпеченням матеріаль-

них умов життя [26]; 
- вибір між різними технологіями виробництва, між виробництвом різ-

них товарів і послуг [25, с. 38]. 
По-четверте, терміном «економіка» позначають: 
- економічні  науки [22, с. 1530]; 
- науки, що вивчають специфіку виробничих відносин у певній галузі 

або сфері суспільного виробництва [6, с. 140; 21 с. 236]; 
- наукові дисципліни, що вивчають яку-небудь галузь виробничої дія-

льності [18, с. 786], фінансово-економічну сторону якої-небудь галузі госпо-
дарської діяльності [17, с. 636]; 

- суспільна наука, що вивчає вибори, які люди здійснюють, використо-
вуючи обмежені ресурси для задоволення своїх бажань [4, с. 8]; 

- наука, яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених 
виробничих ресурсів чи управління ними з метою досягнення максимального 
задоволення матеріальних потреб людини [12, с. 18]; 

Зокрема, лауреат Нобелівської премії Поль Самуельсон у підручнику 
«Економіка» зазначає: «Економіка – це дуже важлива дисципліна. Разом з 
цим це дуже цікавий предмет» [20, с. 10]. 

Крім того, економіка розглядається: як структура і фінансово-
матеріальний стан якої-небудь галузі матеріальної діяльності; як матеріали з 
питань науки, що вивчає фінансово-економічну сторону якої-небудь галузі 
матеріальної діяльності [17, с. 636]. 
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Поряд з категорією «економіка» в літературі вживається поняття «на-
родне господарство» та «національна економіка». Частина авторів поняття 
«національна економіка» та «народне господарство» ототожнюють [16]. 

Основним критерієм формування секторіальної структури національної 
економіки є інституційна одиниця – сектор [7 ]. Розглядаючи поняття «сек-
тор», варто звернути увагу на сутність цього поняття: сектор – це частина 
економіки, яка характеризується певними економічними й соціальними ри-
сами. На наш погляд, під сектором економіки розуміється велика її частина, 
тобто сукупність галузей, об’єднаних певною метою та функціями. 

Сектори економіки можна класифікувати наступним чином: 
- за формою власності (державний та приватний сектори); 
- за рівнем зв’язку з ринком (ринковий і неринковий сектори); 
- за техніко-економічними особливостями галузями економіки (пер-

винний, вторинний, третинний сектори); 
- за видом продукції, що виробляється (первинний, вторинний, третин-

ний, четвертинний сектори); 
- за видами економічної діяльності (реальний, невиробничий, фінансо-

вий, зовнішній сектори); 
- за інституціональною ознакою (сектори домашніх господарств, під-

приємств, державних установ, зовнішній); 
- за значенням в господарських відносинах (первинний, вторинний, 

третинний, четвертинний, п’ятеринний сектори); 
- за принципом реальності економіки (сектор реальної економіки, що 

включає три підсектори, та сектор фіктивної економіки, що включає два під 
сектори). 

У світовій економіці застосовуються різноманітні підходи до аналізу 
економічного розвитку. Так, ОЕСР використовує структуру економіки на ос-
нові використання 5-секторної моделі Д.Белла, виокремлюючи при цьому 
сільське господарство. Світовий банк застосовує 3-секторну модель Фішера-
Кларка [3, с. 14, 219]. 

Поняття «агропродовольчий сектор» використовується уже тривалий 
час. Підходи науковців до цього терміну різняться. Якщо Л.Малассіс [13] аг-
ропродовольчий сектор розглядає як комплекс галузей, що виконує функцію 
забезпечення продовольством, то, на думку Е.Н. Крилатих [10] до цієї функ-
ції додається соціальна екологічна та інноваційна функції. Враховуючи важ-
ливе місце України у продовольчому забезпеченні планети (особливо в 
останні роки), О.В. Шубравська [23] вітчизняний агропродовольчий сектор 
розглядає як складову світової агропродовольчої системи. 

Втім, в окремих працях [1; 8] спостерігається ототожнення понять «аг-
ропродовольчий сектор економіки» та «аграрний сектор економіки». Таке 
ототожнення зазначених понять, на наш погляд, є не досить коректним, оскі-
льки цими дослідниками аграрний сектор економіки представлений в основ-
ному сільським господарством та виробничо-технологічним обслуговуван-
ням, що забезпечують виробництво сільськогосподарської продукції. 

З урахуванням зазначених підходів агропродовольчий сектор, на наш по-
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гляд, характеризується такими головними соціально-економічними ознаками: 
1) підпорядкованістю виробничо-комерційної діяльності сільськогос-

подарських підприємств, фермерських та селянських господарств задоволен-
ню потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів продовольства; 

2) наявністю необхідних умов для вертикальної інтеграції виробників 
продукції рослинництва та тваринництва, підприємств харчової промислово-
сті та реалізації продовольства; 

3) виконання важливої загальнодержавної соціальної функції, що полягає 
у створенні необхідних умов для формування продовольчої безпеки країни. 

4) специфічними умовами життєдіяльності сільськогосподарських то-
варовиробників, що зумовлює їх проживання у сільській місцевості, і відпо-
відно, розвиток відповідної соціальної інфраструктури сільської місцевості; 

Підходи науковців до структури агропродовольчого сектора певним 
чином відрізняються. Якщо П.О. Заремба [9] вважає,  що агропродовольчий 
сектор структурно включає блоки-підсистеми, то Е.Н. Крилатих [10] – виок-
ремлює сфери діяльності. З іншого боку, важливо, що зазначені дослідники 
виділяють логістичні складові  агропродовольчого сектора: матеріально-
технічне забезпечення як окремий блок-підсистема (П.О. Заремба), зберіган-
ня, транспортування й реалізація кінцевої продовольчої продукції як окрему 
сферу діяльності зазначеного сектора (Е.Н. Крилатих).  

Шестисекторну модель інституціональної інтеграції аграрної сфери за-
пропоновано Ю.М. Лопатинським [11]. Вона включає: виробництво ресурсів 
для сільського господарства; безпосередньо сільське господарство; сектор 
переробки сільськогосподарської сировини; сфера обігу; транспортно-
комунікаційну, науково-інформаційну та фінансову інфраструктуру; сектор 
державного регулювання сільського господарства. 

Однак секторіальний підхід до структури національної економіки, з 
нашого погляду, обмежений можливістю подальшого розгляду структури аг-
рарного сектора на такому рівні як агропромисловий комплекс та агропродо-
вольчий комплекс.  

Поряд з поширеним у наукових колах твердженням про центральне мі-
сце сільського господарства у системі продовольчого забезпечення існують  
й альтернативні підходи. Так, В.П. Можін [15] вважає, що сільське господар-
ство все більше втрачає безпосередній контакт зі сферою споживання, а по-
пит на первинну сільськогосподарську сировину стає похідним від попиту на 
продукцію переробної промисловості. 

Ця позиція знаходить своїх прихильників. Зокрема, В.М. Яценко пере-
конаний, що «переробна промисловість має стати основним інтегратором і 
організатором процесу виробництва продовольства» [24]. 

З іншого боку досить цікавим є методичний підхід В.Апопія та 
І.Лопащука [2], які досліджують взаємодію аграрної сфери (розуміючи під 
цим поняттям сільське господарство) і роздрібної торгівлі, при цьому оми-
наючи таку проміжну ланку формування продовольчих ресурсів, як харчова 
промисловість. 

Агропродовольчий сектор економіки, на наш погляд, має дві головні 
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складові (сільське господарство і харчову промисловість) й допоміжну – тор-
гівлю продовольчими товарами. Слово «агропродовольчий» у словосполу-
ченні «агропродовольчий  сектор», на нашу думку, підкреслює центральне 
місце як сільського господарства, так і переробної промисловості як голо-
вних ланок виробництва продовольства.  

Проведені нами дослідження показали про доцільність виділення двох 
концептуальних підходів до продовольчого забезпечення: маркетингового та 
логістичного. 

Маркетингова концепція продовольчого забезпечення передбачає пріо-
ритет споживача, до якого через систему торгівлі доводиться продовольство. 
Як правило, виробником продовольства є підприємства харчової промисло-
вості, тоді сільське господарство як виробник сировини виходить за межі си-
стеми. Очевидно, що при цьому йде мова про таку схему (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема продовольчого забезпечення через торгівлю 

Джерело: власна розробка 
 

Логістична концепція формування агропродовольчого комплексу, на 
наш погляд, має ґрунтуватися на управлінні наскрізним матеріальним пото-
ком, що пронизує сферу виробництва продовольства і доведення його до 
споживача. З огляду на зазначене доцільний кібернетичний підхід до струк-
тури агропродовольчого комплексу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема виробництва продукції сільського господарства і продовольства 

Джерело: складено з урахуванням підходів [14] 
 

Цей підхід передбачає, що на вході «чорної скриньки» (рис. 2) знахо-
дяться ресурси, які надходять у систему із зовнішнього середовища:   енерго-
ресурси, міндобрива, ядохімікати, технічні засоби, інші матеріали, що вироб-
ляє промисловість; фінансові ресурси (позичкові); інформація, зокрема тех-
нології; трудові ресурси. 

По суті логістична система виробництва сільськогосподарської проду-
кції і продовольства має включати: 1) сільськогосподарське виробництво; 2) 
переробку сільськогосподарської продукції (виробництво продовольства). 
Очевидно, крім цього включається логістична інфраструктура (транспорт, 
сховища та ін.). 

У даному випадку вітчизняне сільське господарство та переробна проми-
словість є партнерами. Хоча, слід врахувати, що частина сільськогосподарської 
сировини (зокрема, зерно, насіння соняшника та ін.) йде на експорт, а з іншого 
боку, частину сільськогосподарської сировини переробна промисловість одер-
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жує з-за кордону (наприклад, м’ясо), яке переробляє в продовольство. 
На рис. 3 наведена логістична модель агропродовольчого сектору еко-

номіки, яка, на відміну від існуючих підходів включає відповідні ринки ре-
сурсів (продукції). 

 
Рис. 3. Логістична модель агропродовольчого сектора економіки 
Джерело: власна розробка 
 

Аналізуючи методологічні підходи до структури агропродовольчого 
сектору, зазначимо, що домінують два методологічні підходи: 1) галузевий; 
2) продуктовий (міжгалузевий). 

Кожен із зазначених методологічних підходів має свої переваги і недолі-
ки. Якщо реалізовувати логістичний підхід, що передбачає наявність наскрізно-
го потоку, то перевагу у такому випадку слід надати продуктовому підходу. 

Висновки. 1. Категорія «економіка» переважно тлумачиться таким чи-
ном: 1) сукупність суспільно-виробничих відносин; 2) народне господарство 
країни, регіону, галузі; 3) господарська діяльність; 4) економічні науки. 

2. Аналіз категоріального апарату свідчить, що в багатьох літературних 
джерелах поняття «економіка», «народне господарство», «національна еко-
номіка» ототожнюються. 

3. Під сектором економіки доцільно, на наш погляд, вважати велику її 
частину, тобто сукупність галузей, об’єднаних певною метою та функціями.  

4. Сектори економіки класифікуються за різними ознаками, у зв’язку із 
чим економіка держави може бути представлена як 2-секторіальна, 3-
секторіальна, 4-секторіальна, 5-секторіальна.  

5. Агропродовольчий сектор економіки України, на наш погляд, це ве-
лика її частина, що включає сільське господарство, харчову промисловість і 
торгівлю харчовими продуктами, об’єднані метою забезпечення продоволь-
чої безпеки держави та  соціально-економічного розвитку працівників зазна-
чених галузей економіки і сільської місцевості.  

6. При аналізі підходів щодо формування продовольчого забезпечення 
доцільно виділяти два концептуальних підходи: маркетинговий і логістич-
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ний. Логістична модель агропродовольчого сектора економіки, на наш по-
гляд, має включати відповідні ринки ресурсів (продукції). 
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Стаття присвячена дослідженню теоретичних уявлень про природу витрат. Для 
реалізації мети статті проаналізовано погляди науковців, які займалися цією проблемати-
кою, на питання сутності витрат та змістовного наповнення їх дефініцій, а також сис-
тематизовано їх визначення у нормативно-правовому та офіційному методичному забез-
печенні бухгалтерського обліку. На основі здійсненого огляду наукової та нормативної лі-
тератури зроблено висновок про існуючі підходи до розуміння виробничих витрат. Дослі-
джено сутність поняття "собівартість", з'ясовано місце собівартості в економічному 
механізмі господарювання аграрного  підприємства. Визначено структуру собівартості 
виробництва продукції галузей рослинництва та тваринництва та чинників які їх форму-
ють. Розроблено пропозиції щодо зниження витрат за сучасних умов господарювання. 

The article investigates the theoretical ideas about the nature of expenses. To realize the 
goal of the article analyzes the views of scientists who were engaged in this issue, the question of 
the nature of costs and content of their definitions and their definitions codified in the legal and 
official methodical maintenance of accounting. On the basis of the review of scientific and 
regulatory literature concluded that existing approaches to the understanding of the production 
costs. The essence of the concept of „cost”. The place cost of the economic mechanism of 
management in agricultural enterprises. The structure of production costs and crop sectors and 
factors that form them. Suggestions to reduce costs in the current economic conditions. 

 
Постановка проблеми. Одним з найголовніших показників діяльності 

підприємства, навколо якого постійно точаться наукові дискусії, є виробничі 
витрати. Від управління процесами, пов’язаними з формуванням, обліком, 
компенсацією витрат виробництва прямо залежить ефективність використан-
ня обмежених виробничих ресурсів та ефективність діяльності підприємства 
в цілому. Особливої уваги потребують різні аспекти управління процесом 
планування витрат, які несе підприємство у ході виробництва, оскільки від 
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рівня обґрунтованості та точності прийнятих прогнозних рішень залежить 
економічний успіх його основної діяльності. Чимала кількість класифікацій-
них ознак, методик групування витрат та вирахування на цій основі прибутку 
розв’язує питання саме економічного обґрунтування планових рішень у про-
цесі планування виробничих витрат залежно від прийнятої управлінської 
концепції та мети. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Скорочення витрат завжди 
розглядалося керівництвом підприємства як одне із пріоритетних напрямків. 
Важливим питанням постає визначення, де саме необхідно сконцентрувати 
зусилля, як розробити програму зниження витрат та управляти нею для дося-
гнення стійких результатів – забезпечити рентабельність компанії у довго-
тривалій перспективі. 

Проблеми формування виробничих витрат та собівартості досліджува-
ли вітчизняні вчені Ф. Бутинець, Б. Валуєв, Л. Нападовська, М. Пушкар, 
В. Сопко, М. Чумаченко, О. Шпичак, М. Огійчук, В. Месель-Веселяк, 
С. Дем’яненко, В. Плаксієнко та зарубіжні: А. Апчерч, В. Івашкевич, 
К. Друрі, С. Ніколаєва, В. Палій, С. Стуков, Я. Соколов, Дж. Фостер, 
Ч. Хорнгрен, А. Яругова та інші. 

Сучасні умови функціонування підприємств вимагають від керівників 
гнучкості та швидкої адаптації до змін ринку, врахування змін зовнішнього 
середовища, ефективності та інноваційних підходів в прийнятті управлінсь-
ких рішень, орієнтації на клієнта та стратегічної спрямованості діяльності.  

Постановка завдання. Дослідити процеси формування виробничих 
витрат у сільськогосподарських підприємствах при виробництві продукції  
рослинництва та тваринництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Витрати виробництва – це 
витрати різних видів економічних ресурсів у процесі виробництва товарів та 
послуг. Витрати виробництва можна розглядати як на рівні суспільного про-
цесу виробництва, так і на рівні окремого підприємства. У сьогоденні, з ура-
хуванням постійних змін в економіці, існує нагальна проблема вивчення фо-
рмування витрат. 

На рівні підприємства питання формування й рівня виробничих витрат 
є головним. Саме рівень виробничих витрат та ціна визначають оптимальні 
обсяги виробництва продукції й послуг, доцільність застосування певних 
технологій виробництва і, зрештою, основну мету діяльності підприємства – 
задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. 

Багатоаспектність поняття витрат та їх багатокомпонентність зумов-
люють різні підходи до виявлення і аналізу чинників, що формують їх рівень. 
Аналіз сучасної вітчизняної економічної літератури показує, що ряд авторів 
(І.М. Бойчик, Н.М. Бондар, О.П. Крайник, З.В. Клепикова, Ю.С. Цал-Цалко) 
характеризують і визначають витрати виробництва, як грошову форму витрат 
на засоби виробництва, оплату праці і соціальні заходи, конкретним вира-
женням яких є собівартість продукції [1, 2, 7]. 

Витрати підприємства є комплексним показником, в якому відобража-
ється велика кількість факторів, що впливають на його рівень. Отже, витрати 
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виробництва необхідно розглядати як вихідну матеріальну основу собіварто-
сті продукції. Тому можна стверджувати, що витрати і собівартість – це не є 
дві протилежності, а розвиток одного і того ж самого, але від простих до 
складних форм. Витрати виникають в процесі  виробництва, тобто лише кі-
лькісно є однаковими із собівартістю, тоді як остання є кінцевим результатом 
виробництва. Необхідність вартісного вимірювання витрат виробництва 
окремого підприємства шляхом використання категорії собівартості полягає 
у тому, що остання відображає витрати з точки зору нагромадження і дає 
змогу одночасно зробити висновок щодо рівня дійсних витрат та правильно-
сті розподілу новоствореної вартості на фонд споживання, нагромадження і 
резервний фонд. 

Показник собівартості дає можливість глибоко аналізувати економіч-
ний стан підприємства і виявити резерви підвищення ефективності виробни-
цтва. Показник собівартості є важливим інструментом для розробки рекоме-
ндацій з удосконалення розміщення сільськогосподарського виробництва, а 
також для визначення перспектив розвитку підприємств щодо вибору ними 
найбільш ефективних галузей (табл. 1). 

Таблиця 1 
Наукові підходи до визначення собівартості (узагальнено авторами) 

Автор Визначення 

Р. Назарбаєва Собівартість – грошове вираження ресурсів, пов’язаних із вигото-
вленням продукції 

Г. Фандель Собівартість – це затрати факторів виробництва у вартісному ви-
мірі 

Т. Карпова Собівартість (затрати) – величина використання у певних цілях 
ресурсів у грошовому виразі 

Ф. Бутинець 
Собівартість продукції (робіт, послуг) – це грошове вираження 
витрати підприємства, пов’язане із виробництвом та збутом про-
дукції, виконанням робіт, наданням послуг 

В. Пархоменко 

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження 
витрат, пов’язаних з використанням у технологічному процесі ви-
робничої продукції (виконання робіт, надання послуг) природних 
ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних вироб-
ничих фондів, нематеріальних активів, спеціалізованого осна-
щення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а 
також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи 
встановлені державою як обов’язкові відрахування, податки і 
платежі 

В. Сопко Собівартість продукції – грошовий вираз суми затрат на вироб-
ництво конкретного продукту 

Міжнародні стандарти 
фінансової звітності 

Доцільна собівартість – сума, яку використовують як замінник 
собівартості чи амортизованої собівартості на певну дату 

 

Подвійність у визначенні собівартості пояснюється тим, що вона не дає 
чіткого уявлення про відмінність між категорією собівартості й категорією ви-
трат чи затрат. Поняття собівартості є більш містке, ніж поняття затрати, оскі-
льки передбачається окремий підхід до кожного конкретного об’єкту обліку 
затрат, а не просто математичний розрахунок частини затрачених ресурсів у 
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розрахунок на одиниці продукції. Зміна витрат на виробництво сільськогоспо-
дарської продукції визначається дією загальновідомих чинників (рівнем опла-
ти праці у сільському господарстві, цінами на аграрну продукцію, цінами на 
промислову продукцію спожиту господарством, зміною соціальних умов і 
т.д.), а також внутрішньогосподарськими чинниками. 

На сьогодні  існують різні точки зору стосовно чинників, що формують 
витрати підприємства. Так, на думку І.М. Бойчика, основними чинниками фо-
рмування витрат є технічний рівень виробництва, організація виробництва і 
праці, зміна структури та обсягу продукції, галузеві та інші чинники [1, с. 200]. 

Ю.С. Цал-Цалко виділяє такий чинник ефективного формування витрат 
на виробництво продукції як матеріальна зацікавленість працівників у ре-
зультатах своєї праці [7, с. 6]. С.І. Дем’яненко справедливо і обгрунтовано 
ділить всі чинники, що впливають на формування витрат, на чинники зовні-
шні (такі як ціни на матеріальні ресурси, умови реалізації продукції, системи 
і умови оподаткування) і внутрішнього впливу [3, с.12]. Важливим чинником 
формування витрат, на думку цього вченого, особливо в сільському госпо-
дарстві є також форма власності на виробничі ресурси. Проте на сьогодні, 
цей вплив можна практично не виокремлювати, оскільки приватна власність 
на засоби виробництва і виробничі ресурси стала в аграрному секторі еконо-
міки домінуючою. 

Виробничі витрати сільськогосподарських підприємств неоднорідні за 
своїм складом, зокрема включають витрати на оплату праці, корми, електро-
енергію, амортизацію основних засобів та ін. Відповідно до цього всі вироб-
ничі витрати групуються за окремими статтями. Собівартість сільськогоспо-
дарської продукції складається з багатьох статей витрат, які характеризують 
їх виробниче призначення.  

За допомогою звітності державного підприємства “Дослідне господарс-
тво “Степне” Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції 
Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії 
аграрних наук (далі ДП “ДГ ”Степне”) за 2008-2012 рр. здійснена оцінка еле-
ментів операційних витрат. Загальна сума виробничих витрат на основне ви-
робництво протягом досліджуваного періоду у ДП “ДГ “Степне” зросла з 
15914 тис. грн до 28136 тис. грн, тобто на 12870 тис. грн (у 2,3 рази) більше. 
У 2012 р. витрати на оплату праці зросли на 1593 тис. грн  (у 2 рази) порівня-
но з 2008 р., а відрахування на соціальні заходи збільшилися у 4,2 рази або 
1309 тис. грн. (рис. 1).  

Сума матеріальних витрат у 2012 р. становила 18551 тис. грн, що на 
9231 тис. грн (у 2,5 рази) більше, ніж у 2008 р. Витрати на амортизаційні від-
рахування у 2012 р. становили 1026 тис. грн, що на 483 тис. грн (2 рази) бі-
льше, ніж у 2008 р. В структурі матеріальних витрат продукції рослинництва 
в ДП “ДГ “Степне” найбільшу питому вагу займають витрати на оплату по-
слуг та робіт, виконаних сторонніми організаціями – 23,9 %, вартість нафто-
продуктів – 14,7 %, вартість запасних частин – 13,2 %, вартість насіннєвого 
матеріалу – 9,9 %.  
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Рис. 1. Динаміка складу виробничих витрат на основне виробництво 

у ДП “ДГ “Степне” Полтавського району, 2008-2012 рр. 
 

На рис. 2 графічно відображено динаміку зміни виробничих витрат 
продукції рослинництва у ДП “ДГ “Степне” за 2008-2012 рр.  Отже, що за 
досліджуваний період у ДП “ДГ “Степне” в структурі виробничих витрат 
продукції рослинництва спостерігається тенденція до збільшення інших ви-
трат – у 7 разів, при цьому у 2012 р. порівняно з 2008 р. питома вага витрат 
на оплату праці суттєво зменшилася. 
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Рис. 2. Динаміка структури виробничих витрат в рослинництві 
у ДП “ДГ “Степне” Полтавського району, 2008-2012 рр., % 

 

За період дослідження витрати на виробництво продукції тваринництво 
в ДП “ДГ “Степне” збільшилися на 6147,0 тис. грн (у 2,1 рази), при цьому 
спостерігається зростання всіх статей витрат, зокрема: витрати на оплату 
праці збільшилися на 168,2 тис. грн (9,0 %), відрахування на соціальні заходи 
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– на 543,0 тис. грн (у 3,9 рази), матеріальні витрати – на 3650,0 тис. грн 
(93,9 %), амортизація – на 1535,0 тис. грн (89,1 %) (рис. 3). 
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Рис.3. Динаміка структури виробничих витрат на продукцію тваринництва 

у ДП “ДГ “Степне”, 2008-2012 рр., % 
 

Суттєве зростання виробничих витрат позначилося на зростанні вироб-
ничої собівартості, насамперед, пов’язана із зростанням цін на паливо-
мастильні матеріали, мінеральні добрива, електроенергію, корми тощо. Це 
збільшення відповідно призвело і до зростання собівартості продукції, що є 
негативним явищем. Майже по всіх видах продукції рослинництва за п’ять 
останніх років повна собівартість зросла у декілька разів. Аналогічна тенден-
ція спостерігається в ДП “ДГ “Степне” щодо повної собівартості продукції 
тваринництва. Отже, показник собівартості дає можливість глибоко аналізу-
вати економічний стан підприємства і виявляти резерви підвищення ефекти-
вності виробництва. 

Найбільш узагальнюючими показниками ефективності роботи підпри-
ємства треба вважати рівень рентабельності тому що він формуються під 
впливом урожайності сільськогосподарських культур й продуктивності ху-
доби, собівартості продукції та реалізаційних цін на неї, продуктивності пра-
ці й ефективності використання засобів виробництва та інших факторів .  По-
зитивним є рентабельне виробництво всіх видів продукції тваринництва у 
2012 р., в середньому по видах рівень рентабельності по галузі становив 
20,3 %. Головними чинниками позитивної динаміки рівня рентабельності у 
ДП “ДГ “Степне” є зростання реалізаційних цін та зниження собівартості ви-
робництва та реалізації продукції, що засвідчить підвищення ефективності 
управління галуззю рослинництва протягом досліджуваного періоду. 

Таким чином, у підприємстві спостерігається тенденція до зростання 
виробничих витрат, а отже, зменшення рентабельності виробництва, біль-
шою мірою галузі тваринництва. Дана тенденція пов’язана зі зростанням ви-
трат на корми, які займають найбільшу частку у загальній структурі матеріа-
льних витрат на виробництво продукції тваринництва. Отже, зменшення ви-
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робничих витрат у ДП “ДГ “Степне” можна досягти за рахунок збільшення 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та за рахунок ліквідації 
непродуктивних витрат і невиправданих перевитрат. Окрім того, з метою оп-
тимізації витрат виробництва доцільно запроваджувати прогресивні органі-
заційні та технічні заходи підвищення ефективності виробництва. 

Висновки. Таким чином, оптимізація витрат підприємства може бути 
досягнута за рахунок виявлення резервів збільшення обсягів виробництва, 
оптимізації структури посівних площ, організації сівозміни згідно агротехні-
чних вимог, використання інтенсивної технології виробництва озимої пше-
ниці, використання науково-обгрунтованих норм висіву насіння, викорис-
тання стабілізаторів у кормовиробництві та використання ефективних заходів 
захисту рослин та стимулювання росту. 
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ЯКІСТЬ ФАКТОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ  
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Ватуля І.Д., доцент; Пономаренко Т.В., асистент 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглянуто актуальні питання повноцінного обліково-аналітичного за-
безпечення судово-бухгалтерської експертизи, у повній відповідності положенням обліко-
вої політики підприємства.  

In the article pressing questions are considered valuable registration-analytical 
providing of court-accounting examination, in complete accordance positions of registration 
policy of enterprise. 

 
Постановка проблеми. Перехід до ринкових відносин у сфері вироб-

ничої діяльності сприяв зростанню чисельності суб’єктів господарювання рі-
зних за організаційно-правовими формами. Міжгосподарські відносини зна-
чно змінили правове положення суб’єктів господарювання, їх відповідаль-
ність перед партнерами та державними органами. Протиправні дії, незаконне 
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вирішення спірних питань сприяло поширенню економічних злочинів. Не 
виключенням в цьому плані став і аграрний сектор країни. Успішне 
розв’язання таких конфліктів суб’єктів господарювання в судовому чи досу-
довому слідстві в значній мірі залежить від правильного проведення судово-
бухгалтерської експертизи, яка може бути основною в даній справі. Бухгал-
терський облік забезпечує послідовне, постійне та повне відображення гос-
подарських операцій, надаючи достовірну інформацію про економічні відно-
сини суб’єктів господарювання. Він часто виступає єдиним джерелом доказів 
у порушеній справі. 

Для дослідження поставлених перед експертом-бухгалтером питань не-
обхідно мати достатню і повну інформацію, що допоможе надати вичерпну 
відповідь. Правильно підібраний фактографічний матеріал є запорукою ус-
пішного та якісного проведення експертизи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз наукової 
та навчально-методичної літератури дає підстави стверджувати, що питання 
інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи розглядалися 
у працях вітчизняних науковців: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, 
В. С. Рудницького. Вивченню питань обліково-аналітичного забезпечення бу-
хгалтерської експертизи для підвищення ефективності правоохоронної діяль-
ності присвячена наукова робота Н. А. Остап’юк [5]. 

За результатами дослідження Н. І. Петренко [6] зроблена критична оцінка 
змістовного наповнення навчальних посібників з питань судово-бухгалтерської 
експертизи. Автор приходить до висновку щодо наявності різноманітних підхо-
дів до висвітлення питань методики судово-бухгалтерської експертизи. Врахо-
вуючи особливості аграрного комплексу країни, М. І. Камлик [3] звернув особ-
ливу увагу на використання облікових документів при виявленні та розсліду-
ванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу. Це стосується 
земельних ресурсів, основних засобів, виробництва продукції. 

У зв’язку з постійними змінами законодавства з питань фінансово-
господарської діяльності та появи нових схем економічних злочинів є необ-
хідним перегляд якості і достатності обліково-аналітичної інформації з метою 
її повноцінного використання у процесі слідства. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення достовірності, 
обґрунтованості та суттєвості облікової інформації у повній відповідності 
положенням облікової політики при проведенні судово-бухгалтерської екс-
пертизи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційне забезпечен-
ня судово-бухгалтерської експертизи являє собою сукупність відомостей, які 
характеризують фактичний стан об’єкта дослідження та його нормативно-
правове забезпечення, що регламентує сам процес проведення.  

Інформація в загальному розумінні - це система відомостей про певні 
процеси, події, ситуації тощо. Вона є об’єктом фіксації, збереження, передачі 
та трансформації з метою використання її у будь-якій сфері людської діяль-
ності. Поділяється інформація на текстову, цифрову, електронну, звукову.  

Факти і фактографічна інформація - основа будь-якого дослідження в 
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тому числі і судово-бухгалтерської експертизи.  
Фактографічна інформація, що відображена в системі бухгалтерського 

обліку, є фундаментом досліджень фінансово-господарської діяльності під-
приємств. Вона є основою доказів фактів господарських операцій і процесів, 
що створили конфліктні ситуації у правовідносинах між об'єктами і суб'єкта-
ми права. 

Жоден факт здійснення господарської діяльності не може бути визна-
ним без підтвердження його у відповідних документах. При проведенні судо-
во-бухгалтерської експертизи особливе місце займає документація, яка є 
обов’язковою складовою при формуванні доказової бази в розкритті еконо-
мічних злочинів. 

Серед фактографічних матеріалів судово-бухгалтерської експертизи 
найважливішими є первинні документи. Їх наявність передбачена Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-
XIV від 16.07.1999 р. [2]. Адже, первинний документ слугує підставою для 
бухгалтерського обліку господарської операції. В той же час норма ч. 2 ст. 3 
названого закону стверджує, що фінансова, податкова, статистична й інші 
види звітності базуються на даних бухгалтерського обліку. А оскільки, під-
ґрунтям останнього є первинний документ, то саме він – базис і для інших 
видів звітності. Доцільно зазначити, що у податковому обліку повинні також 
використовуватися первинні документи, які передбачено п.138.2 Податково-
го кодексу України (далі ПКУ) [7]. 

«Платникам податків забороняється формування показників податкової 
звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених докумен-
тами, що визначені абзацом першим цього пункту» [7]. Значимість інформа-
ції первинних документів передбачена і в п. 135.2, п. 121.1 ПКУ [7]. 

Таким чином, наведена вище норма п. 138.2 ПКУ у комплексі з поло-
женням ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову зві-
тність», саме й дозволяє зробити висновок про безперечний й провідний 
вплив на податковий облік первинних документів [1, с. 5]. 

Документальне оформлення господарських операцій первинними до-
кументами повинно здійснюватися у повній відповідності з вимогами Поло-
ження «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» 
[4]. Цим нормативним актом визначено, що основними документами, що під-
тверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення є первинні документи.  

Первинні документи повинні бути складені на бланках типових і спеці-
алізованих форм у момент проведення кожної господарської операції або, 
якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.  

Вони приймаються до виконання лише за наявності таких обов’язкових 
реквізитів: найменування підприємства, установи, від імені яких складений 
документ; назви документа (форми); дати і місця складання; змісту та обсягу 
господарської операції; одиниці виміру господарської операції (у натураль-
ному та/або вартісному виразі); посад і прізвищ осіб, відповідальних за здій-
снення господарської операції і правильності її оформлення; особистого чи 
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електронного підпису або інших даних, що дають змогу ідентифікувати осо-
бу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.  

При оформленні первинного документа слід звернути увагу на окремі 
реквізити. Наприклад, посади осіб відповідальних за здійснення господарсь-
кої операції і правильність її оформлення. Так, без зазначення посади, статус 
первинного документа викликає сумніви при розгляді судової справи. На це 
неодноразово звертали увагу господарські і адміністративні суди. За відсут-
ності відомостей про обсяг господарської операції документи також можуть 
бути не визнані судами.  

Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріпле-
ний печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавст-
ва про електронні документи та електронний документообіг. 

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та 
недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підпи-
сали ці первинні документи. 

Первинні документи є підставою для формування нової фактографічної 
інформації – регістрів синтетичного та аналітичного обліку. Залежно від фо-
рми ведення бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві, 
згідно облікової політики, інформація може відображатися в журналах орде-
рах та відомостях до них, в меморіальних ордерах та відомостях, машино-
грамах комп’ютерного обліку, головній книзі. 

Основним призначенням облікових регістрів є узагальнення і система-
тизація даних первинних документів при здійсненні господарських операцій, 
їх інтерпретація на мові бухгалтерського обліку та їх групування за необхід-
ними для користувачів розрізами [9, c. 45]. 

Важливою вимогою до облікових регістрів є правильність та відповід-
ність записів первинним документам, що підтверджують факт здійснення го-
сподарської операції. 

Інформація про підсумки господарської діяльності підприємства висві-
тлюється у звітності підприємства. Вона поділяється на фінансову, податко-
ву, статистичну та внутрішню. Саме на внутрішню звітність, яка забезпечує 
інформацією управлінський персонал необхідно звернути увагу при прове-
денні судово-бухгалтерської експертизи. 

Дослідженню підлягають і матеріали внутрішньогосподарського конт-
ролю, за якими встановлюються факти проведення інвентаризацій та внутрі-
шньогосподарських перевірок на підприємстві. До них відносяться інвента-
ризаційні описи, порівняльні відомості, акти інвентаризацій, звіти ревізійних 
комісій, протокол засідання зборів інвентаризаційних комісій тощо. 

При проведенні судово-бухгалтерської експертизи використовуються 
не лише бухгалтерські документи, але й інші матеріали справи. До них відно-
сяться документи, пов’язані з діяльністю підприємства та з процесом розслі-
дування. Наявність установчих документів (статуту, протоколу засідання збо-
рів засновників) дає змогу встановити законність діяльності підприємства, 
факт зайняття не статутною діяльністю. Дозвільні документи (ліцензії, патен-
ти), реєстраційні документи (довідка про ЄДРПОУ) дають інформацію про 
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законність діяльності підприємства. 
Заслуговують на увагу розпорядчі та інструктивні документи підпри-

ємства, до яких відноситься наказ про облікову політику підприємства, поса-
дові інструкції, графік документообороту та ін. 

Практика свідчить про те, що в ряді випадків вимоги Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку при документальному оформленні господар-
ських операцій не дотримуються. Відповідно і наказ про облікову політику 
готується не якісно. 

Облікова політика підприємства – це не просто сукупність способів ве-
дення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір мето-
дики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відобра-
ження фактів господарського життя в обліку (залежно від поставлених ці-
лей). Іншими словами, облікова політика в широкому розумінні розглядаєть-
ся як управління обліком, а вузькому – як сукупність способів ведення обліку 
(вибір підприємством конкретних методик ведення обліку). 

Наявність різних методик визнання активів і пасивів, нарахування амо-
ртизації, оцінки запасів, формування резервів та інше свідчить про те, що да-
вати оцінку господарській діяльності, без звернення до облікової політики 
конкретного підприємства стосовно об’єкта експертного дослідження, не га-
рантує достовірність облікової інформації. В процесі виконання експертного 
дослідження серед фактографічних матеріалів обов’язково повинен бути на-
каз про облікову політику. Нами опрацьовані типові господарські операції по 
необоротних активах з визначенням зв’язків з обліковою політикою (табл. 1). 

Таблиця 1 
Нормативне та методичне забезпечення оформлення господарських 

операцій по необоротних активах 
Складові облікової політики Посилання на нормативні документи 

1. Облікова одиниця бухгалтерського об-
ліку основних засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» п.7, Методичні 
рекомендації з бухгалтерського обліку основ-
них засобів, затвердженні наказом МФУ № 
561 від 30.09.2003 р. п.4 

2. Мінімальна вартість об’єкта основних 
засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» п.5 
 

3. Вартісні ознаки предметів, що входять 
до складу малоцінних необоротних акти-
вів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» п. 5 
 

4. Умови збільшення первісної вартості 
об’єктів основних засобів за рахунок ви-
трат на їх капітальний ремонт 

П(С)БО 7 «Основні засоби» пп. 14-15, 
Методичні рекомендації № 561 від 
30.09.2003 р. пп. 30-31, ПКУ пп.146.11-146.12 

5. Порядок встановлення зміни строку 
корисного використання (експлуатації) 
об’єкта основних засобів 

Технічна документація, П(С)БО 7 «Основні 
засоби» пп. 24-25, ПКУ ст.145.1 

6. Встановлення груп (класифікація) ос-
новних засобів для нарахування аморти-
зації та їх переоцінки 

П(С)БО 7 «Основні засоби» п.5, Методичні 
рекомендації № 561 п. 7, ПКУ п.145.1  

7. Порядок визначення ліквідаційної вар-
тості основних засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» пп.26-27,  
ПКУ п.145.1 
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Складові облікової політики Посилання на нормативні документи 
8. Застосування методів нарахування 
амортизації основних засобів  

П(С)БО 7 «Основні засоби» п. 5  
ПКУ п.145.1.5 

9. Порядок і умови переоцінки основних 
засобів та інших необоротних матеріаль-
них активів   

Методичні рекомендації № 561 п. 34, 
Лист МФУ «Щодо застосування критеріїв 
суттєвості у бухгалтерському обліку» 
№ 04230-04/08 від 24.07.2003 р. п.6 абз.4  

10. Порядок використання суми дооцінки 
основних засобів та обмеження розподілу 
додаткового капіталу в результаті дооцін-
ки основних засобів між власниками 

П(С)БО 7 «Основні засоби» п.38 

11. Періодичність (період) зарахування 
сум дооцінки основних засобів до нероз-
поділеного прибутку 

П(С)БО 7 «Основні засоби» п.21 
 

12. Порядок застосування методики ви-
значення сум втрат від зменшення корис-
ності та вигод від відновлення корисності 
основних засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» пп.31-32 
П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» 
п.6, п.17 

13. Порядок відображення результатів 
переоцінки та зменшення корисності ос-
новних засобів у регістрах аналітичного 
обліку основних засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби» п.21 

14. Порядок списання (ліквідації) основ-
них засобів  

П(С)БО 7 «Основні засоби» пп.33-35, 
Методичні рекомендації № 561 п. 41 

 

По кожній позиції визначаються допустимі варіанти принципів і мето-
дів обліку, які передбачено нормативно-правовими актами. Деякі позиції об-
лікової політики самостійно визначаються підприємством при її формуванні. 
Слід звернути увагу на критерій суттєвості, який повинен бути зазначений в 
Наказі про облікову політику. Поріг суттєвості для застосування спрощеної 
системи бухгалтерського обліку та звітності регулюється законодавством. 
Суттєвість окремих господарських операцій та об’єктів обліку визначається 
керівництвом підприємства. Наприклад, окремі об’єкти активів, зобов’язань і 
власного капіталу мають поріг суттєвості 5 % відповідно всіх активів, зо-
бов’язань і власного капіталу, окремі види доходів і витрат – 2 % чистого 
прибутку (збитку). При визначенні порогу суттєвості слід керуватися Листом 
Міністерства фінансів України «Щодо застосування критеріїв суттєвості у 
бухгалтерському обліку» № 04230-04/08 від 24.07.2003 р. 

При проведенні судово-бухгалтерської експертизи експерту необхідні 
також інші матеріали справи, які пов’язані з розслідуванням та мають необ-
хідні дані про предмет дослідження. До них відносяться речові докази, про-
токоли слідчих, допиту свідків та потерпілих, акти документальних переві-
рок, аудиторські висновки, висновки експертів інших галузей тощо. 

Спеціальні матеріали справи допоможуть дати відповіді на окремі пи-
тання, додатково перевірити достовірність встановлених даних на підставі 
бухгалтерських документів.  

Висновки. Отже, фактографічна інформація, як об’єкт експертного до-
слідження має виключно важливе значення для об’єктивного прийняття ух-
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вали по судовій справі. Така інформація судово-бухгалтерської експертизи 
представлена в основному первинними документами, обліковими регістрами 
та матеріалами бухгалтерської звітності. Суб’єкт господарської діяльності 
зобов’язаний якісно, тобто у повній відповідності до вимог нормативно-
методичних актів та вимог облікової політики здійснювати документальне 
оформлення господарських операцій. Таким чином, задача експерта зводить-
ся до встановлення повноти відповідності фактографічної інформації вимо-
гам облікової політики та нормативних актів. 
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ІНВЕСТУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ЗЕРНА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Владика Ю. П., аспірант 
Сумський національний аграрний університет 

 
Проаналізовано інвестиційний клімат, рівень прямого іноземного інвестування в 

економіку України та особливості залучення інвестицій у агропромислове виробництво. 
Обґрунтовано напрями розробки інвестиційних проектів для сільськогосподарських під-
приємств-виробників зерна з урахуванням екологічної складової. Доведено необхідність 
економічного регулювання екологічної діяльності сільськогосподарських підприємств у 
поєднанні з ефективним контролем. Запропоновано механізм економічного стимулювання 
за покращення агроекологічного стану сільськогосподарських земель та штрафних санк-
цій за його погіршення для підвищення інвестиційної привабливості підприємств. 

The author analyzes the investment climate, the level of foreign direct investments in the 
economy of Ukraine and features of attracting investments in agro-industrial production. The 
directions of generation of investment projects for agricultural enterprises-grain producers are 
justified, taking into account the environmental component. The necessity of the economic 
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regulation of environmental activity of the agricultural enterprises with effective control is 
proved. The author also proposes a mechanism of economic incentives for the improvement of 
agro-ecological condition of the agricultural land and the penalties for its deterioration to 
increase investment attractiveness of enterprises. 

 

Постановка проблеми. Державною цільовою програмою розвитку укра-
їнського села на період до 2015 року передбачено значно збільшити виробницт-
во продуктів землеробства та тваринництва з метою кращого задоволення зрос-
таючих потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – у сільсь-
когосподарській сировині. Важливими напрямами вирішення цього завдання є 
інтенсифікація інвестиційної діяльності, істотне збільшення обсягу інвестицій, 
консолідація усіх джерел інвестування, за рахунок чого можлива модернізація 
виробництва, впровадження нових екологічно чистих технологій тощо. 

Потреби в інвестиціях у виробничу аграрну сферу досить значні, тому 
важливо забезпечити мобілізацію усіх можливих інвестиційних ресурсів. У ре-
зультаті аналізу існуючих джерел та методів фінансування інвестицій встанов-
лено, що головним критерієм оптимізації співвідношення між власним, залуче-
ним та позичковим капіталом повинно бути забезпечення високої фінансової 
стійкості підприємств та максимізація прибутку від інвестиційної діяльності. 
Вибір методів фінансування інвестицій дозволяє розрахувати пропорції в стру-
ктурі джерел інвестиційних ресурсів. Найпоширенішими є повне самофінансу-
вання, акціонування, кредитне фінансування, лізинг та змішане фінансування. 

Класичною формою самофінансування є власні кошти у вигляді прибутку 
та амортизації. У країнах з розвиненою ринковою економікою рівень самофіна-
нсування досягає 60% і більше. Аналіз стану кредитного забезпечення вітчиз-
няних підприємств аграрного виробництва показав, що спостерігається тенден-
ція до зниження процентних ставок, однак ціна за кредитні ресурси на даний 
час перевищує рівень беззбитковості інвестицій. Сільськогосподарські підпри-
ємства, як правило, не володіють високоліквідною майновою заставою, що не 
дає змоги забезпечити значних позик для придбання основних засобів. Внаслі-
док цього довгострокове кредитування сільськогосподарських підприємств від-
бувається на рівні 5-10% від загальної суми наданих позик. Тому потрібно про-
вести докорінні ринкові перетворення у фінансово-кредитній системі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем інвес-
тиційного забезпечення сільськогосподарського виробництва, економічного 
відтворення природних ресурсів в аграрній сфері, інвестиційної привабливості 
сільськогосподарських підприємств присвятили наукові праці такі вчені, як: 
Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, Ю.М. Хвесик, 
П.М. Макаренко, В.Я. Амбросов, Є.В. Мішенін, М.М. Федоров, Л.Ю. Мельник, 
М.Ю. Коденська, П.А. Стецюк, М.І. Кисіль, Т.В. Мацибора та ін. Однак ряд пи-
тань, пов’язаних з особливостями екологізації виробництва зернової продукції 
сільськогосподарськими підприємствами, раціональним використання та від-
творенням земельних ресурсів, інвестиційної привабливості екологічно орієн-
тованих виробників сільськогосподарської продукції потребують додаткових 
досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей інвес-
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тування у виробництво і реалізацію зерна сільськогосподарськими підприємст-
вами з урахуванням екологічної складової. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких за-
вдань: 

- проаналізувати рівень прямого іноземного інвестування в економіку 
України та особливості залучення інвестицій у агропромислове виробництво; 

- дослідити напрями розробки інвестиційних проектів для сільськогоспо-
дарських підприємств-виробників зерна з урахуванням екологічної складової; 

- обґрунтувати необхідність економічного регулювання екологічної дія-
льності сільськогосподарських підприємств у поєднанні з ефективним контро-
лем; 

- розробити механізм економічного стимулювання за покращення агро-
екологічного стану сільськогосподарських земель та штрафних санкцій за його 
погіршення для підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарсь-
ких підприємств-виробників зерна. 

Матеріалами дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних нау-
ковців, а також нормативні документи. 

Методами дослідження є узагальнення та систематизація, аналітичний, 
статистичний, структурно-логічний, нормативний, спостереження, формації та 
ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим напрямом інтен-
сифікації відтворювальних процесів в АПК є технічне переоснащення сільсько-
господарських підприємств, забезпечення можливості придбання мінеральних 
добрив, пестицидів та інших засобів захисту рослин; розвиток індустрії збері-
гання та локальної переробки сільськогосподарської продукції, застосування 
високоінтенсивних сортів сільськогосподарських культур вітчизняної та зару-
біжної селекції, розведення тварин високої генетики. Агропромислове вироб-
ництво залишається однією з інвестиційно-привабливих сфер економіки не 
тільки для вітчизняних, а й для зарубіжних інвесторів [5]. 

Однак однією з головних причин низького рівня прямого іноземного ін-
вестування в АПК України сьогодні порівняно з іншими країнами залишається 
несприятливий інвестиційний клімат. Цей інвестиційний клімат характеризу-
ють низька купівельна спроможність; нестабільність наявної нормативно-
правової бази; наявність тіньової економіки, що спричиняє неконкурентоспро-
можність продукції; відсутність чітко визначених пріоритетів регіональної та 
державної політики; високий рівень корупції та ін. [8]. Усі ці фактори відляку-
ють іноземних інвесторів. Водночас представники багатьох іноземних компаній 
відкрито стверджують, що надходження масштабних інвестицій в Україну 
ускладнюється відсутністю стабільності навіть на короткий проміжок часу. 
Унаслідок цього привабливість українських підприємств для іноземних інвес-
торів не зменшується, але деякі з них займають вичікувальну позицію. 

Разом з тим, прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці 
України мають тенденцію до зростання (рис. 1). За даними Державної служби 
статистики у І кварталі 2013 року в економіку України іноземними інвесторами 
вкладено 1,56 млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 
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176,2% до відповідного періоду 2012 року. Обсяг унесених з початку інвесту-
вання в економіку України прямих іноземних інвестицій на 1 квітня 2013 р. 
становив 55,71 млрд. дол. США, що на 1,3% більше обсягів інвестицій на поча-
ток 2013 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 1226,7 дол. США.  
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України, 
млрд. дол. США 

Джерело: за даними Державної служби статистики України: htt-
p://www.ukrstat.gov.ua 

 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльнос-
ті. На підприємствах промисловості зосереджено 30,8% (17,17 млрд. дол. 
США, у т.ч. переробної – 13,97 млрд. дол. США) загального обсягу прямих 
інвестицій в Україну, у фінансових установах – 29,1% (16,2 млрд. дол. США), 
у сільському господарстві – 1,4% (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій в економіку України за видами 

економічної діяльності (у % до загального обсягу інвестування) 
Джерело: за даними Державної служби статистики України: htt-

p://www.ukrstat.gov.ua 
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Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» [2] інвестори, 
які приймають рішення щодо вкладання власних позичкових і залучених 
майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкт інвестування, можуть висту-
пати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції 
будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Отже, інвестувати в аграрне 
виробництво можуть самі сільськогосподарські підприємства, кредитні уста-
нови, а також інші юридичні та фізичні особи. Тому всі інвестиції можуть 
здійснюватись за рахунок власних та залучених коштів. 

Власного капіталу господарствам нині вистачає у кращому випадку на 
поновлення оборотних фондів. Джерелами власних грошових засобів, які 
можуть бути використані в інвестиційних цілях, на підприємствах є аморти-
заційні відрахування, доходи від реалізації майна. Через неефективність ви-
робництва більшість господарств не можуть за рахунок цих джерел оновлю-
вати основні фонди, оскільки це залишить їх без оборотних коштів.  

В Україні кредити надаються на короткий термін і під високі проценти, 
тому за рахунок банківських кредитів господарства можуть поповнювати 
лише поточні активи. Для інших цілей господарствам вигідно використову-
вати кредити зарубіжних кредитних ліній та міжнародних організацій. Але 
аграрні підприємства не мають у своєму розпорядження достатньої кількості 
ліквідного майна для застави, щоб отримати значні кредити, а рентабельність 
виробництва, в яке вкладаються кредитні кошти, не завжди вища за рівень 
процентної ставки, що зменшує власний капітал, платоспроможність підпри-
ємства і підвищує ризик господарювання. За рахунок кредитів сільськогос-
подарським підприємствам економічно вигідно фінансувати ті виробництва, 
рентабельність яких вище за рівень процентної ставки [9]. 

Найбільш привабливим і реальним джерелом коштів для технічного і 
технологічного оновлення виробництва є прямі інвестиції у вигляді часткової 
участі (вкладень). На рішення інвестора співпрацювати з сільськогосподар-
ськими підприємствами впливають такі фактори: 

- висока рентабельність окремих виробництв; 
- наявність вільних коштів; 
- наявність великих земельних площ і дешевої робочої сили на селі; 
- необхідність повернути кошти за надані господарству ресурси та по-

слуги; 
- можливість порушувати справу про банкрутство для інвестора, оскі-

льки ліквідного майна в господарстві мало і воно в поганому стані; 
- згідно з черговістю задоволення претензій кредиторів майна може не 

вистачити для задоволення власних претензій; 
- не існує досвіду провадження справ про банкрутство сільськогоспо-

дарських підприємств; 
- бажання зберегти ринок збуту (пальне, запчастини, добрива, електро-

енергія); 
- наявність власних маркетингових каналів і можливість формувати ве-

ликі партії продукції; 
- необхідність регулярних поставок якісної екологічно чистої сільсько-



 76 

господарської продукції для власних переробних потужностей. 
По суті, інвестор здійснює вертикальну диверсифікацію своєї діяльнос-

ті. Маючи налагоджене постачання ресурсів і збут сільськогосподарської 
продукції, він починає займатися безпосереднім сільськогосподарським ви-
робництвом. Найбільш рентабельні галузі в сільському господарстві – виро-
бництво зернових, соняшнику, свинини. Подальший розвиток сільськогоспо-
дарських підприємств повинен здійснюватись за участю інвестора. В резуль-
таті створюється життєздатна аграрна структура, забезпечена фінансовими і 
матеріальними ресурсами. Як правило, інвестор у великій мірі або повністю 
контролює нову сільськогосподарську структуру (51-100% статутного фонду 
у випадку створення юридичної особи). Це позитивно впливає на управління 
сільськогосподарським виробництвом, що значно покращується. Найважли-
віше, що приносить інвестор в сільське господарство сьогодні, – це ефектив-
ний менеджмент, який розглядає аграрне виробництво як сферу бізнесу, а не 
просто виробництво продуктів харчування [1]. Потенційного інвестора варто 
шукати серед тих кредиторів підприємств, які мають довгострокові інтереси 
у сільському господарстві, наприклад, якщо господарства спеціалізуються на 
високоефективному виробництві зернових та соняшнику. 

Інвестиційні проекти повинні бути невеликими, але такими, що лікві-
дують окремі вузькі місця або перетворюють збиткові виробництва на при-
буткові, залучаючи нові технології виробництва і переробки продукції. Знай-
ти інвесторів під великі проекти дуже складно і у випадку макроекономічних 
змін їх реалізації може бути припинена. Інвестори обережно підходять до ви-
бору партнера, оскільки професіоналізм менеджерів господарства, які здійс-
нюють оперативне управління, забезпечує успіх інвестиційного проекту. Як-
що команда управлінців знає що і як робити, щоб заробити гроші в своєму 
господарстві, а для реалізації цього не вистачає лише матеріальних ресурсів, 
то інвестор надасть їх, оскільки така співпраця йому вигідна. Інвестор реалі-
зує інвестиційні проекти тільки разом з такими господарствами, де керівник і 
його команда – підприємці. 

Сучасний розвиток аграрної економіки стає все більш екологічно оріє-
нтованим. Складна екологічна ситуація в сільському господарстві характери-
зується відсутністю цільових фінансових ресурсів, призначених для відтво-
рення природних ресурсів. Еколого-економічні проблеми в аграрній сфері є 
наслідком домінування пріоритетів екстенсивного розвитку сільського гос-
подарства в минулому, відсутності ефективної політики екологізації агро-
промислового виробництва [6].  

Ефективним шляхом вирішення проблем екологічного розвитку сільсь-
когосподарських підприємств-виробників зерна є активізація інвестиційної ді-
яльності з метою фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих тех-
нологій, проведення заходів для збереження довкілля. Визначальним чинни-
ком має стати інноваційний менеджмент, спрямований на забезпечення такого 
способу функціонування керованої системи аграрного виробництва, що дозво-
лить створити сприятливі умови для залучення інвестицій з метою дотримання 
параметрів екологічно збалансованого сталого розвитку аграрної сфери.  
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Мета еколого-економічного інвестування, спрямованого на підвищення 
економічної ефективності ведення сільськогосподарського виробництва з 
урахуванням екологічних інтересів, на наш погляд, повинна полягати у пере-
ході системи аграрного виробництва на якісно новий рівень, що відповідає 
сучасним вимогам розвитку суспільства. Сутність такого переходу – кількіс-
не нагромадження якісних змін у елементах системи екологізації агровироб-
ництва, нове структурне поєднання яких у їх взаємозв’язку і взаємодії при-
зведе до більш досконалого способу природокористування в цій галузі. 

Вирішальною умовою успішної інвестиційної діяльності сільськогос-
подарських підприємств-виробників зерна в умовах ринку є ефективне вкла-
дання додаткового капіталу, бо інвестиційні ресурси є об'єктом управління. 
Тому процес інтенсифікації інвестиційної діяльності в агропромисловому ви-
робництві на мікро- та макрорівні повинен бути керованим. Активізувати ін-
вестиційну діяльність можливо на засадах планування, яке є важливою лан-
кою в структурі організаційно-економічного механізму. Для залучення інвес-
тицій потрібно розробити інвестиційний проект чи програму. 

Необхідність оцінки екологічної складової інвестиційного проекту ґру-
нтується на принципах соціально-етичного маркетингу та регулюється нор-
мативними актами: законами України «Про плату за землю», «Про охорону 
навколишнього природного середовища» та ін. Потенційний інвестор оцінює 
виробничий процес з точки зору охорони навколишнього середовища та при-
родоохоронних заходів, що повинні гарантувати дотримання умов проекту: 

- мінімізацію кількості викидів, що відповідають екологічним нормам 
України; 

- відсутність токсичних та шкідливих речовин; 
- збереження та покращання якості земельних ресурсів; 
- раціональне використання та зменшення обсягів залучених в експлуа-

тацію природних ресурсів; 
- зменшення викидів забруднювальних речовин в оточуюче середовище. 
У структурі організаційно-економічного механізму інтенсифікації інве-

стиційного процесу в АПВ центральне місце займає управління всіма аспек-
тами інвестиційної діяльності підприємства. Воно передбачає управління ін-
вестиційним проектом, застосування економічних та фінансових важелів. 

Поряд із впровадженням економічних нормативів необхідно застосову-
вати в повному обсязі економічні санкції за зниження родючості ґрунту, по-
гіршення повітряного басейну, водних джерел, інших важливих екологічних 
параметрів. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності перевищив гранично 
допустимі норми речовин у продукції або значно перезволожив ґрунт при 
поливі, що викликало його ерозію; невірно застосовував мінеральні добрива, 
що призвело до зниження родючості ґрунту тощо, то це повинно відповідним 
чином відобразитись на розмірах його прибутку. Наприклад, в умовах зни-
ження родючості ґрунту, розмір грошових витрат, необхідних для його поно-
влення, потрібно вилучити з доходу господарських суб'єктів пропорційно 
зниженню родючості ґрунту і розмірам землекористування. 

Існуюча нормативно-законодавча база із земельних питань створює 
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можливість розробки економічного стимулювання за підвищення агроеколо-
гічної оцінки земельних угідь, що забезпечить розширене відтворення родю-
чості ґрунтів. Комплексний підхід передбачає державний контроль за агро-
екологічним станом ґрунтів, рівнем родючості та економічну мотивацію ка-
піталовкладень в охорону та відтворення родючості ґрунту. Такі заходи 
сприятимуть відвертанню екологічної кризи в землекористуванні. 

Використання земельних ресурсів в Україні є платним, а плата за зем-
лю стягується у вигляді нарахування земельною податку для власників землі 
та землекористувачів. Ці кошти доцільно використати виключно з метою фі-
нансування раціонального використання їх родючості. Крім того, додаткови-
ми джерелами стимулювання за підвищення ефективності землекористуван-
ня можуть бути платежі в бюджет при вилучені малопродуктивних земель з 
сільськогосподарського обігу та кошти від сплати штрафних санкцій за кори-
стування землею [7]. 

Економічне стимулювання за покращення агроекологічного стану сіль-
ськогосподарських земель ґрунтується на методиці грошової оцінки землі. 
Мотивом економічного стимулювання землевласників та землекористувачів є 
підвищення балу агроекологічної оцінки угідь, який визначається при черго-
вому агрохімічному обстеженні. Необхідною умовою проведення стимулю-
вання є зростання всіх агрохімічних показників родючості ґрунту (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розмір економічного стимулювання за підвищення 

агроекологічної оцінки земельних угідь 

Збільшення величини 
агроекологічної оцінки 

земель, бали 

Розмір економічного 
стимулювання віднос-
но грошової оцінки 

землі, % 

Збільшення ве-
личини агроеко-
логічної оцінки 
земель, бали 

Розмір економі-
чного стимулю-
вання відносно 
грошової оцінки 

землі, % 
0,1 - 1,0 0,5 10,1 - 11,0 5,5 
1,1 - 2,0 1,0 11,1 - 12,0 6,0 
2,1 - 3,0 1,5 12,1 - 13,0 6,5 
3,1 - 4,0 2,0 13,1 - 14,0 7,0 
4,1 - 5,0 2,5 14,1 - 15.0 7,5 
5,1 - 6,0 3,0 15,1 - 16,0 8,0 
6,1 - 7,0 3,5 16,1 - 17,0 8,5 
7,1 - 8,0 4,0 17,1 - 18.0 9,0 
8,1 - 9,0 4,5 18,1 - 19,0 9,5 
9,1 - 10,0 5,0 19,1 - 20,0 10,0 

 

Важелем господарського впливу на ефективність використання землі є 
еколого-агрохімічні оцінки землі в балах; розмір штрафних санкцій за погір-
шення екологічного стану земель наведено в табл. 2. У випадку якщо розмір 
агроекологічного балу ґрунтів не змінився при проведенні чергового агрохі-
мічного обстеження стимулювання проводити недоцільно. Потрібно стиму-
лювати розширене відтворення родючості ґрунту, бо воно мотивує власника 
землі та землекористувача до вкладання додаткового капіталу в охорону та 
відтворення родючості ґрунту. 
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Таблиця 2 
Розмір штрафних санкцій за зниження агроекологічної 

оцінки земельних угідь 

Зниження величини аг-
роекологічної оцінки зе-

мель, бали 

Розмір штрафних са-
нкцій відносно гро-
шової оцінки землі, 

% 

Зниження величини 
агроекологічної оці-
нки земель, бали 

Розмір штрафних 
санкцій відносно 
грошової оцінки 

землі, % 
0,1 - 1,0 1,0 10,1-11,0 11,0 
1,1 - 2,0 2,0 11,1-12,0 12,0 
2,1 - 3,0 3,0 12,1- 13,0 13,0 
3,1 - 4,0 4,0 13,1-14,0 14,0 
4,1 - 5,0 5,0 14,1-15,0 15,0 
5,1 - 6,0 6,0 15,1-16,0 16,0 
6,1 - 7,0 7,0 16,1 -17.0 17,0 
7,1 - 8,0 8,0 17,1-18,0 18,0 
8,1 - 9,0 9,0 18,1 -19,0 19,0 
9,1 - 10,0 10,0 19,1-20,0 20,0 

 

Економічне стимулювання не повинно перевищувати розмірів штраф-
них санкцій при зміні агроекологічної оцінки на рівну величину в бік збіль-
шення або зменшення. Наведений вище варіант економічного механізму ра-
ціонального використання та охорони земельних ресурсів сприятиме еконо-
мічній зацікавленості землевласників та землекористувачів у підвищенні рів-
ня родючості земельних угідь, тобто зростанні величини агроекологічної оці-
нки в балах. 

Основа регіональної інвестиційної політики – це підтримка єдиних 
внутрішньорегіональних цін на важливу агропромислову продукцію, в осно-
ву якої покладені ціни на зерно. Це допоможе контролювати виробництво та 
обмін товарів, регулювати ринкові відносини, стимулювати випуск дефіцит-
них товарів, гарантувати отримання очікуваних доходів, скоротити можливо-
сті спекуляції [4]. Регіональні ринки підтримуються фінансовими засобами з 
єдиного міжгалузевого регіонального фонду, сформованого шляхом відраху-
вань учасників продовольчого ринку і ринків сільськогосподарської сирови-
ни. З цією метою на регіональному рівні необхідно організувати службу мо-
ніторингу за цінами на товари, витратами виробництва і доходністю галузей і 
сфер агропромислового виробництва. Ці дані стануть основою регулювання 
ринкових відносин, мета якого полягає в підтримці доходів підприємств аг-
рарного виробництва на рівні забезпечення умов для розширеного відтворен-
ня, виробництва та реалізації екологічно чистої сільськогосподарської проду-
кції і організації нормальних мотиваційних стимулів до праці. 

Ефективне застосування інвестиційних стимулів у контролі за забруд-
ненням вимагає того, щоб граничні витрати на зниження забруднення були 
меншими або дорівнювали граничній вигоді, отриманій внаслідок цього зни-
ження. Принципи аналізу ефективності формують аналітичні засади для ви-
значення її критеріїв. Для того, щоб податкові методи стимулювання інвес-
тицій в результаті мали зменшення рівнів забруднення, приведена вартість 
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податкових пільг повинна перевищувати приведену вартість витрат на при-
родоохоронне обладнання. 

Висновки. Прогрес в технологіях виробництва, що супроводжує роз-
виток суспільства, має на меті використання природних ресурсів набагато 
продуктивніше, ніж будь-коли. Продуктивне використання природних ресур-
сів повинно враховувати деякі аспекти. По-перше, використання природних 
ресурсів має бути у повному обсязі (з урахуванням можливих відходів при 
виробництві продукції, які можна знову використовувати). По-друге, якщо 
мова йде про продуктивне використання, то необхідно мати на увазі репро-
дукцію природних ресурсів, тобто постійне їх відновлення. Друга позиція є 
однією з головних ланок завдань суспільства, що прагне до розвитку, а не де-
градації. Тому підтримка становлення і розвитку екологічного підприємниц-
тва має стати одним з головних важелів реалізації сучасної еколого-
економічної та інвестиційної політики держави. 
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ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ У ПРОДОВОЛЬЧОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Галич Ю.А., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Метою даного дослідження є визначення ролі господарств населення у продоволь-

чому забезпеченні Полтавської області. Діяльність господарств населення в останні роки 
набуває все більшого розвитку, при певних умовах стимулювання та розвитку економіки 
країни, саме вони можуть збільшувати обсяги виробництва і можуть бути, свого роду, 
резервною нішею у забезпеченні продовольчої безпеки регіону та країни. Господарства 
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населення відіграють надзвичайно важливу роль у виробництві сільськогосподарської 
продукції і життєдіяльності села. У сучасних умовах соціально-економічного розвитку 
та розвитку сільського господарства вони сприяють ефективному використанню ресур-
сного потенціалу агропромислового розвитку країни. У процесі дослідження було проана-
лізовано економічні показники діяльності господарств населення Полтавської області, 
та розроблені відповідні висновки з приводу їх подальшого розвитку. 

The purpose of this study is to determine the role of households in food supply Poltava 
region. Activities of households in recent years become increasingly Development, under certain 
conditions, promotion and development of the economy , they can increase production and may 
be a kind of reserve niche in the food security of the region and the country. Households play an 
important role in agricultural production and livelihoods of the village. In modern terms of socio 
-economic development and agricultural development they promote efficient use of the resource 
potential of agro-industrial development. The study analyzed the economic performance of farms 
Poltava region, and developed appropriate conclusions about their future development. 

 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві актуальною є забезпе-
чення безпечним для здоров’я і дешевим продовольством. При цьому еколо-
гічно чиста, безпечна та якісна продукція харчування в останні роки набуває 
особливої популярності, адже суспільство починає усвідомлювати що це не 
частина екологічної проблеми, а суть існування людства. 

З основних складових продовольчої безпеки – виробництво достатньої 
кількості продукції, забезпечення оптимальної структури споживання, фор-
мування і зберігання достатніх запасів, соціально-економічна доступність 
продовольства, екологічна безпека продовольства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забезпечення населення 
продовольством є одним із головних умов стабільного розвитку економіки 
країни. Питанням розвитку особистих господарств населення, їх ролі у виро-
бництві продукції, та їх ролі у продовольчому забезпеченні та кооперації 
присвячені наукові праці багатьох учених і дослідників. Серед них В. Г. Ба-
саковська, С. В. Васильчак, O. P. Жидяк, В. В. Лисенко, С. М. Онисько, 
Р. В. Марков, О. В. Кочетков, Т. О. Шматковська та ін. 

Постановка завдання. Охарактеризувати місце господарств населення  
у забезпечені Полтавської області продовольством, визначення перспектив 
розвитку даної форми господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль всіх організаційно-
правових форм господарювання в системі АПК визначається цілим комплек-
сом показників, які відображають суть та вагомість їх в сільськогосподарсь-
кому виробництві. У сучасних умовах наймасовішими і най життєздатніши-
ми виробниками сільгосппродукції в країні є господарства населення, вклю-
чаючи сюди присадибні ділянки, сади та городи. В умовах економічної кри-
зи, що супроводжується значним скороченням обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції, господарства населення дозволили значною мірою 
забезпечити продовольством. 

Господарства населення відіграють надзвичайно важливу роль у виро-
бництві сільськогосподарської продукції і життєдіяльності села. У сучасних 
умовах соціально-економічного розвитку та розвитку сільського господарст-
ва вони сприяють ефективному використанню ресурсного потенціалу агро-
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промислового розвитку країни. Завдяки функції самозабезпечення продукта-
ми харчування та залучення товарної продукції у товарообіг господарства на-
селення, можна сказати, допомагають у вирішенні важливого завдання – під-
вищення рівня забезпеченості населення продовольчими товарами.  

Надійне забезпечення населення продовольством є одним із головних 
умов стабільно о розвитку економіки країни і її регіонів. Реформування сіль-
ського господарства без достатнього дослідження теоретичних і практичних 
аспектів формування кожного окремого продуктивного під комплексу призво-
дить, як показує досвід, до посилення кризових явищ в економіці. При форму-
ванні багатоукладних виробничих систем виникає і ускладнюється проблема 
регулювання діяльності різних сфер продовольчого комплексу [1, c. 272]. 

За останні роки кількість господарств населення збільшується, а разом 
з тим зростають обсяги реалізації сільськогосподарської продукції. Але на 
даному етапі розвитку економічних відносин на селі вони діють як відокрем-
лені ринкові суб’єкти. Проте, за умови насичення ринку продовольчою про-
дукцією і посилення конкурентної боротьби між її виробниками останні ста-
ють нездатними одночасно вести ефективне виробництво продукції і безпо-
середньо здійснювати вигідні комерційні операції. У цій ситуації ефектив-
ність діяльності господарств населення може досягатись завдяки створенню 
на їх основі кооперативних організацій [2, c. 42]. 

Продовольча безпека – офіційно прийняте у міжнародній практиці по-
няття, що використовується для характеристики стану продовольчого ринку 
країни або групи країн, а також світового ринку. Експерти Продовольчої та 
сільськогосподарської організації об'єднаних націй (FАО) пропонують продо-
вольчу безпеку розглядати як забезпечення гарантованого доступу всіх жите-
лів планети, країни, регіону до продовольства у будь-який час і обсягах, необ-
хідних для забезпечення активного й здорового способу життя [3, c. 142]. 

Продовольча безпека на всіх етапах розвитку суспільства була і зали-
шається однією з найважливіших проблем розвитку цивілізованого суспільс-
тва. Це проблема національного життєзабезпечення всіх верств населення 
держави. Без нормального і стабільного розвитку продовольчого комплексу й 
повного забезпечення всіма продуктами споживання ніяке суспільство існу-
вати не може. Фундаментальною основою розв’язання національної продо-
вольчої безпеки та продовольчої незалежності нашої держави має бути стабі-
льний розвиток агропромислового комплексу і постійне нарощування вироб-
ництва сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів [4, с. 106]. 

Необхідність забезпечення продовольчої безпеки України вимагає під-
тримання відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що передба-
чає використання державної підтримки вітчизняних виробників сільськогос-
подарської продукції та вживання заходів контролю імпортної продукції з 
метою захисту власних виробників від іноземної конкуренції. Від стану агро-
промислового комплексу безпосередньо залежить як рівень продовольчої 
безпеки, так і рівень економічної безпеки України. [5, с. 6]. 

Господарства населення посідають важливе місце в аграрній економіці 
та відіграють важливу роль у забезпеченні продовольчого ринку. З одного 
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боку, вони стали для багатьох господарствах населення основним джерелом 
формування доходів і продовольчих ресурсів, а з іншого – є стабілізаційною 
формою господарювання, яка в період економічної кризи стримує спад виро-
бництва сільськогосподарської продукції у всіх категоріях господарств. Ця 
форма господарювання виявилась найбільш пристосованою в умовах перехі-
дного періоду до ринку. 

Реальна дійсність останніх років показує, що господарства населення є 
достатньо стабільним сектором економіки та має певні тенденції до подальшо-
го розвитку. При певній підтримці вони можуть навіть у самих складних еко-
номічних ситуаціях збільшувати обсяг виробництва i бути свого роду резерв-
ною нішею у забезпеченні продовольчої безпеки країни, стабілізаційно-
сировинним кредитором для аграрної економіки i населення країни [6, с. 151]. 

У забезпеченні країни продовольством господарства населення віді-
грають важливу роль, з діяльністю яких останнім часом значною мірою 
пов’язані не тільки продовольча безпека суспільства, а й життєва стабільність 
і грошові доходи сільського населення. Серед значного спаду виробництва в 
суспільному секторі господарства населення об’єктивно стають одними з ос-
новних виробників сільськогосподарської продукції. У результаті ринкової 
трансформації економіки та економічної кризи обсяги сільськогосподарсько-
го виробництва в України скоротились. На цьому фоні основними виробни-
ками багатьох видів сільськогосподарської продукції стали господарства на-
селення. У них на сьогодні виробляється близько 35 % продукції рослинниц-
тва і 50 % продукції тваринництва (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка виробництва сільського господарства за категоріями 

господарств Полтавської області за 1990-2012 рр. 
(у постійних цінах 2010 року), млн. грн [7] 

Роки 
Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

2012 р. 
у % до 
1990 р.

Усі категорії господарств 
Продукція сільського 
господарства – всього 16180,8 10732,9 7038,7 10307,6 10999,2 14922,5 13399,8 82,8 

Продукція 
рослинництва 8422,5 6138,1 4275,7 7380,2 8064,7 11877,2 9959,1 118,2 

Продукція 
тваринництва 7758,3 4594,8 2763 2927,4 2934,5 3045,3 3440,7 44,3 

Господарства населення 
Продукція сільського 
господарства – всього 3588,5 3943,1 3339,5 4803,1 4434,8 5429,2 5134,2 143,1 

Продукція 
рослинництва 1291,7 1954,3 1670,6 2973,8 2989,2 3925,5 3575,5 276,8 

Продукція 
тваринництва 2296,8 1988,8 1668,9 1829,3 1445,6 1503,7 1558,7 67,9 

 

Аналізуючи показники виробництва продукції сільського господарства 
та господарств населення з 1995 – 2012 рр. у постійних цінах 2010 р. можна 
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сказати, що спостерігається тенденція до зростання обсягів виробництва про-
дукції рослинництва, що ще раз підтверджує занепад галузі тваринництва як 
в цілому по сільськогосподарському виробництву області, так і у господарст-
вах населення. 

 

 
 

Рис. 1. Структура виробництва продукції сільського господарства 
за категоріями господарств в Полтавській області, % [7] 

 

Основою функціонування будь-якого аграрного виробництва, а особ-
ливо господарств населення, є наявність сільськогосподарських угідь, які 
безпосередньо впливає на виробництво продукції як рослинництва так і тва-
ринництва (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники діяльності господарств населення Полтавської області [7] 

Роки 
Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

2012 р. 
у % до 
1990 р

Виробництво основних сільськогосподарських культур, тис.т 
Зернові та зернобобові куль-
тури 112 193 238 568 499 723 686 612,5 

Цукрові буряки (фабричні) – 104 82 300 107 142 111 - 
Соняшник 2 4 13 31 54 75 91 4550,0
Картопля 422 485 689 948 810 1251 930 220,4 
Овочі 97 275 179 345 401 490 482 496,9 
Плоди та ягоди 83 102 21 39 98 94 90 108,4 

Виробництво основних видів продукції тваринництва, у живій вазі; тис.т 
М’ясо (у забійній вазі), тис.т 53,8 55 43 26,1 25,1 25,4 26 48,3 
Молоко, тис.т 250,8 327,3 315,7 507,3 398,9 410,6 405,6 161,7 
Яйця, млн.шт. 216,9 184 148,5 157,8 185 199,7 208,7 96,2 
Вовна, т 7 17 7 6 19 19 22 314,3 
Мед, т 1855 1825 1079 1793 1957 1726 2408 129,8 

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року; відсотків до загальної кількості) 
Велика рогата худоба 104,3 115,2 139,2 150,9 103,1 100,7 111 106,4 
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Роки 
Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

2012 р. 
у % до 
1990 р

у тому числі корови 79 96,9 103,9 108,2 71,4 68 65,4 82,8 
Свині 251,1 272 239,5 200,4 177,8 145 137,9 54,9 
Вівці та кози 38,3 61,1 53 42,2 35,6 37 37,8 98,7 
Коні 0,7 4,5 7,3 6 3,7 3,4 3 428,6 
Кролі 420,1 354,6 321 319,1 280,5 284,7 272,5 64,9 
Птиця 5268,7 3637,3 3719,2 3365,9 2841,2 2841,6 2776,4 52,7 
Бджоли,  
тис. сімей 114,5 126,8 90,7 178,1 154,2 149 155 135,4 

 

Аналізуючи діяльність господарств населення на 1990 по 2012 рр. мо-
жна простежити закономірність їх розвитку. Так по всіх категоріях виробни-
цтва сільськогосподарських культур, бачимо, що спостерігається тенденція 
до значного зростання, що вказує на зростання вагомості даної категорії гос-
подарювання в Полтавській області. Аналізуючи показники діяльності галузі 
тваринництва то тут спостерігається зниження показника, що спричинено, в 
першу чергу, що селяни реалізують м'ясо приватним комерційним структу-
рам, які практично витіснили індивідуальних товаровиробників з роздрібних 
продовольчих ринків. Ще однією причиною зниження показників діяльності 
галузі тваринництва можна сказати є проблема забезпечення кормовою ба-
зою худоби, що спричинене зростанням цін на комбікорми та зернові. 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що у перспективі господарства 
населення можуть бути альтернативним напрямком сільськогосподарського 
виробництва, але сьогодні їх варто сприймати як явище, що забезпечує 
пом’якшення складного економічного стану, само зайнятість сільського на-
селення і здійснює забезпечення певної частини продовольчого ринку.  

Підвищенню ефективності функціонування господарств населення 
сприятиме створення кооперативних угрупувань, тобто об’єднання зусиль, 
інтересів, досвіду роботи, зберігання, переробки та реалізації продукції. Саме 
таке угрупування дасть можливість малим сільськогосподарським виробни-
кам залишатися на сучасному ринку рентабельним та створювати конкурент-
ні переваги перед великими сільськогосподарськими виробниками.  

Пошук шляхів виходу з ситуації, що склалася на ринку продовольства 
призводить до висновку, що стабілізація і зростання виробництва продоволь-
ства повинні бути засновані на системному використанні виробничого поте-
нціалу села, всіх його структурних елементів 
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УДК 658.8.03 
ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Даниленко В.І., к.е.н., доцент 

Полтавської держаної аграрної академії 
 
У статті розкрито механізм формування цін на товари і послуги, розглядаються 

основні види цін при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств, аналізуєть-
ся вплив різних чинників на процес формування ціни. Особлива увага приділяється питан-
ням розроблення цінової політики та обґрунтування цінової стратегії підприємства, при 
цьому досліджуються принципи та методи управління маркетинговою ціновою політи-
кою на підприємстві, наведено матеріали щодо оцінки ризику в розрахунках цін при опе-
раціях на міжнародному рівні. 

В сучасних умовах господарювання будь-яке підприємство може бути впевненим у 
своєму майбутньому тільки в тому випадку, якщо воно веде активну маркетингову (в 
том числі й цінову) політику, і ця політика спрямована на забезпечення стійкої конкурен-
тоздатності й високої прибутковості капіталу. При здійснення зовнішньоекономічних 
операцій цінова політика є одним із найважливіших елементів маркетингу, адже саме від 
рівня цін на товари залежать комерційні результати діяльності підприємства, а обрана 
ним цінова політика справляє тривалий і вирішальний вплив на ефективність його роботи 
на світовому ринку.  

The article reveals the mechanism of formation of prices for goods and services, 
discusses the main types of prices when carrying out foreign economic activities of enterprises, 
analyzed the impact of various factors on the process of formation of prices. Special attention is 
paid to the development of pricing and substantiation of price enterprise strategy, the principles 
and methods of management of marketing price policy in the enterprise, are materials 
concerning the risk assessment in the calculation of prices for internationally. In modern 
conditions of managing any enterprise can be confident in the future only if it is actively market-
ing (in volume and pricing) policy and this policy is aimed at ensuring sustainable 
competitiveness and high profitability of capital.  

The implementation of cross-border transactions pricing policy is one of the most 
important elements of marketing, because the level of prices for goods are dependent on the 
commercial results of activity of the enterprise, and elected him the pricing policy has a long and 
decisive influence on the effectiveness of its work on the world market. 

 
Постановка проблеми. На шляху інтеграції України до світового гос-

подарства одним із головних напрямів  розвитку є активізація участі підпри-
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ємств АПК України у зовнішньоторгівельній діяльності. В той же час запо-
рукою одержання вигідних конкурентних позицій є активна маркетингова ді-
яльність, яка сприяє задоволенню потреб покупців на світових ринках за кі-
лькістю, якістю та споживчими властивостями, здійсненню міжрегіонального 
обміну та вихід на внутрішні і зовнішні ринки. 

Ціна є найважливішим важелем ринкової політики будь-якого підпри-
ємства. Вона є одним із елементів комплексу маркетингу, що забезпечує фі-
нансову стабільність підприємству, тобто створює прибуток.  

Загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках ро-
бить для українських виробників актуальною задачу підвищення їх конку-
рентоспроможності. Досягнення цієї мети можливе за умов удосконалення 
цінової політики, а також підвищення якості продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ціноутворення на 
світовому ринку займають чільне місце в дослідженнях як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених. Розкриття актуальності цієї теми можна простежити у 
роботах таких відомих авторів, як І. В. Багрова, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман, 
Ю. Н. Грачев, А. О. Длігач, О. А. Кириченко, Л. Ш. Лозовський, В. А. Нови-
ков, Ю. А. Райзберг, Н. І. Редіна, Є. Б. Стародубцева, Е. А. Уткін. 

Дослідженням питання формування ефективного комплексу міжнарод-
ного маркетингу присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених 
як Б.А. Анікін, М.В. Афанасьєв, В.І. Богачов, М.В. Брагінець, С.С. Гаркавен-
ко, О.Л. Каніщенко, В.І. Коршунов, С.І. Косенков, Д.В. Мінаєв, Є.В. Попов, 
М. Портер, І.В. Семеняк, В.Г. Ткаченко, А. Томпсон Проте, теоретичні роз-
робки стосовно проблеми формування оптимальної ціни як елементу ком-
плексу маркетингу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на това-
рних ринках, не дозволяють вирішувати наявні проблеми в реально існуючих 
економічних умовах України.  

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення теоретичних аспек-
тів маркетингової цінової політики підприємств, як частини комплексу мар-
кетингової діяльності, та визначенні методів формування маркетингової ці-
нової політики для досягнення високого рівня товарності та рентабельності 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні відбувається до-
сить динамічний розвиток товарних ринків, а ціна залишається при цьому 
ефективним засобом конкурентної боротьби, зокрема й на міжнародній арені. 
Виважена цінова політика і тактика сучасного підприємства дає йому мож-
ливість досягти різних цілей: виживання на ринку, максимізація темпів зрос-
тання, збільшення об’ємів реалізації, зростання ринкової частки і т.п. 

В умовах ринку прийняття цінових рішень на підприємстві ускладню-
ється, що може бути пов’язано з існуванням низки проблем у сфері цінової 
політики. Існуючі на сьогодні проблеми у сфері ціноутворення знижують як 
ефективність діяльності підприємств загалом, так і дієвість цінової політики 
підприємств зокрема: 

- нестабільність законодавчої бази; 
- необгрунтований вибір цілей ціноутворення; 
- відсутність зв’язку ціни з елементами комплексу маркетингу; 
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недосконалість інформаційного забезпечення процесів ціноутворення; 
- відсутність або недієвість маркетингових досліджень як основи для 

прийняття цінових рішень; 
- відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів; 
- відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні. 
Вище перераховані проблеми у сфері ціноутворення зумовлюють по-

требу в пошуку й утвердженні нового підходу до процесу формування ціно-
вої політики підприємств. 

Сучасна практика діяльності суб’єктів господарювання свідчить про 
важливість здійснення зовнішньоекономічної діяльності, і зокрема розробки 
оптимальної маркетингової стратегії, тобто такої поведінки фірми, яка забез-
печує досягнення мети при встановлених можливостях в означений термін 
часу виходу на міжнародні ринки. 

Маркетингова цінова політика полягає в управлінні цінами й ціноутво-
ренням, встановленні на товари (послуги) таких цін, щоб поставлені цілі були 
досягнуті. Маркетингова цінова політика реалізується через маркетингові ці-
нові стратегії й засновується на певних методах маркетингового ціноутворен-
ня, тому повинна розглядатися лише в контексті загальної політики фірми [2]. 

З-поміж функцій, що виконує маркетингове ціноутворення, можна ви-
ділити ряд найважливіших: 

- встановлення тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних 
умовах діяльності підприємства; 

- вивчення ринку й характеру взаємовідносин його учасників; 
- аналіз результатів діяльності підприємства, виявлення причин зни-

ження ефективності його функціонування; 
- пошук резервів зниження ціни й розробка системи заходів, що на-

правлені на розширення частки ринку та підвищення конкурентоспроможно-
сті підприємства. 

В свою чергу ціна здійснює вплив на різні сфери: взаємовідносини як з 
покупцями так і з торговими посередниками; обсяги продажу та прибутку; 
визначення частки на товарному ринку й репутацію підприємства; сфера фі-
нансової стабільності і т.п. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вплив ціни на різні сфери економіки 

 

Ціноутворення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності має ряд 
своїх особливостей: тісний зв'язок з предметом угоди (товар, послуги, інтелек-
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туальна власність), особливості організаційної форми торгівлі надсвітовому ри-
нку, характер взаємовідносин між зовнішньоторговельними партнерами. Вста-
новлення ціни зовнішньоекономічного контракту є дуже відповідальним моме-
нтом здійснення зовнішньоекономічних операцій. При встановленні ціни в кон-
тракті визначаються одиниці виміру, базис ціни, спосіб визначення і фіксації 
ціни, рівень ціни. 

В Україні однією з умов виходу на зовнішній ринок є відповідність конт-
рактних (світових) цін індикативним цінам. 

Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися  
чи складаються на відповідний товар на ринку експорту (імпорту) на момент 
здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов постачання та 
умов здійснення розрахунків, визначених згідно із законодавством України, а 
також якісних показників товару, які затверджено Міністерством економіки 
України [3]. Індикативні ціни є обов’язковими для використання при укладанні 
та виконанні всіх видів зовнішньоекономічних угод, за якими здійснюється 
експорт-імпорт товарів. 

Донедавна рішення про ціни приймалися в рамках суто фінансового під-
ходу, тобто визначалися в основному з витрат та рентабельності. Цінова полі-
тика підприємства при цьому визначалася його власним потенціалом, наявністю 
ресурсів (капіталу, кваліфікованих кадрів), безпосередньою організацією бізне-
су. Інфляція, зростання цін на сировину, контроль за цінами, загострення кон-
куренції, зниження купівельної спроможності – ці фактори посилили стратегіч-
ну роль ціноутворення.  

Вибір організацією цінової стратегії визначається структурою витрат, мо-
тивами, якими керуються споживачі на ринку, а також позицією підприємства 
на ринку та репутацією у клієнтів. Для вибору цінової стратегії підприємство 
має виявити і проаналізувати усі фактори, що можуть впливати на ціни, а саме 
споживачі, державне регулювання, учасники каналів товароруху, конкуренти, 
витрати. 

При формуванні цінової політики підприємства, що діє на зовнішньому 
ринку, необхідно дотримуватися певної послідовності маркетингових дій: 

- визначення цільового ринку (сегмента світового ринку); 
- аналіз сприйняття торгівельної марки; 
- аналіз інших елементів маркетингового комплексу (товар, просування, 

канали розподілу); 
- визначення цілей ціноутворення; 
- дослідження факторів впливу на ціну; 
- вибір методу розрахунку ціни; 
- формування цінової стратегії; 
- реалізація цінової стратегії. 
Формування загальної політики ціноутворення починається з визначення 

та всебічного вивчення цільового ринку та сприйняття торговельної марки фір-
ми. Знання сегмента та його особливостей дає можливість критично проаналі-
зувати інші елементи маркетингового комплексу з точки зору їх узгодженості з 
вимогами сегмента та ціновою стратегією, що розробляється. Ці дії дають мож-
ливість сформулювати загальну політику ціноутворення. 
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Політика ціноутворення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
являє собою послідовні дії виробника, завдяки яким забезпечується досягнення 
комерційного успіху на зарубіжних ринках. Ці дії стосуються формування вза-
ємозв’язку цін на товари в межах номенклатури виробництва, використання си-
стеми знижок і частоти змін ціни, співвідношення цін підприємства з цінами 
конкурентів, методу встановлення цін на нові товари тощо.  

В умовах ринкової економіки встановлення ціни у зовнішній торгівлі, як і 
на внутрішньому ринку, відбувається під впливом конкретної ринкової ситуації. 
Власне кажучи, самі поняття ціни схожі як для внутрішнього ринку, так і для 
світового. Збіг зазначених вимог залежить від багатьох умов, які загалом нази-
вають ціноутворюючими чинниками. 

За характером, рівнем і сферою дані чинники можуть бути розподілені на 
декілька груп: загальноекономічні, конкретно економічні, специфічні та не-
економічні (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема чинників ціноутворення при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності 
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Сукупність цілей ціноутворення поділяється на три групи:  
- фінансові, що ґрунтуються на прибутку (досягнення максимального 

прибутку, отримання задовільного або визначеного прибутку, швидке отри-
мання готівки тощо);  

- збутові, що ґрунтуються на цілях інтенсифікації збуту (зростання ре-
алізації, максимізація частки ринку, ефективна реалізація нового товару);  

- ситуаційні, що ґрунтуються на цілях збереження чи створення для 
фірми більш прийнятних умов діяльності (запобігання небажаних дій уряду 
приймаючої країни, мінімізація наслідків діяльності конкурентів, стимулю-
вання заінтересованості учасників каналів розподілення, стабілізація цін, за-
побігання виникненню «цінової війни» тощо).  

Загальна політика ціноутворення створює своєрідну методологічну ос-
нову для вибору та обґрунтування цінової стратегії. Розробка цінової страте-
гії умовно поділяється на три етапи: визначення цілей ціноутворення, дослі-
дження обмежень, вибір методу розрахунку ціни.  

В процесі формування цінової політики варто дотримуватися наступ-
них принципів: 

- цінова політика підприємства повинна обов’язково бути пов’язана із 
політикою управління прибутком; 

- забезпечення щільного зв’язку цінової політики з кон’юнктурою то-
варного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії розвитку; 

- самостійність щодо встановлення розміру цін, диференціація підхо-
дів до формування цін на окремі якісні різновиди товарів; 

- своєчасністю перегляду окремих параметрів ціни за певних змін на 
товарному ринку або змін з боку податкового регулювання господарської ді-
яльності. 

Висновки. Таким чином, управління маркетингом на зарубіжних рин-
ках вимагає диференційованого підходу до застосовуваних стратегій за ста-
тусом ринку, рівнем глобалізації, соціально-економічного розвитку, іннова-
ційними розробками, стратегіями ціноутворення, механізмами збуту, мето-
дами управління операціями, коопераційними зв’язками тощо. 

Вище зазначені напрями удосконалення процесу формування оптима-
льної маркетингової політики ціноутворення сприятимуть створенню еконо-
мічно вигідних умов функціонування сучасних товарних ринків. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Демиденко Л. М., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Мета статті полягає в формуванні концептуальної моделі забезпечення стійкого 

розвитку підприємства. У результаті дослідження було визначено, що управління стійкіс-
тю має включати наступні ознаки: швидке реагування на зміни зовнішнього середовища, 
що загрожують стійкому розвитку; певну організаційну структуру, засновану при принци-
пах стійкого розвитку; володіння необхідними ресурсами для прийняття рішень в області 
стійкого розвитку; методи та прийоми управління в межах концепції стійкого розвитку; 
відповідність системи управління міжнародним стандартам в області стійкого розвитку; 
наявність інформаційної бази і сучасних засобів її обробки, достатніх для ведення політики 
стійкого розвитку. Зазначено, що основними принципами стійкого розвитку підприємства 
є цілеспрямованість, цілісність, динамічність та адаптивність. Розроблено концептуальну 
модель забезпечення стійкого розвитку підприємства, що складається з наступним підси-
стем: цільової, забезпечення, функціональної та управління. 

The purpose of the article is forming the conceptual model of sustainable development of 
enterprises. The  investigation determined that stability management should include the 
following features: rapid response to changes in the environment that threaten sustainable 
development; specific organizational structure established by the principles of sustainable 
development; the possession of the necessary resources to make decisions in the field of 
sustainable development; methods and techniques management within the concept of sustainable 
development; compliance management system to international standards in the field of 
sustainable development; the availability of the information base and modern processing 
sufficient to conduct a policy of sustainable development. It is noted that the basic principles of 
sustainable development is a commitment, integrity, dynamiс and adaptability. It is worked out 
the conceptual model of sustainable development of the enterprise, which consists of the 
following subsystems: purpose-oriented, assurance, functional and management. 

 
Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація характеризується 

непередбачуваністю та великою кількістю дестабілізуючих економіку чин-
ників. У підприємств, що функціонують у цих складних умовах, виникає ба-
гато проблем, пов’язаних не тільки з забезпеченням позитивних економічних 
результатів, але й з самою можливістю залишатися на ринку. Тому на сучас-
ному етапі розвитку економіки актуальним є питання стійкого розвитку під-
приємств, так як чим вище стійкість підприємства, тим меншим є ризик ви-
никнення незапланованих результатів роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення 
стійкого розвитку висвітлюється в чисельних працях таких зарубіжних та ві-
тчизняних вчених як: С. Анпілов [1], З. Батирмурзаєва [2], О. Гавриш [3], 
Л. Корнійчук [4], Н. Кульбака [5], В. Оскольський [6] та ін. Разом із тим, по-
требує уваги питання аналізу концептуальних підходів до забезпечення стій-
кого розвитку підприємства в сучасних умовах.  

Постановка завдання. Метою статті є формування концептуальної 
моделі забезпечення стійкого розвитку підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Стійкий розвиток на дум-
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ку В. В. Прохорової можна визначити як збалансовані кількісні, структурні й 
якісні зміни, що відповідають цілям підприємства й ураховують обмеження, 
що накладаються зовнішнім середовищем і потенціалом підприємства [7]. 

Аналіз сучасного стану економіки показує, що ринкові умови висунули 
на перший план завдання стійкого розвитку підприємства. Існуючі на сього-
днішній день проблеми не можуть бути вирішені без формування механізму, 
що забезпечує стійкий розвиток підприємства. В основі такого механізму по-
винна бути стійкість підприємства, яка забезпечується за рахунок глибоких 
трансформаційних процесів, що піднімають господарські взаємовідносини на 
новий етап розвитку, що наділяють їх новим якісним змістом і роблять їх 
більш життєздатними та ефективними. При цьому змінюються цілі, пріори-
тети, рушійні мотиви, економічні відносини, форми їх прояву, поведінка гос-
подарюючих суб’єктів, їхнього зв’язку. Це означає, що підприємство вступає 
в новий стан, в нову стадію суспільного відтворення, яка характеризується 
переплетенням зв’язків, що відповідають збалансованому та ефективному ро-
звитку економічної системи. Інакше кажучи, підприємство вступає в певний 
структурний і організаційний оптимум господарської системи, сутність якого 
– особлива форма здійснення відтворювального процесу, що відрізняється 
якісно новим рівнем пропорційності та збалансованості. 

Однією із головних проблем збереження стійкості та розвитку підпри-
ємства в сучасному нестабільному середовищі є проблема управління стійкі-
стю. Некомпетентне керівництво підприємством є першопричиною його бан-
крутство та виходу з ринку. Тому, необхідно організувати управління під-
приємством таким чином, щоб гарантувати його стійкий розвиток, не дивля-
чись на негативний вплив ззовні, тобто управління стійкістю має включати 
наступні ознаки: 

- швидке реагування на зміни зовнішнього середовища, що загрожують 
стійкому розвитку; 

- певну організаційну структуру, засновану при принципах стійкого ро-
звитку; 

- володіння необхідними ресурсами для прийняття рішень в області 
стійкого розвитку; 

- методи та прийоми управління в межах концепції стійкого розвитку; 
- відповідність системи управління міжнародним стандартам в області 

стійкого розвитку; 
- наявність інформаційної бази і сучасних засобів її обробки, достатніх 

для ведення політики стійкого розвитку. 
Основними принципами стійкого розвитку підприємств є наступні:  
- цілеспрямованість: досягнення такого співвідношення між елемента-

ми, при якому у підприємства будуть зберігатися довгострокові стимули 
стійкого розвитку; 

- цілісність, що досягається на основі єдності наступних функцій: здат-
ність відтворення, доповнення недостатніх елементів і перетворення в якісно 
нову систем, збереження фінансової рівноваги. Принцип цілісності є чинни-
ком, що визначає результативність діяльності підприємства і його фінансову 
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стійкість. Йдеться про збалансованість і пропорційності елементів його дія-
льності: операційної, інвестиційної та фінансової; 

- динамічність: зміни в одному з параметрів діяльності підприємства, 
як правило, призводять до змін в інших. При цьому в кожний момент часу 
підприємство характеризується певним набором показників, які відобража-
ють ефективність його виробничо-фінансової діяльності. Вектор стійкого 
розвитку підприємства дає можливість в конкретний момент часу визначити 
стан підприємства; 

- адаптивність: підприємство, як відкрита система, має бути адаптив-
ним, тобто пристосовуватися до зміни в зовнішньому середовищі для того, 
щоб продовжити стійкий розвиток на довгострокову перспективу. Зовнішнє 
оточення є джерелом проблемних ситуацій у діяльності підприємства, які 
слід своєчасно виявляти для прийняття адекватних рішень. Основною умо-
вою адаптивності є гнучкість стратегічного управління підприємством. 

Варто зазначити, що здатність до адаптації визначається наявністю у 
підприємства певних ознак, до найважливіших із яких можна віднести: 

- самоналаштування, тобто самостійна зміна параметрів функціонуван-
ня підприємства (збільшення, зменшення чи зміна номенклатури продукції, 
що виробляється у відповідності зі зміною попиту); 

- самоорганізація, тобто самостійне перетворення параметрів функціо-
нування підприємства при збереженні наявних їй якісних характеристик; 

- самонавчання, тобто самостійний пошук умов, при яких підприємство 
відповідає критеріям якості свого функціонування. 

Головною проблемою у сфері забезпечення стійкого розвитку підпри-
ємства є необхідність підтримання відповідної структури управління в не-
змінному вигляді, оскільки з часом деякі елементи системи управління при-
пиняють виконувати поставлені перед ними задачі, і поступово структура 
управління руйнується, наслідком чого є дестабілізація в нормальному функ-
ціонуванні підприємства. Зважаючи на динамічність і можливості саморозви-
тку системи управління, необхідно організувати її структури таким чином, 
щоб вона завжди виконувала покладені на неї функції у відповідності з ціля-
ми й задачами стійкого розвитку. Найчастіше розвиток системи управління 
не встигає за змінами, обумовленими зовнішнім середовищем, що призво-
дить до дисбалансу всередині підприємства, відставанню його від конкурен-
тів та до інших негативних наслідків. Тому система управління стійким роз-
витком повинна відповідати вимогам часу та володіти здатністю зберігати рі-
вновагу між структурою системи та змінами зовнішнього середовища. 

Ця задача є доволі складною в умовах швидких змін середовища функ-
ціонування підприємства та передбачає наявність визначеного потенціалу, 
що забезпечить досягнення поставлених цілей. Під даним видом потенціалу 
можна вважати окрему величину прибутку від реалізації продукції підприєм-
ства, виробленої при максимальній інтенсивності діяльності, організованої 
певним чином, що гарантує максимальну величину потенціалу розвитку. 

Вищезазначене вимагає формування концептуальної моделі забезпе-
чення стійкого розвитку підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальна модель забезпечення стійкого розвитку підприємства 

Джерело: розробка автора 
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ресурсне й інформаційне забезпечення діяльності підприємства, а також ін-
струменти і методи механізму стійкого розвитку підприємства. У свою чергу, 
до них, на наш погляд, слід віднести: розробку стратегії стійкого розвитку 
підприємства, використання збалансованої системи показників оцінки діяль-
ності підприємства для виявлення можливостей до стійкого розвитку, стиму-
лювання самоуправління та самоорганізації, аутсорсинг, реінжиніринг, бенч-
маркинг тощо. 
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процедури побудови та ефективного функціонування підприємства. Методи-
ка моніторингу стану та ефективності системи забезпечення стійкого розвит-
ку підприємства дозволяють здійснити її комплексну оцінку, визначити її 
конкурентоспроможність (порівнявши комплексну оцінку системи забезпе-
чення стійкого розвитку підприємства-конкурента з аналогічною оцінкою на 
своєму підприємстві), а також визначити «вузькі місця» в системі та намітити 
заходи щодо їх ліквідації. 

Таким чином, процес забезпечення стійкого розвитку підприємства яв-
ляє собою набір взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення максима-
льного соціально-економічного ефекту і можливості переходу в якісно новий 
стан шляхом формування та регулювання відносин з внутрішнім і зовнішнім 
середовищем. 

Висновки. Для впровадження на підприємствах концептуальної моделі 
забезпечення стійкого розвитку необхідно: 

- налагодити моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища, а та-
кож постійно здійснювати діагностику ефективності діяльності підприємства; 

- проведення аналізу та систематизація дестабілізаторів розвитку під-
приємства, в якості яких виступають протиріччя, з метою прийняття ефекти-
вних управлінських рішень; 

- налагодити ефективний процес управління опором змінам; 
- впровадження сучасних інформаційних технологій, що підтримують 

процес забезпечення стійкого розвитку підприємства; 
- вибір та постійне коректування методів аналізу чинників стійкого ро-

звитку підприємства. 
Створення системи забезпечення стійкого розвитку підприємства до-

зволить підприємству швидко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішньо-
го середовища; знайти кращий час, місце, швидкість і послідовність здійс-
нення змін; завоювати й утримати конкурентні переваги, що забезпечить мо-
жливість стійкого розвитку підприємства в середньостроковій та довгостро-
ковій перспективі. 
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УДК 330.341.1:334.716 
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
Дивнич О. Д., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 

В статті автором досліджено сутність інноваційної політики підприємства, ви-
значено особливості інноваційного процесу в сільському господарстві. Проведено аналіз 
рівня інноваційної активності підприємств України, у тому числі досліджено структуру 
інновацій промислових підприємств. Визначено, що формування інноваційної політики 
слід здійснювати на основі таких принципів: переважання стратегічної спрямованості, 
орієнтація на потреби ринку, цілеспрямованість, збалансованість, комплексність, пла-
номірність, інформаційна забезпеченість. Автором розроблена послідовність формуван-
ня та реалізації інноваційної політики підприємства, що базується на використанні 
трьох основних типів інноваційної політики – наступальної, еволюційної та захисної. До 
складових інноваційної політики віднесено: маркетингову політика; політику в галузі нау-
ково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; політику структурних змін; техні-
чну політику; кадрову політику; фінансову політику та охарактеризовано сутність да-
них складових. Проведено групування чинників, що впливають на інноваційний розвиток 
підприємств за екзогенними та ендогенними групами. 

Essence of innovative policy of enterprise is investigated in the article by the author, the 
features of innovative process in agriculture are determined. The analysis of innovative activity 
level of Ukrainian enterprises is conducted, including the innovations structure of industrial 
enterprises is researched. It is examined, that forming of innovative policy must be carry out on the 
basis of such principles: predominance of strategic direction, orientation on the market 
necessities, purposefulness, balance, complexity, regularity, information ensuring. By an author it 
is worked out sequence of forming and realization of innovative policy of enterprise which is based 
on the usage of three basic types of innovative policy – offensive, evolutional and protective. To the 
constituents of innovative policy are attributed: marketing policy; policy in industry of research; 
policy of structural changes; technical policy; trained policy; financial policy and the essence of 
given constituents is described. The grouping of factors which influence on the innovative 
development of enterprises after external and internal trends is conducted. 
 

Постановка проблеми. За умов стрімкого розвитку науково-
технічного прогресу своєчасне та оперативне впровадження новацій забезпе-
чує гнучкість, маневреність, адаптивність підприємства, а також забезпечує 
одержання додаткових конкурентних переваг. Для забезпечення конкуренто-
спроможності, підприємство має постійно оновлювати продукцію та вдоско-
налювати виробничі процеси, що задовольнятимуть зростаючі запити спожи-
вачів. Тому інноваційна політика підприємства має передбачати послідовну 
цілеспрямовану комплексну інноваційну діяльність щодо зміни будь-якого із 
елементів підприємницької діяльності. Це означає здійснення пошукової ін-
новаційної діяльності в різних напрямах з подальшим обґрунтуванням окре-
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мих інноваційних проектів, що є найбільш пріоритетними та актуальними на 
даний момент часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інноваційного роз-
витку та інноваційної політики підприємства є досить актуальними і перебу-
вають в центрі дослідження таких науковців як Н. І. Верхоглядова [1], 
В. В. Єрмолаєва [2], С. М. Ілляшенко [3], М. В. Йохна [5], Р. С. Квасницька [6], 
Т. С. Максимова [7], О. В. Новак [8], Л. І. Федулова [4] та інших. 

Однак проведені дослідження недостатньо висвітлюють послідовність 
та складові формування інноваційної політики підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка досягнутого рівня впрова-
дження інновацій у підприємствах України, визначення сутності інноваційної 
політики підприємства та розробка механізму її формування, обґрунтування 
чинників, що стримують та сприяють інноваційному розвитку підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна політика є ча-
стиною загальної політики підприємства, яка регламентує взаємодію науко-
во-технічної, маркетингової, виробничої, соціальної, організаційної та еко-
номічної діяльності в процесі реалізації нововведень. 

Інноваційна політика свідчить про ставлення керівництва до іннова-
ційної діяльності підприємства, визначає її цілі, напрями, функції та органі-
заційні форми. Вона втілена у відповідних планах і програмах: стратегічних, 
тактичних та поточних. 

На нашу думку, інноваційну політику підприємства можна визначити 
як складову загальної стратегії підприємства, що визначає цілі, принципи та 
завдання реалізації обґрунтованих інновацій у підприємстві з метою забезпе-
чення підвищення його конкурентоспроможності та раціонального викорис-
тання наявного економічного потенціалу. 

Інноваційна політика підприємства повинна враховувати особливості 
тієї галузі, до якої воно належить. Належність до певної галузі значною мі-
рою впливає на можливості стратегічного вибору, обумовленого як рівнем 
конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, так і конкурентними 
позиціями підприємства на внутрішньому ринку.  

Аналіз рівня інноваційної активності підприємств України демонструє 
доволі низький її рівень (рис. 1). Так, питома вага підприємств, що займалися 
інноваціями за 2008 – 2012 р. збільшилася на 2 % до 16,2 %, тоді як у євро-
пейських країнах даний показник знаходиться на рівні 60 – 70 %. Відповідно, 
у ті роки, в яких спостерігалося зниження інноваційної активності підпри-
ємств фізичний обсяг ВВП зменшувався досить швидкими темпами, що нега-
тивно впливає на соціально-економічний розвиток держави. 

У структурі витрат на інноваційну діяльність підприємств найбільшу 
питому вагу займають витрати на придбання машин, обладнання та програм-
ного забезпечення – 70,1 %, дослідження і розробки – 10,4 % ( у тому числі 
внутрішні науково-дослідні роботи – 80,7 %, зовнішні науково-дослідні ро-
боти – 19,3 %), придбання інших знань – 0,4 %, інші витрати – 19,1 %. 

Фінансування інноваційної діяльності здійснюється переважно за раху-
нок власних коштів (63,9 %) та коштів іноземних інвесторів (8,7 %). 
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Рис. 1. Питома вага підприємств в Україні, що займалися  

інноваціями, 2008 – 2012 рр., % 
Джерело: розраховано автором за даними [8] 
 

У 2012 р. кількість промислових підприємств, що впроваджували іннова-
ції збільшилася до 1371 од. або 13,6 % обстежених промислових підприємств, у 
тому числі впроваджували інноваційні процеси – 703 од. (51,3 %), з них впрова-
джували нові або вдосконалені методи обробки або виробництва продукції – 
598 од. (43,6 %), впроваджували інноваційні види продукції – 704 од. (51,3 %), з 
них нових для ринку – 166 од. (12,1 %), здійснювали організаційні інновації – 
147 од. (10,7 %), маркетингові інновації – 178 од. (13,0 %). 

Найбільш поширеними новаціями в аграрній сфері є: нові сорти та гіб-
риди рослин і породи тварин, штами мікроорганізмів, марки і модифікації 
сільськогосподарської техніки, технології, хімічні та біологічні препарати 
(вакцини), економічні розробки (документально оформлені методики, різні 
рекомендації тощо). 

Інноваційний процес у сільському господарстві порівняно з іншими га-
лузями характеризується тривалішими термінами розробки й апробації інно-
вацій, особливо при веденні селекції сортів у рослин та порід тварин. Так, ін-
новаційний процес від початку селекційної роботи до впровадження нових 
гібридів цукрових буряків триває 25 років, з них 18 – припадає на селекцій-
ний процес [2, с. 277]. 

Можна виділити такі основні особливості інноваційного процесу в 
сільськогосподарському виробництві: 

– різноманітність сільськогосподарської продукції та продуктів її пе-
реробки, значні відмінності в технологіях їх виробництва; 

– значна диференціація окремих регіонів країни по агротехнологічних 
умовах виробництва; 

– залежність технологій у сільському господарстві від природних умов; 
– розпорошеність сільськогосподарського виробництва; 
– відособленість сільськогосподарських товаровиробників від науко-

вих установ, що займаються виробництвом науково-технічної продукції; 
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– відсутність організаційно-економічного механізму передачі досяг-
нень науки сільськогосподарським товаровиробникам. 

Формування інноваційної політики слід здійснювати на основі певних 
принципів, які мають відображати загальний, системний підхід до управління 
інноваційними процесами на підприємстві, окреслювати межі інноваційної дія-
льності. Крім того, інноваційна політика має враховувати регулятивні механіз-
ми зовнішнього економічного середовища і формуватися таким чином, щоб за-
безпечити розробку підприємницьких ідей для досягнення цілей підприємства і 
створення механізмів їх реалізації. Тому інноваційна політика повинна [5, с. 
107]: 

– носити стратегічний характер; 
– враховувати зовнішні загрози та можливості; 
– враховувати ресурсні можливості підприємства; 
– ґрунтуватись на системному підході до її формування; 
– забезпечувати неперервність і комплексність інноваційної діяльнос-

ті підприємства, охоплення нею всіх внутрішніх елементів; 
– забезпечувати нерозривність інноваційної політики і сучасних дося-

гнень науково-технічного прогресу. 
З огляду на ці вимоги формування інноваційної політики слід здійсню-

вати на основі таких принципів: переважання стратегічної спрямованості, 
орієнтація на потреби ринку, цілеспрямованість, збалансованість, комплекс-
ність, планомірність, інформаційна забезпеченість. 

Інноваційна політика підприємства має визначати напрями його страте-
гічних змін відповідно до вимог зовнішнього середовища, визначати альтерна-
тиви інноваційних рішень, формувати інноваційні завдання залежно від типу 
обраної стратегії, створювати умови для оперативної реалізації інновацій. 

Відповідно наведеним принципам, формування інноваційної політики 
підприємства має відбуватися у певній послідовності, починаючи з аналізу зов-
нішнього середовища з урахуванням інноваційних прогнозів розвитку науково-
технічного прогресу та визначення загальної стратегії підприємства. На основі 
стратегії підприємства визначається тип інноваційної політики, що відповідає 
ресурсному забезпеченню та економічному потенціалу підприємства (рис. 2). 

Наступальний тип інноваційної політики характеризується ризиковані-
стю, великою наукомісткістю створених продуктів, оперативністю впрова-
дження новацій. 

Реалізація такої політики можлива за умов значного науково-
технічного потенціалу підприємства, високої гнучкості її структурних елеме-
нтів, готовності менеджерів вищої ланки до ризику, їх здатності акумулювати 
фінансові кошти, необхідні для впровадження інноваційних проектів тощо. 

Еволюційний тип інноваційної політики формує умови для досконаліших 
рішень поточної діяльності підприємства: технології виробництва продукції, її 
модифікації в межах базової конструкції, розширення ринкової ніші, вдоскона-
лення маркетингових інструментів тощо. Це дає змогу підприємству протягом 
тривалого часу утримувати стійкі позиції на ринку, вносячи поліпшувальні змі-
ни у технологію, дизайн продукту або способи стимулювання його збуту. 
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Рис. 2. Послідовність формування та реалізації інноваційної 

політики підприємства 
Джерело: авторська розробка 
 

Захисна інноваційна політика спрямована на утримання позицій під-
приємства на ринку і попередження банкрутства. Інноваційний пошук через 
обмежені фінансові ресурси зосереджується на заходах, що дають змогу ско-
рочувати витрати на виробництво продукції з метою зниження її ціни і збе-
реження конкурентоспроможності. 
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Складовими інноваційної політики підприємства є: 
1) маркетингова політика; 
2) політика в галузі науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт (НДДКР); 
3) політика структурних змін; 
4) технічна політика; 
5) кадрова політика; 
6) фінансова політика. 
Маркетингова політика дозволяє проаналізувати готовність ринку до 

появи продукту інноваційного проекту, а також визначає заходи, що сприя-
ють проведенню ефективної збутової політики, організацію просування това-
ру на ринок і включає: аналіз ринку; розробку стратегії й концепції маркети-
нгу; формування програми та бюджету маркетингу проекту. 

Політика в галузі НДДКР передбачає визначення наукового потенціалу 
підприємства; розроблення науково-технічної політики з врахуванням ре-
зультатів маркетингових досліджень; формування технологічної політики; 
створення механізмів реалізації науково-технічної і технологічної політики. 

Політика структурних змін зорієнтована на вивчення внутрішнього се-
редовища та організаційної форми підприємства, формування адекватної ін-
новаційним завданням організаційної структури, структури управління та 
культури підприємництва.  

Технічна політика вивчає можливості виробництва і вимог до нього та 
за необхідності усунення виявлених невідповідностей; розроблення напрямів 
технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства; ство-
рення механізму реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення техніко-
технологічного стану підприємства; планування та організація процесу мате-
ріально-технічних закупівель. 

Кадрова політика передбачає набір і навчання персоналу; формування 
кваліфікованого складу працівників; стимулювання ініціативності та творчої 
активності працівників; створення робочих груп для генерації інноваційних 
ідей; організація внутріфірмового підприємництва; визначення шляхів розви-
тку кадрів; розробку методів подолання опору змінам. 

Фінансова політика охоплює всі фінансово-економічні аспекти функці-
онування підприємства, що забезпечують реалізацію інноваційної політики. 
Націлена на пошук джерел інвестування інноваційних проектів та управління 
грошовими потоками, що отримують в процесі реалізації проектів. 

Елементи інноваційної політики перебувають у постійній обопільній 
взаємодії. Кожен із них може ініціювати певні інновації, спрямовані на вирі-
шення проблем у певній функціональній сфері. Оскільки формування інно-
ваційної політики підприємства є складним динамічним процесом, орієнто-
ваним на максимальну взаємодію зі споживачем і забезпечення високої якос-
ті виробничого процесу, важливо дослідити, які саме зовнішні та внутрішні 
чинники обумовлюють розвиток її складових і впливають на їх збалансова-
ність (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Основні чинники, що сприяють або стримують інноваційний 

розвиток підприємств України 
Чинники, що сприяють інноваційному 

розвиткові 
Чинники, що стримують інноваційний  

розвиток 
Екзогенні: Екзогенні: 

- високий рівень конкуренції у галузі; 
- формування законодавчої бази щодо 
захисту інтелектуальної власності; 
- зниження мита на деякі види наукоєм-
ної імпортної продукції; 
- розвиток інноваційної інфраструктури; 
- державна підтримка галузі; 
- сприяння міжнародній науково-
технічній кооперації; 
- підготовка висококваліфікованих ро-
бочих кадрів. 

- розвиток інфляційних процесів; 
- високий ризик, пов’язаний з розробкою та 
виведенням на ринок нової продукції; 
- дефіцит фінансових ресурсів для здійс-
нення наукових досліджень; 
- недосконалість нормативно-правового за-
безпечення інноваційної діяльності; 
- відсутність податкових та фінансових 
пільг; 
- низький науково-технічний потенціал 
держави; 
- відплив наукових кадрів. 

Ендогенні: Ендогенні: 
- інноваційний, виробничо-збутовий, фі-
нансовий потенціал; 
- необхідність формування конкурент-
них переваг; 
- інтелектуальний потенціал працівни-
ків; 
- матеріальне стимулювання працівни-
ків; 
- диверсифікація виробництва; 
- стратегічна орієнтація підприємства; 
- узгодження факторів системи якості 
підприємства і рівня задоволення потреб 
споживачів; 
- науково-технічне співробітництво з 
ВНЗ та науковими установами. 

- відсутність оперативного регулювання та 
координації діяльності підрозділів; 
- відсутність обґрунтованої інноваційної 
стратегії; 
- невідповідність організаційної структури 
та культури інноваційним цілям підпри-
ємств; 
- неузгодженість ресурсних потреб та інно-
ваційних можливостей; 
- неефективна комунікація між підрозділа-
ми; 
- відсутність повноцінної інформаційної 
бази щодо інноваційних розробок; 
- низький рівень мотивації працівників. 

Джерело: авторська розробка 
 

Висновки. Проведені дослідження показують, що підприємства Украї-
ни мають низьку інноваційну активність порівняно з європейськими країна-
ми. У промислових підприємствах переважають продуктові інновації та ін-
новації процесу. 

Формування та реалізація інноваційної політики підприємства базуєть-
ся на використанні трьох основних типів інноваційної політики – наступаль-
ної, еволюційної та захисної. До складових інноваційної політики належать: 
маркетингова політика; політика в галузі науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт; політика структурних змін; технічна політика; кад-
рова політика; фінансова політика. Усі складові інноваційної політики підпо-
рядковуються стратегічним цілям і завданням підприємства. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У даній статті здійснено спробу детальніше та глибше дослідити процеси фор-

мування конкурентних переваг та досягнення високо рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства на аграрному ринку України. Адже сприяти вхо-
дженню нашої країни в коло розвинутих постіндустріальних держав можливо лише в ра-
зі забезпечення зростання конкурентоспроможності всіх її сфер, зокрема агропромисло-
вого виробництва. На сучасному етапі економічного розвитку невирішеними залишають-
ся питання ресурсозабезпечення підприємств, використання інноваційних технологій ви-
робництва, диспаритету цін, якості продукції, інтеграційних зв’язків між виробниками 
та переробними підприємствами, низької платоспроможності населення, ефективного 
державного регулювання та фінансової підтримки розвитку сфер АПК. Отже, пріори-
тетом у розвитку аграрного виробництва має стати забезпечення високої якості конку-
рентних переваг, а отже і конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської 
продукції та продуктів її переробки на внутрішньому і зовнішніх аграрних ринках. Пер-
шоджерелом для покращення ситуації, що склалася по досліджуваному питанні, може 
слугувати виключно проведення раціонального первинного дослідження якості конкурен-
тних переваг підприємств. 

This paper makes an attempt to more deeply explore the processes and creating 
competitive advantages and achieve a high level of competitiveness of agricultural enterprises in 
the agricultural market of Ukraine. After facilitate the entry of our country into the circle of 
developed post-industrial countries is possible only in the case of ensuring the growth of 
competitiveness of all sectors, including agricultural production. At the present stage of 
economic development remain unresolved issue of resource companies using innovative 
production technologies disparity in prices, product quality, integration links between producers 
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and processors, low solvency of the population, an effective government regulation and financial 
support for the development of agribusiness. Thus, the priority development of agriculture 
should be to ensure high quality competitive advantages, and thus the competitiveness of 
domestic agricultural products and processed products in domestic and foreign agricultural 
markets. The primary source for the improvement of the situation on the test questions can be the 
only rational conduct primary research as a competitive advantage. 

 

Постановка проблеми. Діяльність аграрних підприємств за умов рин-
кової економіки пов’язана з необхідністю завоювання і укріплення власних 
позицій в конкурентному середовищі, що на ринку створювалось як під 
впливом лібералізації цін, так і завдяки реалізації регулюючої ролі держави 
[3, с. 131]. Всебічний аналіз становища, в якому перебуває те чи інше сільсь-
когосподарське підприємство, у конкурентному середовищі можливо лише за 
допомогою всеосяжної та ґрунтовної методи оцінки конкурентних переваг. 
Яка на даний момент відсутня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш помітний вклад в 
сучасну теорію конкуренції та дослідження понять, пов’язаних з конкуренто-
спроможністю, зробив М. Портер. Аналіз конкуренції та конкурентоспромо-
жності підприємства також проводили в своїх працях такі іноземні вчені, як 
Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Дей, П. Дойль, Р. Уенслі, Ф. Котлер. Серед вітчизняних 
та російських дослідників потрібно гідні уваги публікації Р.А. Фатхутдінова, 
Г.Л. Азоєва, В.С. Білошапки, Г. Михайлика, О. Германа, М. Гельвановського, 
Л.М. Піддубної, О. Юданова. Думки вітчизняних і зарубіжних вчених з при-
воду цих питань різновекторні, по деяким аспектам вони збігаються, але час-
то існують різкі протиріччя. 

Постановка завдання. Основним завданням статті є опис розробленої 
методики дослідження рівня якості конкурентних переваг сільськогосподар-
ського підприємства. Так як даний момент єдиної системи показників чи пе-
реліку спеціалізованих методів аналізу конкурентних переваг не існує. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентні переваги 
підприємства за джерелами їх виникнення можна поділити на внутрішні і зо-
внішні. Внутрішні – це характеристики внутрішніх аспектів діяльності під-
приємства, які перевищують аналогічні характеристики пріоритетних конку-
рентів [5, с. 34]. Зовнішні конкурентні переваги – це ті, які базуються на 
спроможності підприємства створити більш значимі цінності для споживачів 
його продукції, що створює можливості більш повного задоволення їхніх по-
треб, зменшення витрат чи підвищення ефективності їх діяльності. Зрозумі-
ло, що базисом загальної конкурентної переваги підприємства є переваги 
внутрішні, однак, це всього лише потенціал досягнення підприємством своїх 
конкурентних позицій [4, с. 122]. 

Можна виділити наступні різновиди внутрішніх та зовнішніх конкуре-
нтних переваг підприємства (рис. 1). 

Перелік конкурентних переваг підприємства потребує певних пояснень 
і коментарів. Що стосується внутрішніх конкурентних переваг: 

− виробничі – продуктивність праці, економність витрат; 
− технологічні – сучасність, гнучкість технологічних процесів; 
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Рис. 1. Зовнішні та внутрішні конкурентні переваги [власна розробка] 
 

− кваліфікаційні – професійність, майстерність, активність персоналу; 
− організаційні – сучасність гнучкість, організаційної структури; 
− управлінські – ефективність діючої системи менеджменту [3, с. 146]; 
− інноваційні – системи розробки та впровадження «ноу-хау»; 
− спадкові – ринкова культура підприємства, традиції, історія; 
− економічні – наявність джерел фінансування, платоспроможність; 
− географічні – близькість до джерел ресурсів, ринків збуту. 
До зовнішніх конкурентних переваг підприємства можна віднести на-

ступні: 
− інформаційні – діючі системи збирання та обробки даних та ін.; 
− конструктивні – технічні характеристики продукції, дизайн; 
− якісні – рівень якості продукції за оцінками споживачів [1, с. 89]; 
− поведінкові – ступінь поширення філософії маркетингу; 
− кон'юнктурні – ринкові умови діяльності, конкурентне середовище; 
− сервісні – рівень та якість послуг, що надаються підприємством; 
− іміджеві – загальні уявлення споживачів про підприємство; 
− цінові – рівень ринкової влади підприємства та можливості зміни цін; 
− збутові – портфель замовлень, методи розподілу продукції; 
− комунікаційні – способи розповсюдження інформації [6, с. 89]. 
Отже, враховуючи вищесказане, для діагностики конкурентних переваг 

підприємства аграрного сектору необхідно, по-перше, підібрати два підпри-
ємства-конкуренти подібні до досліджуваного за спеціалізацією виробницт-
ва, середньообліковою чисельністю працівників та ін. Пропонуємо розділити 

Конкурентні переваги підприємства

Внутрішні Зовнішні 

виробничі 

технологічні 

кваліфікаційні 

організаційні 

управлінські 

інноваційні 

наслідкові 

економічні 

інформаційні 

конструктивні 

якісні 

поведінкові 

кон’юнктурні 

сервісні 

іміджеві 

цінові 

збутові географічні 

комунікаційні 
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внутрішні та зовнішні конкурентні переваги на 9 та 10 груп відповідно. Для 
їх аналізу використаємо метод експертних оцінок.  

Наведемо перелік груп та підгруп внутрішніх конкурентних переваг 
(табл. 1). Включення до підгруп показники може бути довільним за бажан-
ням дослідника (як кількісні так і якісні). 

Таблиця 1 
Характеристика груп внутрішніх конкурентних переваг 

[власна розробка] 
№ п/п Конкурентні переваги 

Виробничі 
1.1 Продуктивність праці 
1.2 Економність витрат 
1.3 Раціональність експлуатації основних фондів 

1 

1.4 Забезпеченість матеріально-технічними ресурсами 
Технологічні 2 2.1 Сучасність, досконалість, гнучкість технологічних процесів, 
Кваліфікаційні 

3.1 Професійність, майстерність, активність, творчість персоналу 3 
3.2 Схильність до нововведень  

Організаційні 4 4.1 Сучасність, прогресивність, гнучкість наявної організаційної структури 
Управлінські 

5.1 Ефективність і результативність діючої системи менеджменту 
5.2 Управління збутовими процесами  5 

5.3 Дієвість системи мотивування персоналу 
Інноваційні 6 6.1 Наявність і впровадження «ноу-хау» 
Спадкові 

6.2 Корпоративна культура підприємства 
6.3 Традиції 7 

6.4 Історія розвитку 
Економічні 

8.1 Фінансова незалежність 
8.2 Ліквідність 
8.3 Прибутковість 

8 

8.4 Рентабельність 
Географічні 

9.1 Розміщення 
9.2 Близькість до джерел матеріальних та людських ресурсів 9 

9.3 Збут 
 
 

Максимальна кількість балів, яку може отримати підприємство за од-
ним показником – 3 бали. За результатами експертних оцінок внутрішніх 
конкурентних переваг підприємства та його найближчих конкурентів отри-
маємо загальну їх характеристику, її елемент наведений нижче (табл. 2). 

Для наглядності результатів діагностики внутрішніх конкурентних пе-
реваг досліджуваного підприємства у порівнянні з його найближчими конку-
рентами зобразимо результати оцінок у вигляді гістограми (рис. 2). 
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Таблиця 2 
Елемент характеристика внутрішніх конкурентних переваг 

підприємства [розроблено та розраховано автором] 
Підприємства 

№ Конкурентні перевага Показники конкурентних переваг Дослі-
джуване 

Конку-
рент 1 

Конку-
рент 2 

Виробничі 

1.1 Продуктивність праці Вартість валової продукції на 1 
працівника, тис. грн 3385,42 12,11 39,87 

Виробничі витрати на 1 грн при-
бутку по рослинництву, грн 702,42 463,60 485,61

1.2 Економність витрат Виробничі витрати на 1 грн при-
бутку по тваринництву, грн -78,17 70,25 49,88 

Фондозабезпеченість, тис. грн 3,65 5,61 3,49 
1.3 

Раціональність екс-
плуатації основних 
фондів Фондоозброєність, тис. грн 46,29 67,80 66,84 

1 

1.4 Забезпеченість МТ 
ресурсами 

Питома вага машин та обладнан-
ня, % 32,8 15,2 60,0 

Технологічні 
2 2.1 Сучасність, гнучкість 

техпроцесів 
Рівень спрацьованості МТП та 
обладнання, % 60,0 75,0 55,0 
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Рис. 2. Порівняльна оцінка внутрішніх конкурентних переваг підприємства 
[розроблено та розраховано автором] 

 

Щоб більш глибоко дослідити внутрішні конкурентні переваги дослі-
джуваного підприємства зобразимо склад результатів експертних оцінок по 
досліджуваному питанню (рис. 3). 

Бали 
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Рис. 3 Приклад порівняння максимально можлива та реально існуюча 
оцінка внутрішніх конкурентних переваг підприємства 

[розроблено та розраховано автором] 
 

Нижче наведений перелік груп зовнішніх конкурентних переваг під-
приємства та їх підгруп, за якими доцільно проводити оцінку при досліджен-
ні загальної якості конкурентних переваг (табл. 3). 

Таблиця 3 
Характеристика груп зовнішніх конкурентних переваг підприємства 

[власна розробка] 
№ п/п Конкурентні переваги 

1 2 
Інформаційні 

1.1 Діючі на підприємстві системи збирання та обробки даних 1 
1.2 Ступінь поінформованості підприємства про стан і тенденції розвитку ринку, 

дію сил та умов навколишнього бізнес-середовища 
Конструктивні 

2.1 Технічні характеристики продукції 2 
2.2 Дизайн 

Якісні 3 3.1 Рівень якості продукції за оцінками споживачів 
Поведінкові 

4.1 Ступінь поширення філософії маркетингу серед працівників підприємства 4 
4.2 Націленість його діяльності на задоволення потреб споживачів  

Кон'юнктурні 
5.1 Ринкові умови діяльності 5 
5.2 Конкурентне середовище 

Сервісні 6 6.1 Рівень та якість послуг, що надаються підприємством 
Іміджеві 

7.1 Загальні уявлення споживачів про підприємство, популярність 7 
7.2 Думка споживачів щодо товарів підприємства 

Цінові 
8.1 Рівень ринкової влади підприємства 8 
8.2 Можливості зміни цін 

Бали 
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№ п/п Конкурентні переваги 
1 2 

Збутові 
9.1 Портфель замовлень 9 
9.2 Методи розподілу продукції 

Комунікаційні 
10.1 Канали і способи розповсюдження інформації про підприємство 10 
10.2 Наявність і використання зворотного зв'язку 

 

Окресливши коло показників для діагностики зовнішніх конкурентних 
переваг підприємства, проведемо її методом експертних оцінок. Для нагляд-
ності результатів зобразимо їх на графіку (рис. 4). 
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Рис. 4. Приклад порівняльної оцінка зовнішніх конкурентних 
переваг підприємства [розроблено та розраховано автором] 

 

Щоб остаточно визначити проблемні зони зовнішніх конкурентних пе-
реваг досліджуваного підприємства зобразимо на графік, що проілюструє 
нам максимальні результати по кожній групі, та рівень, який на даний мо-
мент має досліджуване підприємство (рис. 5). 
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Рис. 5. Максимально можлива та реально існуюча оцінка зовнішніх 
конкурентних переваг підприємства [розроблено та розраховано автором] 

Бали 

Бали 
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Отже, роблячи загальний підсумок по діагностиці зовнішніх конкурен-
тних переваг досліджуваного підприємства по запропонованій методиці мо-
жемо сказати, що найсильнішими їх групами є сервісна, іміджева, якісна та 
збутова групи зовнішніх конкурентних переваг. Достатній рівень мають 
кон’юнктурна, інформаційна та конструктивна групи внутрішніх конкурент-
них переваг. А найслабшими є поведінкова, цінова та комунікаційна групи 
зовнішніх конкурентних переваг. Загалом же, провівши діагностику конку-
рентних переваг досліджуваного підприємства ми отримали змогу визначити 
шість основних груп конкурентних переваг, що мають серйозні недоліки та 
низький рівень оцінки. Серед внутрішніх конкурентних переваг це такі: 
управлінська, виробнича та технологічна групи. Серед зовнішніх – такі: по-
ведінкова, цінова та комунікаційна.  

Висновки. Підприємства аграрного сектору економіки в сучасних умо-
вах повинна швидко і гнучко реагувати на постійні зміни в оточуючому рин-
ковому конкурентному середовищі. В процесі пошуку заходів для зростання 
конкурентоспроможності господарств на рину науковці-економісти зверта-
ють все більшу увагу на дослідження питань удосконалення системи аналізу 
якості конкурентних переваг та конкурентоспроможності загалом. Дослі-
дження по цьому питанню є невід’ємною складовою еволюції економічної 
науки. Однак, якщо на сьогоднішній день оцінка рівня конкурентоспромож-
ності широко освітлена як вітчизняними так і зарубіжними вченими, то пи-
тання визначення якості конкурентних переваг у системному виразі залиша-
ється малодослідженим. Саме тому у даній статті зроблена спроба описати 
методику комплексної оцінки конкурентних переваг підприємства. 
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УДК 658.014 

РИНОК ПРАЦІ В АПК: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
Дядик Т. В., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Узагальнено теоретичні дослідження щодо важелів впливу на сучасний ринок пра-
ці, в тому числі в аграрній сфері. Розглянутий склад населення за економічною активніс-
тю в Полтавському регіоні, проаналізована динаміка найманих працівників та їх питомої 
ваги від загальної кількості зайнятих у промисловості та сільському господарстві. Ви-
світлені співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку 
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праці, навантаження безробітних на вільні робочі місця. Наведені дані та проаналізована 
динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльно-
сті. Обґрунтовані провідні напрямки удосконалення основних важелів регулювання ринку 
праці на селі. 

Theoretical study on leverage in the current labor market, including in agriculture. The 
components of population by economic activity in the Poltava region, analyzed the dynamics of 
employment, the number of wage dynamics employees and their share of total employment in 
industry and agriculture. High lights the supply and demand of labor in the registered labor 
market, loading unemployed to vacancies. The data is analyzed and dynamics of average 
monthly wages by sector. Reasonable major directions of improvement of the basic tools of labor 
market regulation in the countryside. 

 

Постановка проблеми. Однією з головних ознак сьогодення стає по-
силення уваги не тільки до трудових, а і до соціальних проблем функціону-
вання сучасного ринку праці. Не зважаючи на поліпшення економічної ситу-
ації в агропромисловому комплексі за останні роки, соціально-трудові відно-
сини залишаються незбалансованими. Уже природно вживаним стало слово-
сполучення «село і безробіття», хоча для українського народу зайнятість у 
сільському господарстві повинна бути основним джерелом трудових доходів. 

Найгострішими проблемами у сільській місцевості України є безробіт-
тя і злиденність, занепад соціальної сфери, низький рівень культури, тяжкі 
умови праці, обезлюднення та відмирання сіл. Разом з трансформацією в на-
ціональній економіці, відбулися негативні зміни в соціально-трудовому житті 
селян: майже зруйнована виробнича та соціальна інфраструктури; відбулося 
звуження сфери (по деяким напрямкам і повна ліквідація) прикладання праці 
на селі; припинилось оновлення матеріально-технічної бази; продовжується 
рух робочої сили з аграрного сектора до інших сфер економічної діяльності; 
скорочуються історичні професії – агронома, зоотехніка механізатора та ін.; 
через зайнятість в особистих господарствах люди втратили соціальні відно-
сини; працюючі члени сільських сімей не відчувають належного мотивацій-
ного ефекту; через відсутність відтворювальної функції заробітної плати у 
сільському господарстві не реалізуються повноцінне навчання, підвищення 
рівня кваліфікації, відпочинок, оздоровлення, побут тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних і 
практичних проблем зайнятості населення, безробіття, самореалізації люди-
ни, проблем підвищення освітнього рівня, професійної і територіальної мобі-
льності трудових ресурсів присвячено ряд наукових робіт, зокрема, Адамчу-
ка В.В., Багрової І.В., Богуцького О.А., Грішнової О.А., Горбунова В.М., Діє-
сперова В.С., Дмитренка Г.А., Долішнього М.І., Злупка С.М., Копача Н.Л., 
Петрової І.Л., Токарського Т.Б. та ін. 

Постановка завдання. Метою написання статті є висвітлення трудо-
вих та соціальних проблем, що за останній рік загострились економічною та 
політичною кризою в Україні; аналіз сучасного ринку праці; визначення ос-
новних соціально-трудових проблем на селі; обґрунтування основних шляхів 
їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогоденні реалії життя 
сільського населення є надзвичайно актуальними. Переважна частина непраце-
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здатного та працездатного безробітного населення не вбачає сенсу або ж не мо-
же покращити економічне та соціальне становище села, що в подальшому уне-
можливлює ефективний розвиток сільських території. Молодь відмовляється 
працювати у сільському господарстві, для якого характерними є низький рівень 
зарплати, сезонність виробництва, у більшості випадків некомфортні умови 
праці; крім того робота на селі є неперспективною, не дозволяє молоді реалізу-
вати свої здібності і можливості, задовольнити амбіції. 

Сьогодні, можна констатувати той факт, що соціальна сфера села, яка 
(як і в будь-якій іншій сфері) покликана відтворювати втрачені в процесі ви-
робництва людські ресурси, продовжує втрачати свій статус. Поглиблення 
соціальної нерівності веде до руйнівних наслідків, оскільки економіка сільсь-
кого господарства не може ефективно функціонувати ні як виробнича, ні як 
споживаюча система. Рівень ефективності господарської діяльності аграрних 
підприємств у більшості випадків не забезпечує розширеного відтворення. 

У Полтавському регіоні, як і в цілому по Україні за останнє десятиріччя 
відбувалось суттєве скорочення виробництва, а зростаюче безробіття призво-
дить до вкрай негативних наслідків. Для держави безробіття оцінюється варті-
стю невиробленої продукції та послуг, соціальний захист безробітних; для лю-
дей – зниженням доходів, гострою психологічною травмою. На території Пол-
тавської області, як і в цілому в Україні на сьогодні гостро стоїть проблема ра-
ціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями 
господарства і окремими районами, ліквідація безробіття тощо. Кількість сіль-
ського населення Полтавської області постійно скорочується, насамперед за 
рахунок зниження природного приросту, а також це пов’язано із міграцією 
сільських жителів, переважно молоді, у міста. Структура сільського розселен-
ня Полтавщини має значні територіальні відмінності, що зумовлені природно-
географічними умовами, історичними особливостями заселення території, 
розміщенням та спеціалізацією сільськогосподарського виробництва.  

На 1 січня 2013 р. чисельність наявного населення Полтавської області 
складала 1467,8 тис. осіб, з яких сільське населення – 566,1 тис. осіб (38,6 %). 
Кількість економічно активного населення Полтавщини в 2012 р. складала 
713,9 тис. осіб (64,8 % від загальної чисельності населення). Більша частина 
економічно активного населення 435,1 тис. осіб (60,9 %) проживає у міських 
поселеннях, чисельність економічно активного сільського населення – 
278,8 тис. осіб (38 %). Щодо зайнятості населення, то у 2012 р. в господарст-
вах Полтавської області було зайнято 652,7 тис. осіб, чисельність найманих 
працівників – 415,9 тис. осіб. Із загальної чисельності найманих працівників, 
у сільському господарстві питома вага складала лише 11,9 % (49,6 тис. осіб) 
та зменшилась за останні 12 років на 9,7 відсоткових пункти (табл. 1). 

Якщо у 2000 р. питома вага зайнятих у промисловості та сільському го-
сподарстві була майже однакова – по 21 %, то у 2012 р. у сільському госпо-
дарстві було зайнято удвічі менше ніж у промисловості. Слід відзначити по-
зитивну динаміку питомої ваги зайнятих за останні п’ять років – і в промис-
ловості, і у сільському господарстві вона збільшилась. 
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Таблиця 1 
Динаміка зайнятості населення та чисельності найманих працівників 

Полтавської області, 2000-2012 рр.  
У тому числі 

Промисловість Сільське господарство 
Роки 

Усього 
зайнято, 
тис. 

Наймані працівни-
ки підприємств, 
установ та органі-

зацій, тис.  тис. 
% до загальної 
кількості зайня-

тих 
тис. 

% до загальної 
кількості зайня-

тих 
2000 672,3 573,9 143,3 21,3 145,1 21,6 
2001 670,4 545,7 141,8 21,2 126,3 18,8 
2002 629,6 527,6 140,9 22,4 114,4 18,2 
2003 662,8 515,4 138,6 20,9 99,6 15,0 
2004 670,3 494,6 140,4 21,0 91,6 13,7 
2005 690,3 488,0 142,3 20,6 80,6 11,7 
2006 692,7 502,5 140,1 20,2 76,4 11,0 
2007 695,2 486,0 139,1 20,0 63,2 9,1 
2008 691,6 481,3 137,2 19,8 57,8 8,4 
2009 647,1 437,1 119,8 18,5 54,9 8,5 
2010 644,8 432,4 115,7 17,9 51,9 8,0 
2011 654,2 413,9 113,9 27,5 50,1 7,8 
2012 652,7 415,9 114,0 27,4 49,6 11,9 

Джерело: розраховано за даними [1, 6] 
 

Серед районів області найменша середньорічна кількість найманих 
працівників спостерігається в Чорнухинському районі (2 тис. осіб), Козель-
щинському, Котелевському, Чутівському районах (3 тис. осіб). Найвища кі-
лькість найманих працівників у 2012 р. була у Гадяцькому районі (11 тис. 
осіб), Глобинському, Полтавському районах – по 10 тис. осіб [6]. 

Середньомісячна чисельність економічно активного населення у віці 
15-70 років в середньому за січень-вересень 2013 р. становила 709,4 тис. осіб, 
з яких 652,8 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (56,6 тис.) – 
безробітні. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становив 59,9 %, у 
працездатному віці – 68,5 %. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед 
економічно активного населення у віці 15-70 років становив 8,0 %, у праце-
здатному віці – 8,5 % [2]. 

Кількість зареєстрованих безробітних за грудень 2013 р. збільшилася 
на 26,6 % і на кінець місяця становила 24,5 тис. осіб. Рівень зареєстрованого 
безробіття в цілому по області порівняно з листопадом 2013 р. збільшився на 
0,6 в.п. і на кінець грудня становив 2,8 % населення працездатного віку. У 
сільській місцевості цей показник збільшився на 1,3 в.п. та становив 4,1 % 
сільського населення працездатного віку, у міських поселеннях – відповідно 
на 0,2 в.п. і 2,0 % населення працездатного віку цієї місцевості.  

У 2012 р. порівняно з 2005 р. на 58,4 % зменшилась кількість зареєст-
рованих не зайнятих працівників сільського господарства, проте у 1,6 рази 
знизилась потреба підприємств у кваліфікованих робітниках на заміщення 
вільних робочих місць (рис. 1). 
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Рис. 1. Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці 

Полтавської області, 2005-2012 рр., тис. осіб 
Джерело: побудовано за даними [6] 
 

Відповідно до такої кон’юнктури ринку праці складалось навантаження 
безробітних на одне вільне робоче місце. У 2005 р. на 1 робоче місце припа-
дало 8 осіб, у 2010 р. – 20 осіб, у 2012 р. – 11 осіб [6]. Навантаження зареєст-
рованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) упро-
довж грудня 2013 р. збільшилося на 3 особи і на кінець місяця становило 10 
осіб. За сприяння Державної служби зайнятості у грудні 2013 р. було праце-
влаштовано 1,0 тис. осіб, або 3,6 % громадян, які мали статус зареєстровано-
го безробітного в цьому місяці. Серед зареєстрованих безробітних, що отри-
мали роботу у грудні 2013 р., 50,9 % становили жінки, 52,3 % – молодь у віці 
до 35 років [2]. 

Різниця в рівнях заробітної плати є одним з найбільших регуляторів ре-
алізації на ринку праці, професійної та територіальної мобільності. У цілому 
за період 2005-2012 рр. розмір середньомісячної номінальної заробітної пла-
ти в Полтавській області збільшився у 3,76 рази та становив у 2012 р. 2850 
грн. Серед видів економічної діяльності найвищий розмір  заробітної плати 
спостерігається в підприємствах фінансової діяльності – 3893 грн, що визна-
чає найвищий рівень попиту на освіту по даному напрямку підготовки та 
найменший рівень пропозиції робочих місць. Найнижчий рівень заробітної 
плати (що вже є закономірним за останні десятиріччя) – у сільському госпо-
дарстві – 2192 грн та соціальних сферах – освіті, охороні здоров’я, надання 
комунальних послуг (табл. 2). 

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних праців-
ників підприємств, установ, організацій Полтавської області у січні-листопаді 
2013 р. становив 2955 грн і порівняно з січнем-листопадом 2012 р. збільшився 
на 4,9 %. До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці на-
лежали добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітна плата пра-
цівників підприємств перевищувала середній показник по області в 1,8 рази, 
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,7 рази [2]. 
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Таблиця 2 
Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами 

економічної діяльності в Полтавській області, 2005-2012 рр. 
Роки 

Вид діяльності  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 р. до 
2005 р., %

Усього 758 961 1243 1661 1733 2102 2481 2850 376,0 
Сільське гос-
подарство, ми-
сливство 

422 557 736 1111 1276 1547 1970 2192 519,4 

Лісове госпо-
дарство 678 838 1030 1241 1309 1809 2126 2514 370,8 

Рибальство, 
рибництво 387 591 739 974 985 987 1106 1198 309,6 

Промисловість 980 1205 1569 2023 2042 2668 3210 3604 367,8 
Будівництво 1068 1347 1700 2155 2156 2638 3355 3763 352,3 
Торгівля; ре-
монт 611 743 932 1216 1282 1423 1864 2102 344,0 

Діяльність го-
телів та ресто-
ранів 

422 539 682 926 1128 1181 1937 2139 506,9 

Діяльність тра-
нспорту та 
зв’язку 

985 1222 1459 1928 2049 2252 2641 2959 300,4 

Фінансова дія-
льність 1084 1453 1973 2621 2711 3096 3572 3893 359,1 

Операції з не-
рухомим май-
ном 

724 929 1172 1526 1635 1925 2305 2688 371,3 

Державне 
управління 955 1357 1561 1970 2201 2417 2647 3219 337,1 

Освіта 606 770 1007 1389 1539 1806 1980 2399 395,9 
Охорона здо-
ров’я та соц. 
допомога 

497 641 833 1142 1264 1558 1708 2101 422,7 

Надання кому-
нальних та інд. 
послуг 

573 682 915 1344 1430 1475 1735 2128 371,4 

Джерело: розраховано за даними [2] 
 
 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з 
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної дія-
льності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів, діяльності у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування, тимчасового розміщування й організації харчування, 
виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, сфери мистец-
тва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 70,6 % від середнього по 
області. Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2013 р. порівняно 
з січнем-листопадом 2012 р. становив 106,2 % [2]. 
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За такого розміру та рівня заробітної плати в усіх галузях народного 
господарства, необхідним є впровадження конкурентоспроможної системи 
оплати праці, яка повинна мати конкурентні переваги для всіх учасників со-
ціально-трудових відносин – найманих працівників, адміністрації підпри-
ємств, роботодавців. Вона повинна включати дієві заходи стимулювання і 
мотивації праці, за допомогою яких буде гідно винагороджуватись успіх і до-
сконалість праці робітників. Конкурентоспроможна система оплати праці по-
винна бути спрямована на «дорогу» працю, оскільки дешева робоча сила до-
рого обходиться як підприємству так і суспільству – вона призводить до 
втрати відповідальності, вбиває ініціативу, консервує низький рівень умов 
праці, призводить до погіршення рівня та якості трудового життя [4, с. 360]. 

Найголовніше на сучасному етапі за рядом економічних проблем не втра-
тити досягнутий рівень конкурентоспроможності людського капіталу; частково 
перебудованого трудового менталітету; пробудження трудової активності та 
трудових цінностей, розвиток та реалізація трудового потенціалу в інтересах 
зростання добробуту кожної людини та країни в цілому. Дешева робоча сила є 
неконкурентоспроможною та капіталоємкою для суспільства, адже людський 
капітал є найціннішим ресурсом, набагато важливішим ніж природні ресурси, 
заводи, обладнання, виробничі запаси. Саме він є визначальним чинником кон-
курентоспроможності, економічного зростання та ефективності [1]. 

Висновки. Зважаючи на означені проблеми, необхідне зміцнення ролі 
держави у соціальному розвитку сільських територій, оскільки бізнес поки 
що слабо задіяний у реалізації соціальної політики села. У «Комплексній 
програмі розвитку українського села на період до 2015 року» [5], визначені 
основні завдання: 

− створення організаційно-правових та соціально-економічних умов 
для комплексного розвитку сільських територій, наближення та вирівнюван-
ня умов життєдіяльності міського та сільського населення;  

− підвищення рівня ефективної зайнятості, посилення мотивації сіль-
ського населення до підприємництва у сільській місцевості як основної умо-
ви підвищення рівня життя населення;  

− підтримка конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах ін-
теграції України у світовий економічний простір;  

− подолання стихійності та тінізації аграрного ринку;  
− створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населен-

ня, збереження навколишнього природного середовища та раціонального ви-
користання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського 
призначення.  

Особливої уваги потребують соціально незахищені та малозабезпечені 
верстви суспільства та, особливо, на селі. При цьому селяни потребують до-
помоги не лише для того, щоб вижити, але й для подальшого самостверджен-
ня, відтворення та розвитку, відчуття значущості своєї участі у суспільному 
житті. Система державного соціального захисту повинна бути не просто актом 
гуманності, а незаперечним стимулом діяльності працюючих.  



 118

Список використаних джерел: 
1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [Підручник] / 

О.А. Грішнова. – [3-тє вид., випр. і доп.] – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 559 с. 
2. Головне управління статистики у Полтавській області. Інтернет-видання [Елект-

ронний ресурс] – Режим доступу: http://www.poltava.gov.ua. 
3. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці: [Монографія] / 

В.С. Дієсперов. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 488 с. 
4. Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії 

та практики: [Монографія] / Т.А. Костишина. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с. 
5. Постанова від 19 вересня 2007 р. N 1158 «Про затвердження Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 2015 року»: [Електронний ресурс] / ре-
жим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show /1158-2007-%D0%BF. 

6. Статистичний щорічник Полтавської області за 2012 рік / За редакцією Л.В. Ка-
лашник. Підписано до друку 02.09.2013. – Полтава, 2013. – 401 с. 

Рецензент – д.е.н., доцент Писаренко В.В. 
 

УДК 657 
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
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Кременчуцький університет економіки, 
інформаційних технологій і управління 

 
Стаття присвячена дослідженню ролі контролінгу в системі управління підприєм-

ством, як принципового підходу, спрямованого на підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених об-
раному дослідженню. Акцентовано увагу на застосуванні комплексної методології, яка 
сприяла б модернізації організаційної та інформаційної структури підприємств з метою 
забезпечення їх стабільності та конкурентних переваг у майбутньому. Відзначено, що 
головною методологічною основою застосування інструментарію контролінгу є прове-
дення стратегічної сегментації та встановлення необхідних взаємозв’язків між страте-
гічними об’єктами. 

The article investigates the role of controlling in enterprise management system as a 
fundamental approach for improving the effectiveness of managerial decisions. The analysis of 
recent research and publications devoted to selected research. Attention is focused on the 
application of a comprehensive methodology that would facilitate the modernization of the 
organizational structure and information technology companies to ensure their sustainability 
and competitive advantage in the future. It is noted that the main methodological basis for 
controlling the use of tools is of strategic segmentation and establishing the necessary linkages 
between strategic objects. 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови управління підприємством ви-

магають від власників вирішення великої кількості проблем, що обумовлю-
ються впливом великої кількості зовнішніх та внутрішніх факторів. Контро-
лінг є сучасною методологією координації управлінської діяльності підпри-
ємства. Поставлена на достатньому рівні система контролінгу допомагає 
своєчасно та правильно оцінювати становище, що склалося на підприємстві, 
швидко реагувати на сформовані фактори зовнішнього середовища підпри-
ємства. Контролінг забезпечує необхідною інформацією для прийняття 
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управлінських рішень шляхом інтеграції процесів збору, обробки, підготов-
ки, аналізу та інтерпретації інформації; надає інформацію для керування тру-
довими і фінансовими ресурсами; забезпечує виживання підприємства на рі-
внях стратегічного і аналітичного управління.  

В сучасних умовах господарювання необхідною є комплексна методо-
логія і відповідний інструментарій, які б сприяли модернізації організаційної 
та інформаційної структури підприємства з метою вирішення базових про-
блем його сучасного розвитку та забезпечили стабільність успіху і конкурен-
тні переваги в майбутньому.  

Актуальність теми дослідження полягає у застосуванні контролінгу з 
метою мінімізації можливих збитків підприємства шляхом своєчасного пе-
редбачення кризових явищ та утримання достатнього рівня конкурентоздат-
ності на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань ефек-
тивного впровадження контролінгу в системі управління підприємством при-
ділено недостатньо уваги в сучасній економічній літературі. Зокрема, недо-
статньо розроблені практичні рекомендації щодо впровадження контролінгу 
в господарську практику підприємств різних галузей. 

 Однією з причин цього є недостатній рівень підготовки фахівців з цієї 
галузі знань. Дослідження праць відомих зарубіжних вчених, таких, як Ф. 
Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг [5] та ін. висвітлюють основні пи-
тання функціонування контролінгу у відпрацьованому механізмі розвиненого 
ринку і дають змогу зробити висновки щодо сприяння адаптації контролінгу 
до національної школи менеджменту. В Україні питання впровадження конт-
ролінгу в господарській практиці підприємств розглядають у своїх працях 
такі вчені: Ареф’єва О.В., Коренков О.В. [1], Воляник Г.М., Марушко Н.С. 
[2], Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. [3], Гудзь П., Мізерна Г. [4], 
Одноволик В.І. [6], Уткін Е.А., Мартинюк І.В. [7], але це питання і досі по-
требує глибокого розгляду. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення ролі та місця 
контролінгу у системі управління сучасним підприємством.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове мислення з 
огляду на пріоритетність для багатьох вітчизняних підприємств застосування 
методологічного інструментарію має охоплювати всю систему управління. 
Всі внутрішні процеси, які відбуваються на підприємстві мають гарантувати 
власнику капіталу реалізацію його інтересів. На практиці на цьому шляху 
трапляється чимало перешкод: чи то відхилення роботи окремих структурних 
підрозділів від загально визначеного курсу розвитку чи навіть ігнорування 
власником його обов’язків щодо формалізованої постановки цілей. Першоче-
ргова постановка цілей, тобто визначення щодо основних видів діяльності, 
належить до якісного боку планування.  

Контролінг - це система орієнтована на майбутній розвиток підприємст-
ва. Його завданням є орієнтація управлінського процесу на максимізацію при-
бутку і вартості капіталу при мінімізації ризику та збереженні ліквідності й 
платоспроможності підприємства. Він є базою управління і ґрунтується на 
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економічній системі, систематичності управління і автоматизованому порядку 
управління. За відсутності хоч би однієї складової, система управління не є 
контролінгом. Концепція контролінгу є ознакою, навколо якої повинні бути 
об’єднані основні елементи організації й управління діяльністю підприємства, 
а саме: всі категорії бізнес-процесів та їх витрати; центри відповідальності під-
приємства; система планування й бюджетування, що формується на основі 
центрів відповідальності підприємства; система управлінського обліку, побу-
дована на основі центрів відповідальності та їх бюджетів; система стратегічно-
го управління, заснована на аналізі стратегічної позиції й аналізі витрато-
утворюючих факторів; інформаційні потоки (документообіг), що дозволяє 
оперативно фіксувати поточний стан виконання бюджетів центрів відповіда-
льності; моніторинг і аналіз результатів фінансово-господарської діяльності 
підприємства; виявлення причин відхилень і формування управлінських впли-
вів у рамках центрів відповідальності. 

Мета контролінгу – інформаційна підтримка управлінських рішень для 
підвищення їх якості. Роль контролінгу, як підсистеми фінансового управ-
ління підприємством, полягає у підтримці та наданні допомоги керівнику. 
Служба контролінгу вивчає явища і процеси, що відбуваються на підприємс-
тві, виявляє слабкі місця, порівнює фактичні показники із запланованими та 
аналізує причини відхилення, а також пропонує заходи щодо покращення си-
туації на підприємстві [2, c. 154]. 

Дослідження статистичних даних показують, що станом на початок 
2014 р. 38,2% українських підприємств є збитковими, що свідчить про низьку 
ефективність їх функціонування, нераціональне управління витратами. Об-
ране нами в якості об'єкту дослідження підприємство - філія Кіровоградської 
дорожньо-експлуатаційної дільниці „Кіровоградський облавтодор" також 
отримало від'ємний фінансовий результат. Для покращення фінансово-
господарського становища і підвищення ефективності менеджменту підпри-
ємства нами пропонується запровадження контролінгу як сучасного інстру-
менту управління підприємством, зокрема контролінгу витрат. Об'єктивно, 
що важливість дорожньої галузі є значною, оскільки всього по Україні доріг 
169447 км; з них лише 97,2% з твердим покриттям; ґрунтових доріг - 4675 км, 
середньозважене значення категорійності 3,72. 

Зауважимо, що основним предметом діяльності даного підприємства є 
виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомо-
більних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг; забезпе-
чення сталої роботи на автомобільних, дорогах в умовах стихійного лиха, 
аварій, катастроф і подолання їхніх наслідків; розвиток промисловості та ви-
робництва будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій, ін-
ших виробів, необхідних для будівництва та ремонту автомобільних доріг і 
споруд на них. 

Таким чином, особливості галузі полягають у багатогранності дорож-
ньої продукції; нерівномірності обсягу робіт по ділянках доріг; сезонності 
робіт та споживанні великої кількості різноманітних за номенклатурою до-
рожньо-будівельних матеріалів. Підкреслимо, що контролінг витрат забезпе-
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чує досягнення цілей підприємства в сфері управління сукупністю затрат жи-
вої та уречевленої праці, основними інструментами при цьому є аналіз вели-
чини і структури витрат, оцінка впливу факторів на обсяг та структуру ви-
трат, аналіз обсягу та структури витрат за їх основними статтями, контроль 
за відхиленнями, які виникають в процесі господарської діяльності підприєм-
ства. Як показує практика, аналіз відхилень - ефективний інструмент контро-
лю витрат і всієї системи менеджменту на підприємстві. Якщо виявляється 
відхилення, то потрібно його зареєструвати і з'ясувати причину його похо-
дження. Ідентифікацію причин відхилень можна істотно спростити, шляхом 
введення розроблених для окремого підприємства класифікаторів „збійних 
ситуацій" та їх причин. Класифікатори можуть мати різну структуру, але 
найпростішим видом класифікатора буде просте перерахування можливих 
причин відхилень. Наприклад, класифікатор причин відхилень від норм ви-
трати сировини і матеріалів може мати такий вигляд: 1) заміна сировини і 
матеріалів; 2) невідповідність сировини і матеріалів стандартам або техніч-
ним умовам; 3) зміна технології; 4) несправність устаткування; 5) несправ-
ність інструментів; 6) використання матеріалів нижчої якості; 7) відхилення 
планових сум транспортно-заготівельних витрат від фактичних. Крім причи-
ни, керівництво підприємства зацікавлене, як правило, й у виявленні винува-
тця виникнення відхилення. Збір інформації про відхилення може бути про-
ведений по різних об'єктах: по видах витрат, процесах, організаційній струк-
турі, окремих виробах. Крім абсолютних відхилень, що представляють різ-
ницю між двома абсолютними значеннями, можуть розраховуватися відносні 
величини відхилень, які, нерідко, більш інформативні. Відносні відхилення 
найчастіше виражаються у відсотках по відношенню до загальної величини 
показника або параметра. Це може бути, наприклад, відношення абсолютно-
го відхилення за витратами на матеріали до загальної величини витрат. Від-
носне відхилення використовується головним чином для того, щоб зрозуміти, 
наскільки істотне дане відхилення, а також чи здатне воно змінити ситуацію.   

У часовому аспекті розрізняють відхилення, що обчислюються у зв'яз-
ку з фактом здійснення господарської операції, точніше, її документуванням, 
і кумулятивні, такі, що розраховуються наростаючим підсумком за часовий 
проміжок: за день, тиждень, місяць, рік.  

У рамках системи контролінгу розрізняють аналіз відхилень, орієнтова-
ний на минуле і перспективний аналіз. На практиці частіше зустрічається ана-
ліз, пов'язаний з минулою діяльністю, здійснюваний головним чином для кон-
тролю і пошуку винних. Перспективний аналіз поки не так широко пошире-
ний. Його основною метою є виявлення прогнозних відхилень за показниками, 
якими контролюється ступінь досягнення цілей підприємства, і виявлення 
причин, по яких вони можуть виникнути, щоб заздалегідь виробити коректую-
чі заходи. Послідовність роботи з відхиленнями в загальному випадку вигля-
дає таким чином: контроль (прогноз) - встановлення величини відхилення - 
виявлення причини - аналіз причин - коректуючі заходи. Найчастіше порів-
нюють значення нормативу з фактичним значенням даної величини. Проте для 
різних ситуацій можуть бути істотнішими інші варіанти порівняння. Як осно-
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ву для порівняння можна використовувати наступні варіанти: ідеальний (тео-
ретичний) норматив - норматив, розрахований за припущення ідеальних умов: 
найкраща кон'юнктура ринку, відсутність втрат; нормальний - розрахований 
для середнього значення на даний період: середній рівень напруженості норм, 
середні ціни, середній обсяг випуску; поточний (очікуваний) норматив - роз-
рахований виходячи з прогнозу ситуації на обліковий період: очікуваного об-
сягу випуску, умов виробництва, прогнозованого рівня цін; базисний - розра-
хований на той момент, який береться за базу. Практично будь-які поєднання 
„норматив - звітна величина" можуть представляти інтерес при порівнянні, 
проте для адекватності процедури необхідно спочатку, вже на стадії організа-
ційної підготовки нормативної і звітної бази, забезпечити змістовну однорід-
ність порівнюваних значень. Слід також відзначити, що для практики управ-
ління можуть мати значення і порівняння усередині нормативної і звітної 
груп: наприклад, план - факт, план - бажане значення, нормальний норматив - 
ідеальний норматив. Але порівняння в рамках звітної групи слід віднести до 
питань, що вирішуються в системі планування і бюджетування на підприємст-
ві, а порівняння в рамках нормативної групи визначаються величиною норма-
тивів, яка встановлюється вже на етапі нормування. 

Аналіз відхилень дозволяє не тільки ідентифікувати проблемну сферу 
(сферу неефективності), яка вимагає першочергової уваги, але й визначити 
«вузькі місця».  

Нерідко аналіз відхилень допомагає виявити нові можливості (сфери 
ефективності), тобто резерви підвищення ефективності роботи співробітни-
ків, підрозділів і підприємства в цілому. Зокрема, якщо у одного з робочих 
фіксується постійне перевищення норм виробітку, то це може стати підста-
вою для вивчення трудових прийомів, що ним використовуються і поширен-
ня його досвіду, встановлення нового нормативу часу на виконання даної ро-
боти. Те саме стосується й економії матеріалів. Аналіз відхилень дозволяє та-
кож дати рекомендації щодо вдосконаленню системи нормативів, які засто-
совуються на підприємстві, враховувати чинники, що залишилися поза ува-
гою менеджерів підприємства. При ухваленні конкретного варіанта рішення 
коректуючих заходів, за наслідками аналізу відхилення до уваги зазвичай 
приймаються істотність, регулярність відхилень і можливість впливу з боку 
підприємства. Істотність, значущість відхилень визначається їх вагомістю в 
загальній величині витрат і результатів підприємства.  

Таким чином, можна проаналізувати вплив елементарних чинників на 
попередній, а також на кінцевий результат. Відхилення можна обчислювати 
для цілих категорій, таких як загальні витрати основних матеріалів, для будь-
яких груп усередині категорій, для кожної статті витрат.  

Природно, що необов'язково кожного разу при виникненні відхилень 
розраховувати його вплив на прибуток. Достатньо одного разу оцінити, яке 
відхилення по даному параметру вважатимемо за істотне, і надалі можна ви-
користовувати контроль відхилень відповідно допустимих меж. 

У підсумку зазначимо, що аналіз відхилень може використовуватись 
вибірково. 
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Питання стабільного розвитку підприємства в довгостроковій перспек-
тиві потребує від менеджера реалізації успішної політики й на стратегічному, 
і на операційному рівні управління. Для гарантування довгострокової вироб-
ничої та ефективної фінансової діяльності підприємства генеральні цілі дія-
льності обов’язково мають бути трансформовані до рівня операційного 
управління окремими підрозділами. Системний підхід до управління означає 
пошук резервів підвищення результативності в усіх підрозділах.  

Основним інструментом, спрямованим на визначення ключових і дру-
горядних одиниць бізнесу, є контролінговий інструментарій. Головна мето-
дологічна мета застосування інструментарію контролінгу – проведення стра-
тегічної сегментації та встановлення необхідних взаємозв’язків між стратегі-
чними об’єктами. Контролінговий інструментарій служить основою подаль-
шого процесу планування на підприємстві. Застосування інструментарію стає 
можливим на будь-якому рівні – галузевому, рівні підприємства з виділеними 
стратегічними одиницями бізнесу. 

Контролінг здійснює координацію таких функцій управління, як пла-
нування, облік, аудит, контроль, аналіз і регулювання. Кожну окрему функ-
цію було деталізовано до рівня окремих завдань, які мають бути виконані 
при впровадженні контролінгу. При ефективному розміщенні контролера в 
організаційній структурі він може брати участь у засіданнях наглядової ради 
й сприяти реалізації затвердженої стратегії силами та резервами операційно-
го рівня. При цьому аналітичний інструментарій контролера умовно розділе-
но за рівнями управління – стратегічним та операційним. Отже, контролер у 
процесі такої аналітичної діяльності не лише користується готовою інформа-
цією, отриманою із джерел внутрішнього обліку підприємства, а й збирає да-
ні із зовнішнього середовища, агрегує їх та робить необхідні припущення 
щодо майбутнього управління підприємством. Необхідно усвідомлювати та-
кий момент: на кожному підприємстві контролером неодмінно визначаються 
із всієї сукупності планових завдань найважливіші, розв’язання яких швидко 
та істотно позначиться на результатах господарювання.  

Висновки. Таким чином, введення до організаційної структури нового 
фахівця з новими функціональними обов’язками дало змогу перерозподілити 
завдання в системі управління. Враховуючи це, контролінг в управлінні може 
належати й до компетенції керівника фінансово-облікового напряму. З огля-
ду на особливе значення контролінгового інструментарію як складової сис-
теми управління контролер бере безпосередню участь в організації внутріш-
нього контролю активів. Методологія внутрішньої ревізії та обґрунтування 
рішень щодо страхування майна й обов’язків також входять до кола важли-
вих завдань, що стоять перед контролером підприємства. Виконання контро-
лером всіх зазначених завдань на високому якісному рівні дасть можливість 
своєчасно виявити негативні тенденції та відхилення в фінансово-
господарської діяльності і створити на основі наявної інформації діючу сис-
тему раннього попередження. Тенденції розвитку ринкових відносин в Укра-
їні значно ускладнюють фінансове управління підприємством, що призво-
дить до значних якісних змін у структурі та методах управління. Відзначимо, 
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що зусилля підприємств мають бути спрямовані на створення нової системи 
управління, в який переживає системне розв’язання проблем обліку, аналізу, 
планування та контролю. Отже, система управління, заснована на таких під-
ходах, має полегшити керівнику підприємства не лише процес прийняття рі-
шень, а й майбутній контроль того, наскільки кожне окреме рішення сприяє 
досягненню встановлених фінансових цілей. 
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Полтавська державна аграрна академія 

 
Проаналізовано історичні аспекти розвитку маркетингу та виділено характерні 

особливості агромаркетинга. Розкрито сутність «маркетингової стратегії» та «стра-
тегії розвитку» та їх вплив на ефективність діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств. Дано авторське визначення маркетингової стратегії розвитку скотарства що на 
відміну від існуючих подає собою логічно-обґрунтований комплекс маркетингових заходів, 
найбільш ефективної цінової політики, пошук методів впливу на попит та пропозицію, 
удосконалення каналів реалізації та стимулювання збуту продукції, молока і м’яса відпо-
відно спрямованих на поліпшення кількісних та якісних характеристик, забезпечення дов-
готривалого та стійкого розвитку галузі. 

Analyzed the historical aspects of marketing and highlighted the characteristics 
agricultural marketing . The essence of «marketing strategy» and «development strategy» and 
their impact on the efficiency of agricultural enterprises. Given the author's definition of 
marketing strategy livestock development in contrast to the existing delivers a logical , 
reasonable range of marketing activities , the most effective pricing policy to find how to 
influence supply and demand , improving distribution channels and sales promotion products, 
milk and meat , respectively aimed at improve the quantity and quality specifications to ensure 
long-term and sustainable development of the industry. 

 

Постановка проблеми. У системі ринкових економічних відносин 
сільське господарство повільніше пристосовується до підприємницького се-
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редовища через дію низки специфічних особливостей галузі, зокрема агробі-
ологічних чинників, низької еластичності попиту, сезонності виробництва, 
що вимагає пошуку дієвих інструментів гнучкого пристосування можливос-
тей підприємства до вимог ринку. Саме впровадження маркетингового під-
ходу у практичну діяльність сільськогосподарських товаровиробників забез-
печить більш оперативну адаптацію підприємств до ринкового середовища і 
забезпечить його конкурентоспроможність і сталий розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні теоретичні та 
прикладні проблеми стратегічного управління підприємствами, у тому числі 
стратегічного маркетингу розглядаються в працях українських науковців 
Л.В. Балабанова, С.С. Гаркавенко, Т. А. Гайдаенко, А.В. Гриньов, М.Х. Ко-
рецький, Н.В. Куденко, Т.І. Лук’янець, С.С. Олійник, Ю.Є. Петруня, І.Л. Ре-
шетнікова, О.М. Тімонін та ін. Однак їхні роботи переважно пов’язані з про-
блемами маркетингу в сфері стратегічного управління великими багатопро-
фільними компаніями, при цьому маркетингові стратегії підприємств АПК у 
науковій літературі  малодосліджені. 

Постановка завдання. Дослідити роль маркетингової стратегії для 
підприємств АПК та розвитку скотарства зокрема. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічний маркетинг 
виник і одержав бурхливий розвиток в умовах значного посилення конкуре-
нції. Вона обумовила необхідність чіткого розуміння підприємствами своїх 
цілей, задач, уміння оптимально розподіляти та використовувати ресурсні 
можливості, вибирати ринок, формувати довгострокову товарно-цінову полі-
тику, налагоджувати міцні, довгострокові ділові контакти, вивчення та про-
гнозування макро- і мікросередовища та багатьох інших явищ, чинників, які 
формують ринок та середовище підприємницької діяльності. 

В зв’язку з диспаритетом цін на сільськогосподарську продукцію, зна-
чною залежністю сільськогосподарського виробництва від погодних умов та 
розвитком жорсткої конкуренції вітчизняних товаровиробників з іноземними, 
змусили сільгоспвиробники використовувати певні елементи маркетингу в 
свою діяльність. Це сприяє підвищенню ефективності управління бізнесом, 
плануванню організації та контролю. 

Перші відділи маркетингу на підприємстві виникли у зв’язку із зрос-
танням і поширенням досліджень ринку на початку ХХ ст. У 1911 р. в одній 
із компаній США був створений відділ дослідження ринку. Пізніше аналогі-
чні відділи були створені в США практично на всіх підприємствах. Ці під-
розділи розглядалися як допоміжні служби при відділах збуту. Завдання їх 
полягало в збиранні інформації, сприянні більш ефективнішій роботі з реалі-
зації продукції. З часом на ці відділи було додатково накладено обов’язки 
проведення аналізу збуту й управління маркетингом. Далі в більшості компа-
ній США були організовані відділи маркетингу, які об’єднали функції ви-
вчення ринку, реклами, обслуговування споживачів тощо [15, с. 138]. 

Інтенсивного розвитку маркетингу на підприємствах відбувся у 30-ті 
рр. ХХ ст. в США, що сталося в результаті світової економічної кризи. Схе-
матично процес проникнення маркетингу мав такий вигляд: надлишкова 
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пропозиція товарів і осмислення того факту, що просто продавати те, що ви-
роблене, вже недостатньо, зумовлювали розвиток тих методів та систем ор-
ганізації, що давали змогу виробляти те, що можна було продавати, що кори-
стувалося попитом та давало прибуток [15, с. 138].   

Значний негативний вплив на розвиток маркетингової стратегії в Укра-
їні здійснювали певні історичні процеси, що відбувалися в нашій державі. 
Адже, головною причиною гальмування розвитку підприємств АПК України 
на принципах маркетингу є важкі наслідки господарювання в умовах центра-
лізованої адміністративної економіки колишнього СРСР. Офіційна радянська 
ідеологія заперечувала більшість аспектів маркетингової діяльності, проте не 
можна повною мірою стверджувати, що маркетингу в СРСР взагалі не було 
[7, с. 132]. Однією з головних проблем, яка перешкоджає активному впрова-
дженню маркетингу в українську економіку, є неоднозначність трактування 
основних його понять, зокрема стратегічного визначення, розрив між теорією 
і практикою застосування цих понять [18, с. 221]. Доцільність застосування 
маркетингових стратегій обґрунтована досвідом провідних зарубіжних під-
приємств, що набула великої популярності в Україні. 

Ринкову та сучасну концепцію маркетингу застосовують обмежена кіль-
кість аграрних підприємств зокрема, це великі підприємства та агрохолдинги. 
Загалом більшість підприємств застосовує виробничу й товарну концепції ма-
ркетингу. Досить великим успіхом вважається застосування збутової концеп-
ції, однак в цілому варто відмітити про поступовий розвиток та впровадження 
маркетингу та маркетингових стратегій в аграрних підприємствах України. 

Аналізуючи вітчизняну наукову літературу, можемо говорити, з одного 
боку, про різні визначення поняття маркетингової стратегії, а з іншого, про 
цілком схожі трактування цього поняття [16, с. 126]. В даний час  немає єди-
ного тлумачення сутності маркетингових стратегій підприємства (табл. 1). 
Всі вони різні, проте дотримуються однієї мети, зокрема підвищення ефекти-
вності діяльності підприємства, а вже яким чином це досягти вирішує кожне 
підприємство самостійно. 

Таблиця 1 
Авторські визначення поняття «маркетингова стратегія» 

Автор Визначення поняття 
С.С. Гаркавенко 

[4, с. 171] 
Програма маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка ви-
значає принципові рішення для досягнення маркетингових цілей. 

Т. А. Гайдаенко 
[3, с.155]. 

Аналіз можливостей підприємства на ринку, вибір системи цілей, роз-
роблення і формулювання планів і здійснення маркетингових заходів, 
орієнтованих на зниження ринкового ризику, забезпечення довготрива-
лого та стійкого розвитку підприємства. 

А.В. Гриньов  
[5, с.13]. 

Комплекс заходів щодо формування та реалізації цілей та задач підпри-
ємств-виробників по кожному окремому ринку (сегменту ринка) та ко-
жному товару на певний період часу для здійснення виробничо-
комерційної діяльності у повній відповідності до ринкової ситуації та 
можливостей підприємства або галузі.  

І.Л. Решетніко-
ва [14, с. 52] 

Найважливіша функціональна стратегія підприємства, яка є основою 
розробки загальнофірмової стратегії і бізнес-плану, вона зачіпає всі го-
сподарські області і функціональні підсистеми підприємства. 
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Автор Визначення поняття 
О.М. Тімонін, 
С.С. Олійник  

[2, с. 172] 

Раціональний, логічно обґрунтований механізм дій, керуючись яким 
підприємство розраховує вирішити свої маркетингові завдання. 

Т.І. Лук’янець 
[10, с. 151]. 

Маркетингова логіка, яка забезпечує досягнення ринкових цілей і скла-
дається зі спеціальних стратегій щодо цільових сегментів, комплексу 
маркетингу, рівня маркетингових витрат. 

Л.В. Балабанова 
[1, c. 14] 

Основні напрями зосередження зусиль, філософія бізнесу підприємства 
в умовах маркетингової організації. Маркетингові стратегії мають оріє-
нтувати підприємство на максимальну та своєчасну адаптацію діяльно-
сті до динамічного маркетингового середовища для досягнення їхніх 
стратегічних цілей. 

Н.В. Куденко 
[9, с. 13] 

Вектор дій фірми щодо створення її цільових ринкових позицій. 

Ю.Є. Петруня 
[12, с. 276] 

Довгостроковий план ринкової діяльності організації та основні прин-
ципи його реалізації. 

М.Х. Корецький 
[8, с. 90] 

Стратегія організацій, орієнтованих на ринкові цінності, оскільки вона 
забезпечує обґрунтування його ринкової спрямованості. 

Джерело: узагальнено автором 
 

Відомий науковець Ф. Котлер вважає, що такий різновид стратегії, як 
маркетингова, багато в чому співпадає із загальною стратегією компанії та 
визначає: «Маркетингова стратегія – це загальний план маркетингових захо-
дів, за допомогою яких компанія розраховує досягти своїх маркетингових ці-
лей. Вона складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиціюван-
ня, маркетингового комплексу і кошторису маркетингових заходів. Відтво-
рює стратегії кожного з елементів маркетингового комплексу і пояснює, яку 
реакцію передбачає кожна з них на загрози, можливості та проблеми». 

По суті маркетингова стратегія є планом досягнення маркетингових ці-
лей і передбачає: 

- сегментація ринку – виділення окремих груп споживачів; 
- вибір цільових ринків – визначення цільових сегментів, на які фірма 

орієнтуватиме свою діяльність; 
- позиціювання товару на ринку – визначення місця товару серед това-

рів конкурентів; 
- визначення конкурентів-мішеней; 
- визначення конкурентних переваг. 
Вітчизняні науковці зазначають, що аграрний маркетинг можна визна-

чати як виконання всіх видів підприємницької діяльності, направлених на ві-
льне просування сільськогосподарських товарів до споживача і виконання 
завдань фермерських господарств та інших підприємств на селі. 

На думку В.В. Писаренка, агропромисловий маркетинг характеризуєть-
ся як система організаційно-технічних, фінансових і комерційних функцій 
підприємств, направлених на якнайповніше і швидке задоволення попиту на 
сільськогосподарські продукти і продовольство [13, с. 27]. 

Маркетологи Р.Е. Бресон і Д.Г. Норвел термінологічно розмежовують 
такі поняття як сільськогосподарський маркетинг і агромаркетинг та вважа-
ють, що сільськогосподарський маркетинг в основному визначає маркетинг 
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від виробника до першого споживача, в той же час агромаркетинг – це вся 
активність пов’язана з сільськогосподарським виробництвом: з харчовими 
продуктами, насінням, збиранням врожаю, переробкою і доставкою кінцево-
му споживачу. Таке визначення на нашу думку є досить обґрунтованим та 
методичним, адже сільськогосподарський маркетинг здійснюється безпосе-
редньо на сільськогосподарському підприємстві, а агромаркетинг є більш 
глибоким та ширшим поняттям [6, с. 15]. 

Стратегія розвитку  спрямована на досягнення цілей розвитку, на від-
міну від цілей виживання (які ставлять перед собою більшість підприємств у 
кризових умовах). Тобто, стратегія розвитку –  це, властивість стратегії під-
приємства, яку вона може мати лише у сприятливих умовах і при наявності у 
підприємства суттєвого науково-технічного потенціалу. 

Розглядаючи зміст поняття «розвиток», Л.Г. Мельник визначив його як 
незворотну, спрямовану, закономірну зміну системи на основі реалізації вну-
трішньопритаманних їй механізмів самоорганізації. Вважаємо, що основними 
властивостями розвитку є незворотність, спрямованість, закономірність, а та-
кож впорядкованість та активна роль внутрішніх механізмів самоорганізації 
[11, с. 23]. 

Економічний словник термін «розвиток» пояснює як процес закономі-
рних змін, переходу із одного стану в інший, більш досконалий; перехід від 
старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до 
вищого. 

Поняття економічного типу розвитку відображає певне динамічне спів-
відношення між зміною в часі величини авансованого капіталу й обсягу ви-
робництва валової продукції. В залежності від шляхів отримання приросту 
продукції виділяють два основні типи економічного розвитку підприємств 
інтенсивний та екстенсивний. Якщо підприємство отримує приріст продукції 
за рахунок приросту ресурсів, то в даному випадку має місце екстенсивний 
тип розвитку. При цьому показники ефективності виробництва, продуктив-
ності праці залишаються незмінними. Якщо приріст продукції підприємство 
одержує лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого 
капіталу, то в нього сформувався інтенсивний тип розвитку. Лише у випад-
ку,коли приріст продукції здійснюється за рахунок інтенсивних факторів, 
можна говорити про розвиток сільськогосподарського виробництва та галузі 
скотарства зокрема [17, с. 89].  

Розрізняють три рівні розвитку скотарства. Зокрема, перший рівень 
(пасовищне скотарство) характеризується раціональним використанням зна-
чних площ сільськогосподарських угідь із невеликими затратами праці і без 
використання техніки. Така форма скотарства використовується в господарс-
твах населення, або в підприємствах в яких рівень економічного розвитку 
змушує до цього.  

На другому рівні розвитку скотарства худоба виступає джерелом під-
вищення родючості ріллі. Багато високо розвинутих країн повертаються до 
створення підприємств, які базуються на оптимальному поєднані галузей ро-
слинництва та тваринництва. Використовуючи галузі рослинництва та тва-
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ринництва сільськогосподарські підприємства мають можливість виробляти 
екологічно чисту продукції, тобто без застосування хімічних препаратів.  

Третьому рівню розвитку притаманний високий рівень інтенсифікації 
кормовиробництва, впровадження досягнень селекції і технічний розвиток 
системи утримання тварин та тваринницьких приміщень[17, с. 90].  

В будь-якій галузі скотарства аграрний маркетинг має певні специфічні 
особливості. Зокрема, це важливість товару що виробляється, що передбачає 
особливі вимоги до його виробництва, зберігання та транспортування; різно-
маніття форм власності в системі АПК, що передбачає особливі вимоги щодо 
методів маркетингових досліджень; порівняно невисокий рівень наукових 
розробок в сфері маркетингової діяльності. 

Отже, підсумувавши вище наведене пропонуємо наступне формулюван-
ня визначення маркетингової стратегії розвитку скотарства, що на відміну від 
існуючих подає собою логічно-обґрунтований комплекс маркетингових захо-
дів, найбільш ефективної цінової політики, пошук методів впливу на попит та 
пропозицію, удосконалення каналів реалізації та стимулювання збуту продук-
ції, молока і м’яса відповідно спрямованих на поліпшення кількісних та якіс-
них характеристик, забезпечення довготривалого та стійкого розвитку галузі.  

Висновки. Маркетингові стратегії пройшли значний еволюційний 
шлях, який формулював та розвивав сільськогосподарське виробництво на 
рівні галузі в територіальному та господарських аспектах. Досить позитив-
ними зрушеннями є поступовий розвиток агромаркетинга та застосування 
маркетингових стратегій не лише агрохолдингами, а й середніми та малими 
сільськогосподарськими підприємствами. Встановлено, що аграрний марке-
тинг має свої специфічні особливості, щодо вимог до виробництва товару, 
збереження та транспортування, попиту і пропозиції. Все це обумовлює фор-
мувати його стратегії розвитку специфічно до особливостей галузей того чи 
іншого суб’єкта в аграрного господарській структурі. 
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УДК 336.71 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Зоря С. П., к.е.н. 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Досліджено стан та особливості функціонування банківської системи в сучасних 

умовах. Узагальнено теоретичну базу тематики наукового дослідження. Проведено ана-
ліз діяльності учасників ринку, зокрема показники капіталізації банківської системи, ви-
значено частку іноземного капіталу та високоліквідних активів. Здійснено аналіз ресурс-
ної бази та результативності банківської діяльності, визначено кредитні рейтинги дов-
гострокових позичальників. Визначено основні фактори впливу на прибутковість банків, 
збільшення обсягів безготівкових розрахунків, відновлення довіри населення до банківської 
системи Україні, підвищення рівня фінансової грамотності нормотровча діяльність, а 
також заходів грошово-кредитної політики в контексті пріоритетних напрямів стабілі-
зації банківської діяльності. 

Consisting and features of functioning of the banking system is investigational of modern 
terms. Generalized theoretical base of subject of scientific research.  The analysis of activity of 
market participants is conducted, in particular indexes of capitalization of the banking system, 
certainly stake of foreign capital and vysokolikvidnykh assets. The analysis of resource base and 
effectiveness of bank activity is carried out, certainly credit ratings of long-term borrowers. 
Certainly basic factors of influence on profitability of banks, increase of volumes of non-cash 
settlements, proceeding in the trust of population, to the banking system to Ukraine, increase of 
level of financial literacy normotrovcha activity, and also measures of monetary policy in the 
context of priority directions stabilizing of bank activity. 

 
Постановка проблеми. Стабільна і надійна банківська система – 

обов’язкова умова стійкості фінансового сектору та підтримки економічного 
розвитку держави. В контексті банківської діяльності будь-якої країни світу, 
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ключовими завжди залишаються питання стабільності, прогнозованості й 
ефективності. Зміни, що відбуваються в економіці України, кардинально 
впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи, яка набуває 
ознак динамічності та конкурентоспроможності. У сучасних умовах питання 
досягнення ефективності банківської діяльності – задача, яку намагаються 
вирішувати державні органи, банки та комерційні організації.  

Актуальність обраної тематики дослідження полягає в тому, що банків-
ська система є не лише важливим елементом економіки сучасної держави, 
але і значним чином впливає на життєдіяльність всього суспільства, є його 
кровоносною судиною. Банківська система забезпечуючи акумуляцію віль-
них грошових ресурсів та їх раціональне розміщення, в свою чергу є механі-
змом перерозподілу грошових активів фінансового сектору економіки, ви-
ступає важливим елементом розрахунково-платіжного механізму господар-
ської системи України. Незважаючи на негативні прогнози що до настання 
другової хвилі світової кризи, яка може негативним чином вплинути як на 
всю економіку країни в цілому, так і банківську систему зокрема, пошук та 
запровадження на практиці перспективних напрямів стабілізації банківської 
діяльності дасть можливість нівелювати негативними факторами впливу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню категорії «ба-
нки», «банківська діяльність», а також проблемам забезпечення ефективності 
функціонування банківської системи загалом, присвячено низку наукових 
праць вітчизняних та зарубіжних учених і практиків. Зокрема, мова йде про 
таких вчених-науковців, як О. Барановський, І. Бланк, А. Загородній, 
А. Мороз, М. Савлук, С. Юрій, Ф. Валенсія, А. Попов, К. Іглтон та ін. Проте, 
не прогнозовані зміни фінансової системи, загострення кризових явищ, нега-
тивні зміни в секторі валютного ринку України, свідчать про необхідність 
пошуку нових пріоритетних напрямів стабілізації банківської діяльності, що 
є складовою фінансового ринку та безпосередньо впливає на рівень безпеки 
держави, її здатності самостійно управляти власною економікою. 

Постановка завдання. Мета даної статті полягає в аналізі сучасного 
стану банківської системи України та пошуку перспективних напрямів стабі-
лізації банківської діяльності в контексті подолання впливу негативних чин-
ників фінансового сектору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тенденції глобального 
ринку банківських послуг, що намітилися останнім часом, досить істотно 
вплинули на поточний стан банківського сектору України. Так, станом на 
30.09.2013 р. ліцензію Національного банку України на здійснення банківсь-
ких операцій мають 180 банків, з них 1 банк має ліцензію санаційного банку. 

Про достатній рівень капіталізації банківської системи свідчать насту-
пні дані: за дев’ять місяців 2013 р. балансовий капітал банків збільшився на 
23,3 млрд. грн, та склав 192,6 млрд. грн. Регулятивний капітал збільшився на 
26,7 млрд. грн, і склав майже 205,0 млрд. грн. Частка капіталу в пасивах бан-
ківської системи складає 15,1 %, а коефіцієнт достатності (адекватності) ре-
гулятивного капіталу становить 18,3 % при рекомендованому значенні не 
менше 10 % [1]. 
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Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків за дев’ять мі-
сяців 2013 р. складає 34,0 %, що на 5,5 % менше ніж на початок року [7]. Та-
ким чином, у 2013 р. збільшення капіталізації українських банків здійснюва-
лось переважно за рахунок українських інвесторів, хоча частка іноземного 
капіталу в банківській системі залишається суттєвою. 

В 2013 р. продовжувався процес зростання банківських активів. За да-
ний період їх розмір збільшився на 150,9 млрд. грн (або на 13,4 %) до 
1 278,1 млрд. грн. Кредитний портфель банків України за цей період виріс на 
96,1 млрд. грн (або на 11,8 %) і склав 911,4 млрд. грн (в 2012 р. кредитний 
портфель зменшився на 1,2 %). Кредити, надані суб’єктам господарювання, 
збільшились на 89,6 млрд. грн. (14,7 %) до 698,8 млрд. грн, фізичним особам 
– на 6,0 млрд. грн до 167,8 млрд. грн (на 3,7 %) [1]. 

В 2013 р. зобов’язання банків збільшились на 127,6 млрд. грн. і склали 
1 085,5 млрд. грн [1]. За дев’ять місяців 2013 р. суттєво збільшились залишки 
як на рахунках приватних клієнтів, так і на рахунках корпоративних клієнтів. 
Доцільно зазначити, що суб’єкти господарювання, головним чином збільши-
ли залишки на рахунках до вимоги, в той час як фізичні особи переважно збі-
льшували залишки на строкових депозитах, що в першу чергу свідчать про 
збільшення обсягів безготівкових розрахунків та відновлення довіри насе-
лення до банківської системи України. 

В контексті аналізу стану банківської діяльності, важливе значення 
мають фінансові результати (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка фінансового результату банківської діяльності за 2009-2013 

рр., млн., грн (показники 2013 р. за перші дев’ять місяців) [7] 
 

Так, за дев’ять місяців 2013 р. доходи банківської системи склали 
168,9 млрд. грн, витрати – 150,4 млрд. грн, прибуток – 1,4 млрд. грн. Позити-
вним на даний момент є сам факт прибутковості банківської системи, адже як 
зазначено на рис. 1, протягом 2009-2011 рр., мав місце негативний фінансо-
вий результат.  
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Загальне зменшення чистого прибутку в 2013 р. в порівнянні із 2012 р. 
майже на 3,5 млрд., грн, пов’язане з посиленням конкуренції в фінансовому 
секторі та відсутністю стабільності на валютному ринку/ 

Про позитивні зрушення в банківському секторі України, було заува-
жено і міжнародними експертами. В свою чергу, було підкреслено значення 
зниження залежності банків від валютних ризиків, зростання капіталізації та 
резервів. Так, за висновками експертів Міжнародного валютного фонду, які 
були викладені у заключній заяві Місії, присвяченим консультаціям за стат-
тею IV та першому раунду дискусій у рамках пост програмного моніторингу, 
банківська система України нині є стабільною. Високий рівень коефіцієнта 
достатності її капіталу забезпечує певний буфер для шоків, зумовлених висо-
ким рівнем непрацюючих позик. 

В свою чергу, до основних заходів, що в 2013 р. сприяли позитивним 
змінам у сфері банківського регулювання доречно віднести по-перше, те, що 
з 1 січня 2013 р. Національним банком України запроваджено нові методоло-
гічні підходи до оцінки кредитних ризиків та розрахунку резервів згідно з 
вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, по-друге, упродовж 
2013 р. запроваджено в практику зміни, які були направлені на покращення 
якості регулятивного капіталу, підвищенню стійкості банків до негативних 
змін на ринку, захистів інтересів вкладників та кредиторів, що в результаті 
дали змогу створити передумови для ефективної кредитної підтримки бан-
ківською системою процесів економічного розвитку, по-третє, у 2013 р. НБУ 
запровадив нагляд на консолідованій системі. 

Ключовими блоками стабілізації банківської діяльності та її ефектив-
ності на нашу думку є, по-перше, активізація заходів грошово-кредитної по-
літики, що на сам перед направлені на забезпечення стабільності грошової 
одиниці в довгостроковій перспективі в поєднанні із забезпеченням низько 
інфляційного середовища та мінімізації негативного впливу як внутрішніх 
так зовнішніх факторів, а також подальше зниження відсоткових ставок за 
кредитами. Не менш важливим завданням є запровадження прозорого поряд-
ку доступу до рефінансування для всіх банків, що дасть змогу швидко стабі-
лізувати банківську систему країни. По-друге, не менш вагомим напрямом 
стабілізації банківської діяльності є розвиток безготівкових розрахунків. Ва-
жливим є удосконалення банківського законодавства, вирішення питань, 
пов’язаних із зменшенням обсягів проблемних активів на балансах банків, 
вдосконалення окремих положень Податкового кодексу, з метою врегулю-
вання питань, що ускладнюють роботу банків із проблемною заборгованістю, 
посилення вимог до розміру капіталу банків, необхідного для покриття ризи-
ків. В свою чергу, н напрямі реалізації «Стратегії реформування системи за-
хисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки» ва-
жливими залишаються питання підвищення рівня фінансової грамотності на-
селення, зокрема сприяння інформуванню споживачів фінансових послуг про 
основні аспекти фінансових послуг, пов’язані з ними ризики та переваги. 

Висновки. Проведений аналіз стану діяльності банківської системи 
України, в цілому свідчить про стабільний розвиток українських банків, що 
відображується в збільшенні капітальної бази та банківських активів, змен-
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шення присутності іноземного капіталу в банківській системі України, доста-
тню ліквідність українських банків, що підтверджується великою питомою 
вагою високоліквідних активів у чистих активах банків, збільшення ресурс-
ної бази українських банків, а також посилення конкуренції серед банків, на-
слідком чого стало загальне зменшення прибутковості на фоні випереджаю-
чих показників витрат в порівнянні із доходами. Проте, в контексті банківсь-
кої діяльності найбільш актуальними питаннями є забезпечення стабільності, 
прогнозованості та ефективності.  

Таким чином, основними напрямами стабілізації банківськими діяль-
ності на нашу думку є посилення заходів грошово-кредитної політики, пода-
льший розвиток безготівкових розрахунків, нормативна діяльність та підви-
щення рівня фінансової грамотності, створення на базі Національного банку 
України Кредитного реєстру та Системи обміну інформацією з питань запо-
бігання та протидії кіберзлочинності в банківській системі України, налаго-
дження синергетичного ефекту в роботі з різними клієнтськими сегментами, 
підвищення якості ризик-менеджменту. В комплексі, дані заходи можуть за-
безпечити зростання довіри населення до банківських структур, зміцнення 
банківської системи, стійкість фінансового сектору, та як результат, – ефек-
тивного економічного розвитку країни. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
Калініченко О. В., к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто сутність економічної ефективності. Досліджуються пи-

тання оцінки економічної ефективності виробництва продукції рослинництва в сільсько-
господарських підприємствах. 

Запропоновано методологічні підходи до здійснення комплексної оцінки економічної 
ефективності виробництва сільськогосподарських культур на основі системного підходу з 
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використанням натуральних показників (урожайність; обсяг виробництва сільськогоспо-
дарської продукції у розрахунку на 100 га ріллі, на 1 люд.-год., на 1 грн. виробничих витрат), 
вартісних показників (виробнича, повна собівартість сільськогосподарської продукції; рі-
вень рентабельності виробництва; виробництво валової продукції (прибутку) сільськогос-
подарської продукції у розрахунку на 1 га посіву, на 1 люд.-год., на 1 грн. виробничих ви-
трат) та показників якості (коефіцієнт заліковості; загальний коефіцієнт якості; інтег-
ральний показник якості сільськогосподарської продукції) продукції рослинництва. 

The article examines the essence of economic efficiency. It deals with the problem of 
assessment of economic efficiency of crop production in agrarian enterprises. The author 
suggests methodical approaches to complex assessment of crop production economic efficiency 
based on system concept using such indicators as:  physical indicators (crop yield; crop 
production output per 100 hectares of arable land, per 1 man-hour and per 1 hryvnia of 
operating expenses), cost indicators (product cost and total cost of agricultural products; level 
of production profitability; gross output of agricultural products per 1 hectare of cultivated 
crops, per 1 man-hour and per 1 hryvnia of operating expenses) and quality indicators (total 
quality index; integral index of crop production quality). 

 
Постановка проблеми. Ефективність виробництва є специфічною ка-

тегорією економічної науки. Складність даної категорії виявляється в тому, 
що існують різні погляди щодо вимірювання результатів і витрат виробницт-
ва. Узгодження наявних підходів до визначення ефективності виробництва 
продукції рослинництва потребує проведення поглибленого теоретичного 
аналізу категоріального-понятійного апарату та методичних засад, що дозво-
лить здійснити достовірне визначення результативності операційних проце-
сів у рослинництві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність категорій і показ-
ників оцінки економічної ефективності в сільському господарстві висвітлено 
в працях В. Г. Андрійчука [1]; І. А. Бутили [2]; В. П. Мертенса [3]; 
В. К. Збарського, В. І. Мацибори [4]; Ю. С. Коваленка, І. М. Зелінка [5]; 
Л. О. Лігоненка [6]; І. В. Охріменка [7]; І. А. Мінакова [8]; Н. Я. Коваленка, 
Ю. І. Агирбова, Н. А. Сєрова [9] та інших. 

Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу економічної 
оцінки ефективності виробництва сільськогосподарських культур, який до-
зволяє здійснити розрахунок у розрізі окремих технологічних операцій та 
економічної ефективності виробництва продукції рослинництва з урахуван-
ням прямих та непрямих витрат, а також враховував чинники, що впливають 
на результати. 

Постановка завдання. З огляду на вищевказане, мета даної роботи по-
лягає у розробці методичних засад комплексної оцінки економічної ефектив-
ності виробництва сільськогосподарських культур. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність виробницт-
ва – це економічна категорія, що відображає сутність процесу розширеного 
відтворення. Категорія ефективності автором розглядається у двох аспектах: 
як результати виробництва із певними кількісними і якісними параметрами, а 
також як обсяг витрат, що зумовили появу цих результатів. При цьому слід 
враховувати наступні підходи до визначення ефективності: 1) ресурсний –
 економічні результати зіставляються з обсягами виробничих ресурсів, що 
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використовуються у процесі виробництва; 2) витратний – економічні резуль-
тати порівнюють з виробничими витратами, які безпосередньо пов’язані з їх 
досягненням; 3) ресурсно-витратний – проводиться економічна оцінка наяв-
них ресурсів та витрат. 

Процес визначення ефективності виробництва продукції рослинництва 
полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяг 
виробленої продукції рослинництва (у натуральному або вартісному виразі) з 
одиниці площі з врахуванням ступеня раціональності використання наявних 
матеріальних і нематеріальних ресурсів. Тенденція підвищення ефективності 
виробництва продукції рослинництва проявляється у стійких приростах ве-
личини виробленої продукції та отриманого доходу у розрахунку на одини-
цю витрат. 

На основі дослідження наукових праць [3, с. 229; 4, с. 147; 
8, с. 32; 9, с. 310] щодо категорії ефективності сільськогосподарського виро-
бництва нами уточнена класифікація показників економічної ефективності 
виробництва продукції рослинництва з виділенням наступних груп: 
1) натуральні показники; 2) вартісні показники; 3) показники якості. 

До натуральних належать наступні показники: 
1. Обсяг виробництва продукції рослинництва (в розрізі сільськогоспо-

дарських культур) у розрахунку на 100 га ріллі: 

100
П
ОВОВ

р

і
р ⋅= ,     (1) 

де ОВр – обсяг виробленої продукції на 100 га ріллі продукції рослин-
ництва, т; ОВі – обсяг виробництва і-ої сільськогосподарської культури, т; 
Пр – площа ріллі, га. 

2. Урожайність сільськогосподарської культури: 

п

і
і П

ОВУ = ,      (2) 

де Уі – урожайність і-ої сільськогосподарської культури, т/га;  
ОВі – обсяг виробництва і-ої сільськогосподарської культури, т; Пп – посівна 
площа і-ої сільськогосподарської культури, га. 

3. Обсяг виробництва сільськогосподарської культури: 
– у розрахунку на 1 люд.-год. витрат праці: 

і

іпр

ПР
ОВОВ = ,      (3) 

де ОВпр – виробництво сільськогосподарської культури у розрахунку на 
1 люд.-год., т/люд.-год.; ОВі – обсяг виробництва і-ої сільськогосподарської 
культури, т; ПРі – витрати праці на виробництво і-ої сільськогосподарської 
культури, люд.-год.; 

– у розрахунку на 1 грн. виробничих витрат: 

і

івв

ВВ
ОВОВ = ,      (4) 

де ОВвв – обсяг виробництва сільськогосподарської культури у розраху-
нку на 1 грн. виробничих витрат, т; ОВі – обсяг виробництва і-ої сільськогос-
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подарської культури, т; ВВі – виробничі витрати на виробництво і-ої сільсь-
когосподарської культури, грн.; 

4. Витрати на 1 га посіву сільськогосподарської культури: 
– праці: 

п

iпр
га1 П

ПР
В = ,      (5) 

де Впрга1  – витрати праці на 1 т посіву сільськогосподарської культури, 
люд.-год./га; ПРі – витрати праці на виробництво і-ої сільськогосподарської 
культури, люд.-год.; Пп – посівна площа сільськогосподарської культури, га; 

– виробничих витрат: 

п

iвв
га1 П
ВВ

В ,      (6) 

де Вввга1  – виробничі витрати на 1 га посіву сільськогосподарської куль-
тури, грн./га; ВВі – виробничі витрати на виробництво і-ої сільськогосподар-
ської культури, грн.; Пп – посівна площа сільськогосподарської культури, га. 

5. Витрати на 1 т сільськогосподарської культури: 
– праці: 

i

iпр
ц1 ОВ

ПР
В = ,      (7) 

де Впрц1  – витрати праці у розрахунку на 1 т сільськогосподарської 
культури, люд.-год./т; ПРі – витрати праці на виробництво і-ої сільськогоспо-
дарської культури, люд.-год.; ОВі – обсяг виробництва і-ої сільськогосподар-
ської культури, т; 

– виробничих витрат: 

i

iвв
ц1 ОВ

ВВ
В = ,      (8) 

де Вввц1  – виробничі витрати на 1 т сільськогосподарської культури, грн./т; 
ВВі – виробничі витрати на виробництво і-ої сільськогосподарської культури, 
грн.; ОВі – обсяг виробництва і-ої сільськогосподарської культури, т. 

Натуральні показники ефективності дозволяють провести оцінку ефек-
тивності виробництва продукції рослинництва, її динаміку в сільськогоспо-
дарському підприємстві або у розрізі окремих виробничих підрозділів. Однак 
розрахунок зазначених показників, як правило, не дозволяє порівнювати різні 
сільськогосподарські підприємства, оскільки вони можуть відрізнятися за 
можливостями ресурсного забезпечення, економіко-виробничими умовами 
господарювання, природно-кліматичними умовами та зональними особливо-
стями тощо. 

Для порівняльної оцінки ефективності виробництва продукції рослин-
ництва у сільськогосподарських підприємствах на основі узагальнення науко-
вих праць [1, с. 398; 2, с. 322; 5, с. 28; 6, с. 207; 7, с. 42; 8, с. 300] нами запропо-
новано використовувати наступні вартісні показники: 

1. Валова продукція рослинництва: 
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іпр

n

1і іпррос ЦОВВП ⋅∑=
=

,    (9) 

де ВПрос – валова продукція рослинництва, грн.; ОВпрі – обсяг виробле-
ної продукції і-го виду, т; Цпрі – співставна ціна одиниці і-го виду продукції, 
грн./т; n – кількість видів продукції. 

2. Виробнича собівартість: 
Св = ЗП + Н + Д + ЗР + ПММ + А + РОЗ + ОЗ + МВін + СП + ЗВ,  (10) 

де Св – виробнича собівартість, грн./т; ЗП – витрати на заробітну плату 
(основна, додаткова), грн./т; Н – витрати на насіння і посадковий матеріал, 
грн./т; Д – витрати на добрива (мінеральні, органічні), грн./т; ЗР – витрати на 
засоби захисту рослин, грн./т; ПММ – витрати на паливно-мастильні матері-
али, грн./т; А – амортизаційні відрахування, грн./т; РОЗ – витрати на ремонт 
основних засобів, грн.; ОЗ – плата за оренду земельних ділянок, грн./т; 
МВін – інші матеріальні витрати, грн./т; СП – страхові платежі, грн./т;  
ЗВ – загальновиробничі витрати, грн./т. 

3. Повна собівартість виробленої продукції рослинництва по підприєм-
ству: 

Сп = Св + Взб,      (11) 
де Сп – повна собівартість, грн./т; Св – виробнича собівартість продук-

ції рослинництва, грн./т; Взб – витрати на збут (логістичні та маркетингові 
витрати) продукції рослинництва, грн./т. 

4. Ціна реалізації продукції рослинництва: 

рос

рос

ОР
Вр

Ц = ,      (12) 

де Ц – ціна реалізації продукції рослинництва, грн./т; Вррос – виручка 
від реалізації продукції рослинництва, грн.; ОРрос – обсяг реалізації продукції 
рослинництва, т. 

5. Виручка від реалізації продукції рослинництва: 
Вррос = ∑ ⋅

=

n

1і
ЦОР ,     (13) 

де Вррос – виручка від реалізації продукції рослинництва, грн.;  
ОР – обсяг реалізації продукції рослинництва, т; Ц – ціна реалізації і-го виду 
продукції рослинництва, грн./т; n – кількість видів товарної продукції рос-
линництва. 

6. Прибуток від реалізації продукції рослинництва: 
Пррос = Вррос – ПСрос,    (14) 

де Пррос – прибуток від реалізації продукції рослинництва, грн.;  
Вррос – виручка від реалізації продукції рослинництва, грн.; ПСрос – повна со-
бівартість реалізованої продукції рослинництва, грн. 

7. Рівень рентабельності продукції рослинництва: 

%100
ПС
Пр

Р
рос

рос
рос ⋅= ,     (15) 

де Ррос – рівень рентабельності продукції рослинництва, %;  
Пррос – чистий прибуток від реалізації продукції рослинництва, грн.; 
ПСрос – повна собівартість реалізованої продукції рослинництва, грн. 
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8. Рентабельність продажу продукції рослинництва: 

%100
Вр
Пр

Р
рос
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пр ⋅= ,     (16) 

де Рпр – рентабельність продажу продукції рослинництва, %; Пррос – чи-
стий прибуток від реалізації продукції рослинництва, грн.; Вррос – виручка 
від реалізації продукції рослинництва, грн. 

9. Норма прибутку: 
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де Нпр – норма прибутку, %; Пррос – чистий прибуток від реалізації про-
дукції рослинництва, грн.; ОсФрос – середньорічна вартість основних засобів 
рослинництва, грн.; ОбФрос – середньорічна вартість оборотних засобів рос-
линництва, грн. 

10. Обсяг виробництва у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь, грн.: 

– валової продукції рослинництва: 
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де ВПп
рос  – обсяг виробництва валової продукції рослинництва у роз-

рахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.; ВПрос – обсяг виробниц-
тва валової продукції рослинництва, грн.; Пс.у – площа сільськогосподарських 
угідь, га; 

– товарної продукції рослинництва: 
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де ТПп
рос  – обсяг виробництва товарної продукції рослинництва у роз-

рахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.; ТПрос – обсяг товарної 
продукції рослинництва, грн.; Пс.у – площа сільськогосподарських угідь, га; 

– чистої продукції рослинництва: 
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де ЧсПп
рос  – обсяг виробництва чистої продукції рослинництва у роз-

рахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.; ВПрос – обсяг валової 
продукції рослинництва, грн.; МВрос – матеріальні витрати рослинництва, 
грн.; Пс.у – площа сільськогосподарських угідь, га; 

– чистого прибутку рослинництва: 
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де Прпрос  – чистий прибуток рослинництва у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, грн.; Пррос – чистий прибуток від реалізації 
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продукції рослинництва, грн.; Пс.у – площа сільськогосподарських угідь, га. 
11. Обсяг виробництва валової продукції рослинництва, грн.: 
– у розрахунку на одного працівника зайнятого у галузі рослинництва: 

рос

росчп
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ВП = ,     (22) 

де ВПчп
рос  – обсяг виробництва валової продукції рослинництва у роз-

рахунку на одного працівника, грн.; ВПрос – валова продукція рослинництва, 
грн.; ЧПрос – чисельність працівників, зайнятих у рослинництві, осіб; 

– у розрахунку на 1 люд.-год. витрат праці: 
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де ВПпр
рос  – обсяг виробництва валової продукції рослинництва у роз-

рахунку на 1 люд.-год., грн.; ВПрос – валова продукція рослинництва, грн.; 
ПРрос – витрати праці на виробництво продукції рослинництва, люд.-год.; 

– у розрахунку на 1 грн. виробничих витрат: 
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де ВПвв
рос  – обсяг виробництва валової продукції рослинництва у роз-

рахунку на 1 грн. виробничих витрат, грн.; ВПрос – валова продукція рослин-
ництва, грн.; ВВрос – виробничі витрати на виробництво продукції рослинницт-
ва, грн. 

12. Одержано товарної продукції рослинництва, грн.: 
– у розрахунку на одного працівника зайнятого в галузі рослинництва: 
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де ТПчп
рос  – одержано товарної продукції рослинництва у розрахунку 

на одного працівника, грн.; ТПрос – обсяг товарної продукції рослинництва, 
грн.; ЧПрос – чисельність працівників, зайнятих у рослинництві, осіб; 

– у розрахунку на 1 люд.-год. витрат праці: 

рос

роспр
рос ПР

ТП
ТП = ,     (26) 

де ТПпр
рос  – обсяг товарної продукції рослинництва у розрахунку на 

1 люд.-год., грн.; ТПрос – обсяг товарної продукції рослинництва, грн.; ПРрос – 
витрати праці на виробництво продукції рослинництва, люд.-год.; 

– у розрахунку на 1 грн. виробничих витрат: 

рос

росвв
рос ВВ

ТП
ТП = ,     (27) 

де ТПвв
рос  – обсяг товарної продукції рослинництва у розрахунку на 

1 грн. виробничих витрат, грн.; ТПрос – обсяг товарної продукції рослинницт-
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ва, грн.; ВВрос – витрати на виробництво продукції рослинництва, грн. 
13. Чистий прибуток галузі рослинництва, грн.: 
– у розрахунку на одного працівника галузі рослинництва: 

рос

росчп
рос ЧП

Пр
Пр = ,     (28) 

де Прчпрос  – чистий прибуток галузі рослинництва у розрахунку на од-

ного працівника, грн.; Пррос – чистий прибуток галузі рослинництва, грн.; 
ЧПрос – чисельність працівників, зайнятих у рослинництві, осіб; 

– у розрахунку на 1 люд.-год. витрат праці: 

рос

роспр
рос ПР

Пр
Пр = ,     (29) 

де Прпррос  – чистий прибуток галузі рослинництва у розрахунку на 1 люд.-

год., грн.; Пррос – чистий прибуток галузі рослинництва, грн.; ПРрос – витрати 
праці на виробництво продукції рослинництва, люд.-год.; 

– у розрахунку на 1 грн. виробничих витрат галузі рослинництва: 

рос

росвв
рос ВВ

Пр
Пр = ,     (30) 

де Првврос  – чистий прибуток галузі рослинництва у розрахунку на 

1 грн. виробничих витрат рослинництва, грн.; Пррос – чистий прибуток галузі 
рослинництва, грн.; ВВрос – витрати на виробництво продукції рослинництва, 
грн. 

14. Коефіцієнт віддачі виробничих витрат товарною продукцією рос-
линництва: 

рос

рос
тп ВВ

ТП
Кв = ,     (31) 

де Квтп – коефіцієнт віддачі виробничих витрат товарною продукцією 
рослинництва; ТПрос – обсяг товарної продукції рослинництва, грн.;  
ВВрос – витрати на виробництво продукції рослинництва, грн. 

15. Виробничі витрати у розрахунку на 1 грн. валової продукції рос-
линництва: 

рос

рос
вп ВП

ВВ
В = ,      (32) 

де Ввп – витрати у розрахунку на 1 грн. валової продукції рослинницт-
ва, грн.; ВВрос – витрати на виробництво продукції рослинництва, грн.; ВПрос –
 валова продукція рослинництва, грн. 

16. Витрати у розрахунку на 1 грн. товарної продукції: 

рос

рос
тп ТП

ВВ
В = ,      (33) 

де Втп – витрати у розрахунку на 1 грн. товарної продукції, грн.; ВВрос – 
витрати на виробництво продукції рослинництва, грн.; ТПрос – товарна проду-
кція рослинництва, грн. 
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17. Операційний ліверидж: 

рос

рос
л ЗВ

ПВ
Оп = ,     (34) 

де Опл – операційний ліверидж; ПВрос – постійні витрати галузі рос-
линництва, грн.; ЗВрос – змінні витрати галузі рослинництва, грн. 

Визначення ефективності рослинництва на основі розрахункових зна-
чень результативних показників не дає підстави для повної, всебічної й 
об’єктивної оцінки діяльності сільськогосподарського підприємства. Значен-
ня показників ефективності можуть коливатися по роках не тільки в резуль-
таті зміни рівня забезпеченості сільськогосподарських підприємств ресурса-
ми, але і в результаті зміни невиробничих чинників, передусім регуляторних 
заходів політико-правового впливу на національну економіку (податкова, 
монетарна, протекціоністська політика уряду), коливань ринкової 
кон’юнктури, а також в результаті зміни погодно-кліматичних умов. 

Визначення ефективності виробництва продукції рослинництва вклю-
чає не тільки співвідношення результатів і витрат виробництва. Така оцінка 
має відображати також якість виробленої продукції рослинництва, показники 
якої в більшості випадків чітко регламентуються державними стандартами. 
Тому поліпшення якості продукції рослинництва рівнозначне збільшенню 
обсягу виробництва та потребує додаткових витрат як на безпосередньо ви-
робництво, так і на впровадження системи контролю якості (відповідності 
міжнародним стандартам ISO). Якісна продукція реалізується за вищою ці-
ною, а зниження рівня якості продукції рослинництва, у ряді випадків, може 
призвести до втрати грошових надходжень. 

Під показником якості продукції рослинництва розуміють кількісний 
вираз однієї або кількох однорідних властивостей продукції, що задовольня-
ють певні потреби споживачів стосовно її цільового призначення й умов ви-
користання. Відношення фактично досягнутого показника якості до його но-
рмативного (базового) значення визначає рівень якості продукції рослинниц-
тва [1, с. 454 – 455]. 

Нами узагальнено показники якості продукції рослинництва: 
1. Коефіцієнт заліковості продукції рослинництва: 

ф

зм
зал ОР

ОРК = ,    (35) 

де Кзал – коефіцієнт заліковості продукції рослинництва; ОРзм – обсяг 
реалізації продукції у заліковій масі, т; ОРф – обсяг реалізації продукції у фі-
зичній масі, т. 

2. Коефіцієнт сортності продукції рослинництва: 

∑

∑ ⋅
=

=

=
n

1і
і

n

1і ірозі

сорт
ОР

КОР
К ,    (36) 

де Ксорт – коефіцієнт сортності продукції рослинництва; ОРі – обсяг ре-
алізації продукції і-го сорту; 

ірозК  – коефіцієнт розмірності і-го сорту. 
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3. Коефіцієнт розмірності і-го сорту продукції рослинництва: 

І

і
іроз ОР

ОРК = ,    (37) 

де 
ірозК  – коефіцієнт розмірності і-го сорту продукції рослинництва; 

ОРі – обсяг реалізації продукції і-го сорту, т; ОРІ – обсяг реалізації продукції 
першого (вищого) сорту, т. 

4. Загальний коефіцієнт якості продукції рослинництва: 

УГД
Вр

К ф
як.з = ,    (38) 

де Кз.як – загальний коефіцієнт якості продукції рослинництва; Врф – 
фактично одержана грошова виручка від реалізації продукції, грн.; УГД – 
умовний грошовий дохід (добуток загального обсягу реалізації продукції ро-
слинництва на ціну першого (вищого) сорту), грн. 

5. Умовний грошовий дохід від реалізації продукції рослинництва: 
ІЦОРУГД ⋅= ,    (39) 

де УГД – умовний грошовий дохід від реалізації продукції рослинниц-
тва, грн.; ОР – обсяг реалізації продукції рослинництва, т;  
ЦІ – ціна реалізації продукції рослинництва першого (вищого) сорту, грн./т. 

6. Інтегральний показник якості продукції рослинництва: 
як.ззаляк ККI ⋅= ,    (40) 

де Іяк – інтегральний показник якості продукції рослинництва;  
Кзал – коефіцієнт заліковості продукції; Кз.як – загальний коефіцієнт якості 
продукції рослинництва. 

Висновки. Запропонована система показників (натуральні, вартісні по-
казники та показники якості) комплексної оцінки економічної ефективності 
виробництва сільськогосподарських культур дозволяє на системній основі 
здійснити порівняння та оцінити різні технології виробництва, обрати опти-
мальний варіант раціонального використання як матеріальних (землі, основ-
ного і оборотного капіталу, робочої сили), так і нематеріальних ресурсів (ін-
формаційних, показників ділової репутації підприємства тощо), а також об-
ґрунтувати обсяги виробництва продукції рослинництва із встановленими 
параметрами витрат ресурсів. 
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Відсутність доступних рекомендацій з використання малобюджетних засобів ма-
ркетингу визначена як проблема розвитку малого підприємництва. Узагальнено перелік 
низьковитратних інструментів та засобів, які можуть ефективно використовуватись 
підприємствами малого бізнесу у маркетинговій діяльності. Описано особливості та об-
меження їх використання. Необхідним є використання засобів, у тому числі малобюдже-
тних, у комплексі та системно. Слід вести оцінку ефективності затрат та зусиль на 
маркетинг принаймні з точки зору запобігання негативного ефекту. Важливість, не-
опрацьованість проблеми на теоретичному рівні, обмеженість та недостатня популя-
ризація практичних рекомендацій визначає необхідність та напрями подальшого дослі-
дження проблеми маловитратного маркетингу для підприємств малого бізнесу: необхід-
ність запровадження нових засобів та інструментів, їх подальша систематизація, кла-
сифікація, розробка рекомендацій щодо адекватного застосування відповідно до галузі ді-
яльності, елементу комплексу маркетингу, оцінки ефективності тощо. 

The lack of available guidelines on low-cost means of marketing using is defined as a 
problem for small business. The list of low-cost tools and capabilities that can effectively be used 
by small businesses in marketing activities was generalized. The features and limitations of their 
use were described. It is necessary to use tools, including low-budget , in a complex and 
systemly. Assessment of costs and effectiveness of marketing efforts must be carryed out, at least 
in terms of avoiding negative effects . The importance of problem, it’s insufficient theoretical re-
search, lack of  practical guidelines popularization identifies the need and areas for further 
study of the problem of low-cost marketing for small businesses: the need for the introduction of 
new instruments and tools and their subsequent systematizatation, classification, 
recommendations for adequate application according to field of activity, element of the 
marketing mix, evaluating the effectiveness and others. 

 
Постановка проблеми. Розвиток малого бізнесу має велике соціально-

економічне значення при формуванні середнього класу як основи соціальної 
стабільності в країні. Насьогодні, нажаль, можемо вести мову лише про ста-
новлення малого підприємництва як ефективного сектора національної еко-
номіки. Питома вага малого бізнесу в економіці України не перевищує 15%, 
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у той час як в США відповідний показник сягає 50% ВВП, у деяких європей-
ський країнах – 60-65% [ 4 ]. Відсутність помітної динаміки у розвитку мало-
го бізнесу свідчить про наявність певних проблем, що обмежують реалізацію 
його великих можливостей. Відставання від розвинених країн за часткою ма-
лого бізнесу у валовому національному продукті, а також у динаміці його 
розвитку служить серйозним додатковим стимулом для глибокого аналізу 
ситуації, що складається.  

До числа об'єктивних перешкод у першу чергу слід віднести наступні: 
- обмеженість реального доступу суб'єктів малого підприємництва до 

фінансових кредитних ресурсів , відсутність у них необхідного заставного 
забезпечення і кредитних історій ; 

- велике податкове навантаження, недостатність диференціації в опода-
ткуванні різних категорій підприємців ; 

- адміністративні бар'єри, і в першу чергу з боку контролюючих (нагля-
дових) органів , що стримують розвиток підприємництва. Малий бізнес, який 
дає розвиненим економікам близько половини їхнього ВВП, перебуває в 
Україні в зародковому стані. Підприємці витрачають сили і гроші не на по-
шук ідей і співробітників, а на битви з органами контролю[2]; 

- збереження високих значень показників інвестиційних ризиків; 
- численні акти прояви недобросовісної конкуренції на товарних рин-

ках відносно малих підприємств; 
- недостатній рівень професійної підготовки кадрів та організаторів пі-

дприємницької діяльності , а також збереження «дискримінаційної» складо-
вої в трудових відносинах роботодавців з працюючими по найму в даному 
секторі економічної діяльності [ 8 ]. 

Поряд з тим однією з найсуттєвіших перешкод виступає відсутність 
практики гнучкого використання основних інструментів маркетингу при фо-
рмуванні товарної , комунікаційної , цінової політики , а також в організації 
закупівельно-збутової діяльності. Проблема ускладнюється обмеженістю ре-
сурсів, що можуть бути використані на маркетингову діяльність підприємст-
ва малого бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє нам зробити ви-
сновок, що важливість та невирішеність проблеми спонукають фахівців тео-
ретиків та практиків до роботи у галузі пошуку адекватних умовам сьогоден-
ня інструментів маркетингової діяльності для малого бізнесу. Мусимо відмі-
тити незначний обсяг публікацій у наукових виданнях, натомість представ-
ницький обсяг різного роду інтерв’ю, анонсів семінарів, тренінгів тощо [3, 5, 
6, 7]. Серед фахівців, що займаються проблемою експерти клуба B2B Ukraine 
Дмитро Роденко, генеральний директор International Marketing Group Ukraine, 
Марина Тропак, маркетолог Danfoss TOV, Микола Булава, генеральний ди-
ректор «Интегрос», Артем Шинкарук, керуючий партнер «SalesMaster», біиз-
нес-тренер та бізнес-консультант, Немкович Е.Г., Курило А.Е., інші вітчиз-
няні та закордонні фахівці. 

Постановка завдання. Оскільки відсутність доступних рекомендацій з 
використання малобюджетних засобів маркетингу є проблемою для розвитку 
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малого підприємництва, вважаємо за необхідне узагальнити перелік низько-
витратних інструментів та засобів, які можуть ефективно використовуватись 
підприємствами малого бізнесу у маркетинговій діяльності та визначити осо-
бливості та обмеження їх використання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті опрацювання 
доступних публікацій нами був складений перелік більшою або меншою мі-
рою популярних та прийнятних для малого бізнесу інструментів та заходів.  

Розклеювання оголошень. Віддача від розклеювання оголошень зале-
жить від типу бізнесу. Наприклад, в нерухомості витрати на розклеювання 
окупаються багато разів. Слід зауважити про обмеження - клеїти оголошення 
можна тільки в дозволених місцях. 

Роздача та розкладання по поштових скриньках флаєрів. Найдешев-
шим, але, як правило. менш якісним буде виготовлення матеріалів власноруч. 
Роздрук професіоналами зараз також цілком доступний, коштуватиме від 500 
грн. Робота однієї людини з розповсюдження таких матеріалів обійдеться від 
50 грн. залежно від регіону. 

Газета безкоштовних оголошень, безкоштовна реклама в довідниках і 
жовтих сторінках (офлайн). Незважаючи на те, що кількість користувачів ін-
тернету зростає, наші громадяни, як і раніше вважають за краще купувати га-
зети безкоштовних оголошень, якщо потрібно щось знайти або купити.  

Статті в офлайн-виданнях. Марна трата часу, якщо Ваш продукт - ство-
рення і просування сайтів. Краще вкласти цей час і сили на те, щоб розмісти-
тися в популярних сторонніх онлайн-виданнях: гостьових постах в блогах, 
популярних онлайн-журналах по темі. Тим не менше такі статі працюють, 
нагадуючи про певні товари та послуги, підприємців та підприємства, викли-
каючи або поновлюючи цікавість до них з боку клієнтів. 

Реклама на асфальті. За законом, будь-яку зовнішню рекламу треба по-
годжувати з власниками. Але, як правило, у міської влади просто не вистачає 
часу і ресурсів, щоб відстежувати «сліди на асфальті». Тому найчастіше під-
приємці просто ні з ким нічого не узгоджують.  

Штендери (або стрітлайни, як їх ще називають) часто використовують 
магазини або офіси, які з якихось причин не можуть дозволити собі вивіску 
на фасад. Малий бізнес дуже любить штендери, тому що вони перехоплюють 
частину пішохідного потоку, при цьому коштують недорого. Ціна двосто-
роннього штендера разом з дизайном складе в середньому 1000 грн. 

Реклама на автомобілі. Часто підприємець приходить до думки, що 
власний автомобіль можна використовувати в рекламних цілях. Причому це 
може бути не тільки Газель, а й звичайне легкове авто. Для цього робиться 
друк на спеціальній плівці, яка потім наклеюється на машину. Такі замовлен-
ня зазвичай виконують рекламні агентства. Найпростіший варіант - наклеїти 
плівку з телефоном та переліком послуг на заднє скло машини. Мінімальна 
вартість складе близько 500 грн.  

Телефонні дзвінки доволі ефективно працюють, особливо в регіонах, як 
для залучення нових, так і для нагадування про себе «старим» клієнтам. Вар-
тість оцінюється за тарифами оператора, при оптимальній організації може 
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не коштувати нічого, окрім часу. Варто лише зауважити про необхідність 
підготовки бази абонентів та змісту повідомлень таким чином, щоб вони не 
викликали роздратування, тобто не мали зворотного бажаному ефекта. На 
думку переважної кількості опитаних підприємців та працівників малих 
фірм, ефективнішим є використання телефонних дзвінків для нагадування 
про себе, інформування про нові продукти та акції старих клієнтів, а не для 
залучення нових. Що стосується дзвінків потенційним клієнтам – вони також 
мають певний рівень ефективності, база потенційних клієнтів, тим не менше, 
має формуватись за участі старих. 

SMS-розсилка, за окремими оцінками, дає близько 30% повторних по-
купок. Вартість розсилки для підприємця складе від нуля до 200гривень. 
Особливості та застереження щодо SMS-розсилки ті самі, що і для попере-
днього інструменту – ретельність редагування та добір адресатів. 

Розсилка по e-mail. У мережі представлені платні сервіси розсилок, але 
більшість підприємців просто вставляють в адресний рядок клієнта, і після 
легкого натискання клавіші «Enter» повідомлення надходять до своїх адреса-
тів. Безкоштовно і дуже швидко підприємець інформує своїх клієнтів про но-
винки, знижки, що здатні підвищити кількість повторних звернень.  

Партнерське просування (взаємне промо). Зазвичай такий метод засто-
совують туристичні агентства, меблеві салони, перукарні та інші невеликі 
компанії зі своїм офісом і постійним потоком приватних клієнтів. Компанії 
обмінюються пачками рекламних буклетів і візиток. Найпростіший варіант - 
візитниця з пачкою візиток - буде коштувати від 200 грн. Це дизайн макета 
візитки, підставка під візитки з оргскла, а також цифровий друк.  

Мале підприємство з низьким маркетинговим бюджетом може органі-
зувати партнерство і об'єднати свої маркетингові бюджети, щоб провести 
конференцію, семінар тощо з метою підвищення наочності своєї фірми і за-
лучити рекламодавців. Однак багато що залежить від самої компанії-
партнера. Тому до вибору потрібно підходити гранично уважно. Звичайно, у 
всіх цих безкоштовних інструментах є один підступ. Хтось повинен ними за-
йматися. І безкоштовними вони будуть тільки в тому випадку, якщо ними за-
йнятий сам підприємець.  

Особисті та нові знайомства, приєднання до місцевих клубів та органі-
зацій. Це не тільки чудова можливість створення мереж, але і можливість ре-
ально збільшити видимість бізнесу. 

Підприємець займається продажами весь час, навіть після роботи. Як-
що він ходить в спортзал, то про його роботу дізнаються всі «сусіди по кача-
лці». У результаті малий бізнес перетворюється на своєрідний бізнес-клуб, 
негласні учасники якого весь час один в одного щось замовляють. Усе буду-
ється на довірі один до одного. Це, за оцінками опитаних, один з найефекти-
вніших безкоштовних каналів залучення та утримання клієнтів.  

Поголос серед знайомих. Один з кращих варіантів для початку. Ну а де 
ще шукати клієнтів, якщо не серед знайомих? Як і попередній з названих ме-
тодів, не дивлячись на зовнішню видимість простоти, відсутності необхідно-
сті серйозної підготовки до використання, не є таким, що можна використати 
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аби як. У даному випадку також необхідне «обережне» поводження з інфор-
мацією, ретельний аналіз можливих психологічних прийомів, обсягів, вигля-
ду, часу тощо її подання.  

Премії за залучених клієнтів. Стимулювання рекомендацій від поточ-
них клієнтів можливе шляхом надання їм купонів на повторні замовлення, 
якими вони можуть поділитися зі знайомими. Якщо робити це регулярно, то 
повторних звернень буде більше. Метод працює просто - якщо нового клієн-
та приводить старий клієнт, то підприємець ділиться з ним грошима. Розмір 
премії може бути різним. Наприклад, в агентстві нерухомості премія може 
становити 25% від суми комісійних.  

Дубль-ГІС - система електронних карт, куди компанія підприємця по-
трапляє безкоштовно, реально допомагає споживачам орієнтуватись у біль-
шості міст та сіл. Інформація дубль-ГІС робить пошук товарів та послуг ко-
мфортним, оскільки, як правило, містить детальну та актуальну інформацію 
щодо підприємств та організацій міста, часу роботи, способу оплати, оптима-
льних маршрутів проїзду тощо. Дубль-ГІС - одна з найбільш швидкозроста-
ючих рекламних площадок ринку контекстної реклами. 

Форуми і дошки оголошень в інтернеті. З дошками оголошень працю-
вати, як правило, легше і зручніше. Дії зводяться до швидкого і безкоштовно-
го розміщення у мережі зарані відредагованого тексту, іноді з можливістю 
ілюстрації. Зауважимо, що це – не раз і назавжди здійснений захід – оголо-
шення потребують періодичної актуалізації. 

Робота з форумами дещо складніша. Адміністратори форумів відразу 
банять за несанкціоновану рекламу, а прихована реклама зазвичай викликає 
їдкі насмішки учасників форуму. Часто рекламу можна розміщувати легаль-
но, за певну плату. Вартість оголошення варіює від 50 до 500 грн. на місяць. 
Якщо врахувати щоденну відвідуваність, то це прийнятна ціна.  

Групи Вконтакте та інших соціальних мережах - це хороший безкош-
товний канал для молодих підприємців, чия аудиторія користується цією со-
ціальною мережею.  

Контекстна реклама – засіб, що працює досить просто - людина захо-
дить в Яндекс або Google, пише що-небудь типу «купити квартиру» або «ре-
петитор з англійської» і натискає на кнопку пошуку. Далі Яндекс видає поси-
лання, а також рекламні оголошення по темі. Користувач вибирає рекламне 
оголошення і потрапляє на сайт рекламодавця. Оплата здійснюється за кож-
ний клік. Контекстна реклама - канал, що допомагає знайти потенційних клі-
єнтів в момент виникнення потреби. Проте якщо займатися контекстною ре-
кламою самостійно, до ладу не розібравшись у її тонкощах, то це гроші на ві-
тер. Витратити в перший місяць складуть не менше 1000 грн. А далі все буде 
залежати від серйозності підходу до справи, і від того, на якому ринку пра-
цює компанія.  

Сайт-візитка, який складається з трьох елементів: назва компанії, інфо-
рмація про послуги, координати і форма зворотного зв'язку. Вартість такого 
сайту, з нормальним якісним дизайном, складає близько 2000 грн. Плюс ре-
єстрація домену та хостинг. За допомогою сервісу Google Sites. можна ство-
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рити сайт безкоштовно.  
Блог, статті на сайтах, інтерв'ю в інтернеті також виступають важливим 

джерелом клієнтів , що не одразу, але виправдовує витрачені час та зусилля. 
Очевидно, що згаданий засіб не може використовуватись як єдине, самостій-
не для розповсюдження інформації, а служить для нагадування про себе, під-
тримання інтересу, залучення нових клієнтів за умовитого, що вони уже 
«стикались» з автором блогу, статті, інтерв'ю в інших засобах реклами. 

Аутсорсинг може використовуватись при виконанні маркетингових до-
сліджень, рекламуванні товарів та послуг тощо, практично для усіх елементів 
комплексу маркетингу. Використання аутсорсингу потребує серйозного під-
ходу з точки зору вибору виконавця, зокрема оцінки його кваліфікації, а та-
кож співставлення затрат та ефекту. За враженням доволі значної частини 
малих підприємців-практиків, у цілому ряді випадків їх звернення до аутсор-
сингу спрацював вислів: «Хочеш зробити гарно – зроби сам». Тим не менше, 
аутсорсинг має право називатись серед відносно недорогих інструментів, ви-
користовуваних у маркетинговій діяльності. 

Висновки. Як витратити менше, а отримати більше - споконвічна тема 
для бізнесу, особливо малого та середнього. Малобюджетна компанія перед-
бачає маркетингові заходи, які дають можливість по новому використовувати 
наявні інструменти (ресурси) і не вимагають великих фінансових вкладень з 
боку організації. На практиці успішно використовується доволі широке коло 
таких інструментів, які перелічені та описані вище. Разом з тим мусимо наве-
сти ряд застережень та зауважень, пов’язаних з їх застосуванням у конкрет-
них випадках. 

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

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

Говорячи про низькі витрати, як правило мова іде лише про фінансові 
ресурси, натомість не слід забувати про час, розумові зусилля підприємця. 

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

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

При використанні низьковитратних засобів маркетингу не варто нехту-
вати народною мудрістю:«Дешева рибка - погана юшка» [1] та «Краще мен-
ше, та краще». Витрати передбачають обов'язковий ефект. Ефект , як прави-
ло, один - підвищення обсягів продажів. Якщо, наприклад, разом з товаром 
або послугою клієнту «нагородили» неякісним «подарунком», негативне ста-
влення пошириться з нього на основний товар/послугу. Якісний, довговічний 
промо- сувенір стає подарунком. Решта - навантаженням.  

Будь-який засіб є доцільним, якщо виконаний якісно і викликає інтерес 



 150

у споживачів. Слід не переставати поважати своїх клієнтів, ставити себе на їх 
місце, лише тоді вони відгукнуться.  

Необхідним є використання засобів, у тому числі малобюджетних, у 
комплексі та системно, завдяки чому споживачі будуть накопичувати у своїй 
пам'яті повідомлення доти, поки ваша фірма не стане для них природним. 

Не слід нехтувати перевіркою результатів використання навіть безкош-
товних засобів. Не секрет, що оцінка ефективності затрат (у нашому випадку 
більшою мірою – зусиль) на маркетинг є складною проблемою. Тим не мен-
ше, вона абсолютно необхідна (з використанням експертних оцінок).  

Важливість, неопрацьованість проблеми на теоретичному рівні, обме-
женість та недостатня популяризація практичних рекомендацій визначає не-
обхідність та напрями подальшого дослідження проблеми маловитратного 
маркетингу для підприємств малого бізнесу: необхідність запровадження но-
вих засобів та інструментів, їх подальша систематизація, класифікація, роз-
робка рекомендацій щодо адекватного застосування відповідно до галузі дія-
льності, елементу комплексу маркетингу, оцінки ефективності тощо. 
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УДК 339:631.1.027:338.439.5 
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

НА ПРОДУКТОВОМУ РИНКУ 
Кошова Л.М., асистент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто процес експортно-імпортної маркетингової діяльності під-

приємств АПК на основі трансформованої моделі формування комплексу маркетингових 
засобів"5р", сформовано комплекс засобів з підвищення ефективності експортної марке-
тингової діяльності підприємств АПК Полтавщини на світовому продуктовому ринку. 

The article deals with the process of export marketing activity of agricultural enterprises 
based on the transformed model of formation of marketing tools "5p" complex; the complex of 
efficiency improving tools of export marketing activities of agricultural enterprises of Poltava 
region in the global food market was formed. 
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Постановка проблеми. Одним з головних напрямів на шляху до інтег-
рації України в світове господарство наразі є активна участь підприємств в 
міжнародній торгівлі. Саме участь в міжнародній торгівлі дозволить підпри-
ємствам АПК України вийти на новий рівень свого розвитку. Проблема екс-
портної діяльності розглядається в контексті зовнішньоекономічної інтегра-
ції як найважливіша умова входження галузі у світову господарську систему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Можливості використання 
маркетингу в міжнародній діяльності підприємства знайшли відображення в 
роботах М.В. Брагінець, В.Г. Ткаченко, В.І. Богачова, О.Л. Каніщенко, 
С.І.Косенкова, С.С. Гаркавенко, Д.В. Мінаєва [1,2,4,5,6,7].  

Постановка завдання. У підприємств АПК, що здійснюють експортну 
діяльність, як правило, відсутні маркетингові стратегії збуту продукції на зо-
внішніх ринках, а планування експортної діяльності обмежується лише оцін-
кою майбутніх продажів без будь-якої прив'язки до виробництва. 

 Всі функції міжнародного маркетингу здійснюються розрізнено і не в 
повному обсязі. Існуючі ж структури управління в більшості своїй орієнтова-
ні на виробництво і не забезпечують такі функції маркетингу, як дослідження 
зовнішнього ринку і аналіз чинників, що впливають на збут продукції, розро-
бка експортної стратегії і тактики ринкової поведінки підприємства, що не 
дає можливості товаровиробникам ефективно використовувати потенційні 
можливості світового аграрного ринку. 

Складність вирішення вказаних проблем пов'язана також з тим, що в 
даний час на рівні регіону функціонує структура управління зовнішньоеко-
номічною діяльністю, яка не забезпечує тісний взаємозв'язок її елементів, 
відсутні органи, що забезпечують належний розвиток експортної діяльності, 
недостатньо відпрацьовані методи державного стимулювання як експортного 
виробництва, так і експортної діяльності.  

Метою статті є обґрунтування  процесу експортної маркетингової дія-
льності підприємств АПК на основі трансформованої моделі формування 
комплексу маркетингових засобів "5р", формування сукупності засобів з під-
вищення ефективності експортної маркетингової діяльності підприємств 
АПК України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На рівні регіону маркети-
нгова діяльність має носити стратегічний характер і бути зосереджена на ма-
сштабному здійсненні дослідницької функції, організації планування і про-
гнозування маркетингової діяльності, проведенні аналізу, координації і уза-
гальнення досвіду роботи маркетингових служб підприємств АПК. Виробни-
ки продукції агарного сектора для досягнення конкурентоспроможності на 
певному сегменті світового ринку повинні мати інформацію про об'єми по-
питу на конкретний вид продукту, ресурси і технології його виробництва, 
напрями використання, вимоги до якості, переваги, зміни смаків споживачів, 
конкурентів на зовнішньому ринку.  

Особливості агропромислового виробництва формують специфічні ви-
моги до маркетингової діяльності товаровиробників. Завдяки системі управ-
ління збутовою політикою має розроблятися номенклатура аграрної  продук-
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ції, реалізовуватися цінова стратегія, здійснюватися просування продукції на 
міжнародному ринку на основі задоволення попиту споживачів і інтересів 
виробників. Характер труднощів, що виникають при вивченні даної пробле-
ми, багато в чому пояснюється відсутністю наукових підходів і методів до 
аналізу експортного потенціалу і взаємозв'язку між виробничими процесами і 
експортною діяльністю. 

Для вирішення вказаних даних проблем на підприємствах АПК необхід-
но впроваджувати систему експортного маркетингу пов'язаного з реалізацією 
функцій у сфері міжнародного маркетингу підприємств АПК у зв'язку з їх-
ньою діяльністю на зовнішніх товаринах ринках. Зовнішньоторговельний мар-
кетинг ми пропонуємо визначати як початкову форму міжнародного маркети-
нгу, яка передбачає ефективний вихід підприємства на міжнародні ринки.  

Процес зовнішньоторгівельної маркетингової діяльності підприємств 
АПК, повинен включати наступні основні етапи: маркетингові дослідження 
зарубіжних ринків, вибір цільових ринків підприємства, формування компле-
ксу маркетингових засобів моделі "5р" (експортно-імпортна маркетингова 
товарна (Product Policy), цінова (Price Policy), збутова (Place  Policy), комуні-
каційна (Promotion  Policy) політика та інноваційна політика (Innovative 
Рolicy). Процес експортно-імпортної маркетингової діяльності представлено 
на рис. 1. 

 
Рис 1. Процес експотно-імпортної маркетингової діяльності служби 

міжнародного маркетингу підприємств АПК 
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тингу – модель "5р" (товарна політика (Product  Policy), цінова політика (Price  
Policy), збутова політика (Place Policy), комунікаційна політика (Promotion 
Policy) [2]. Але в комплекс marketing-miks для отримання від зовнішньоеко-
номічної діяльності найвищого бажаного результату, на нашу думку, необ-
хідно включити експортну інноваційну політику – систему дій підприємства 
щодо створення принципово нових товарів, технологій виробництва і збуту, 
організаційних концепцій, методів, які можуть забезпечити підприємству 
АПК міцні конкурентні переваги на вибраних сегментах світового ринку 
протягом достатньо тривалого часу. Таким чином, модель "4р" трансформу-
ється в модель "5р ". Розглянемо комплекс marketing-miks, що пропонується 
до застосовування в експортно-імпортній маркетинговій діяльності підпри-
ємств АПК. 

Експортна товарна політика – це наперед обдуманий на конкретний пе-
ріод часу курс дій підприємства на світовому товарному ринку. Розробка і 
здійснення товарної політики передбачає вибір і здійснення стратегії підпри-
ємства щодо пропонованого товару – базова концепція продукту, асортимент 
товару, робочі характеристики товару, атрибути товару, що сприймаються 
споживачем, присутність товару на ринку, упаковка, марочна політика, ши-
рока обізнаність про ринок аналогічних товарів на світовому ринку і про пер-
спективу його розвитку, чітке знання проблем виходу зі своїм товаром на сві-
товий ринок. 

При розробці експортного товару слід пам'ятати про вимушену і необ-
хідну адаптацію. Вимушена адаптація – адаптація товару на світовому ринку, 
причиною якої є місцеві технічні умови, норми безпеки і гігієни, а от необ-
хідна адаптація це адаптація товару на світовому ринку, обумовлена особли-
востями конкретного странового ринку і специфічними потребами його по-
купців. Експортна маркетингова цінова політика – це політика визначення 
оптимального рівня цін і динаміки їхньої зміни на продукцію, що експорту-
ється. Об'єктами управлінських рішень в ціновій політиці виступають харак-
теристики просторових цін, принцип варіювання цінами, умови оплати і кре-
диту, знижки, логістичні аспекти ціноутворення. 

На розробку ціни експортного товару впливають різноманітні чинни-
ки:- купівельна спроможність, розміри митних та інших зборів, ставлення 
споживачів до вітчизняних і зарубіжним товарів, втручання держави в ціноу-
творення, коридор цін, антидемпінгове ціноутворення, рівень міжнародної 
конкуренції, коливання валютних курсів. 

Експортно-імпортна маркетингова політика розподілу і збуту – це су-
купність заходів підприємства з аналізу і вибору оптимальних варіантів по-
стачання товару споживачеві, визначенню каналів збуту і методів продажу. 
Основними об'єктами управлінських рішень є: обхват ринку, вибір каналу 
збуту, структура каналів, спрямованість розподілу, щільність розподілу, ди-
лерська підтримка, торговий персонал, прямий маркетинг, логістика. 

При реалізації політики розподілу в зовнішньоекономічній діяльності 
необхідно враховувати такі чинники: - зростання витрат, обумовлене това-
ром, що перетинає кордон; - високі вимоги до виконання умов постачання, 
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що склалися на світовому ринку; - більш високі ризики, пов'язані з відстан-
ню, політичними проблемами, митними бар'єрами, валютним курсом; - від-
мінності між системами збуту різних країн . 

Вибір зовнішніх каналів збуту продукції – найбільш важливе рішення 
для підприємства. Для збуту своєї продукції підприємства можуть викорис-
товувати різні канали, зокрема: міжнародну оптову і роздрібну торгівлю. 
Аналіз свідчить, що протягом останніх років підприємства АПК України 
практично не використовують такий потужний маркетинговий засіб, як між-
народна фірмова торгівля. Такий стан справ необхідно змінювати в напрямку 
налагодження і розвитку міжнародної фірмової торгівлі. Навколо цих торго-
вих закладів сформований певний позитивний імідж, вони мають свого ста-
більного покупця. Якщо зараз забезпечити ці магазини широким асортимен-
том агропродукції, розробивши гнучку систему цін, вони зможуть приверну-
ти до себе провідні місця у системі міжнародного збуту. Адже власна міжна-
родна фірмова – це найбільш ефективний засіб реалізації продукції підпри-
ємства, визначення оптимального рівня міжнародної ціни, система налаго-
дження двостороннього зв'язку між виробником і споживачем продукції. 
Експортно-імпортна маркетингова політика комунікацій – це система цілесп-
рямованих дій, які мають забезпечити сприятливе відношення споживача у 
вибраних ринкових сегментах до підприємства і його товарів, програма дії 
підприємства на реальних і потенційних покупців зарубіжного ринку, в ре-
зультаті якої вони ухвалюють рішення про покупку товару. Цю дію підпри-
ємство здійснює, використовуючи такі засоби маркетингової комунікації: 
міжнародну рекламу, зв'язки з громадськістю, корпоративний стиль, торгову 
марку, споживче просування, торгове просування, участь в міжнародних ви-
ставках і ярмарках, організацію презентацій. 

Таким чином, розробку комплексу marketing-miks визначає обрана екс-
портна маркетингова стратегія підприємства. 

Вітчизняна система агропромислового експортно-імпортного маркети-
нгу має охоплювати всі підприємства й організації, тобто суб'єктами марке-
тингової діяльності мають стати виробники сільськогосподарської продукції, 
заготівельні, транспортні, переробні, посередницькі, сервісні та торговельні 
підприємства. На крупних підприємствах АПК доцільно створювати спеціа-
льні управлінські структури – служби експортно-імпортного маркетингу. Се-
лянські господарства, в тому числі фермерського типу, посередницькі і серві-
сні фірми можуть об'єднувати свої фінансові ресурси i здійснювати відповід-
ну діяльність через маркетингові центри.  

Одним із дієвих засобів підвищення ефективності експортної маркети-
нгової діяльності підприємств АПК є об'єднання ресурсів та скоординована 
діяльність з метою відстоювання спільних інтересів в органах влади, форму-
вання та реклами нових видів продукції на зовнішніх ринках, ведення зовні-
шньоекономічної діяльності, розвиток зовнішньоекономічної маркетингової 
кооперації виробників продукції АПК.  

З метою реального втілення окреслених напрямків та для забезпечення 
ефективного функціонування підприємств АПК економічно доцільним та не-
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обхідним є створення служби експортного маркетингу, яка б могла ефектив-
но виконувати покладені на неї маркетингові функції. Виходячи із економіч-
них та соціальних реалій, раціональним є створення служби маркетингу за 
ринково-функціональною ознакою, спеціалісти з маркетингу керують різни-
ми функціями міжнародної маркетингової діяльності. 

Ринково-функціональна структура управління експортно-імпортним 
маркетингом дозволяє чітко визначити завдання і об'єкти міжнародного аг-
ромаркетингу, спеціалізуватися на світовій ринковій кон'юнктурі, швидко ре-
агувати на ринкові коливання, досліджувати кожен окремо взятий світовий 
ринок продукції. У нинішніх умовах сільські товаровиробники вимушені шу-
кати ефективні форми управління маркетингом і міжнародного позиціону-
вання агробізнесу.  

Ефективність маркетингової діяльності полягає в зниженні витрат на 
постачання і збут, забезпечення виробництва необхідними матеріально-
технічними ресурсами у встановлені терміни за мінімально можливими ціна-
ми, збільшенні об'ємів реалізації товарів, що у результаті сприяє успішній ді-
яльності підприємства на світовому ринку в цілому. 

Організація міжнародної маркетингової діяльності в АПК покликана 
вирішувати такі завдання: максимальне задоволення потреб покупців на сві-
тових ринках в продуктах харчування за кількістю, якістю і споживчими вла-
стивостями; здійснення обміну; вихід на внутрішній і зовнішній ринки. Спе-
цифіка господарювання на різних рівнях АПК – регіон, район, підприємство 
– визначає особливості розвитку експортного маркетингу.  

Неодмінна умова успішного функціонування експортного маркетингу в 
регіоні – створення єдиного інформаційного простору на базі комп'ютерних 
мереж (мережа маркетингових систем), який забезпечить обмін оперативною 
інформацією, координацію експортної маркетингової діяльності підприємств 
АПК та державних органів виконавчої влади, сприятиме адаптації фахівців з 
експортного агромаркетингу до умов чинної структури світового агробізнесу. 

Однією з центральних ланок експортно-імпортного агромаркетингу ви-
ступає саме система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ма-
ркетингових служб на підприємствах, яка охоплює сортування i сертифіка-
цію продукції, сферу заготівель сільськогосподарської продукції, міжнародну 
рекламну діяльність, транспортування продукції, стандарти та технічні вимо-
ги. При розробці зовнішньоекономічної стратегії інформація розглядається 
як найважливіший ресурс підприємства, а інформаційні технології як засоби, 
завдяки яким реалізуються стратегічні цілі. Для підприємств АПК важливе 
не виділення і ізолювання інформаційних потоків зовнішньоекономічної дія-
льності в окрему систему або програмний продукт, а їхня інтеграція в загаль-
ну інформаційну систему підприємства і ефективну взаємодію з цією систе-
мою. Налагодження механізму функціонування маркетингових інформацій-
них систем слід здійснювати через комплекс державних установ – при Мініс-
терстві аграрної політики через загальнодержавний відділ, в обласних і ра-
йонних управліннях сільського господарства – завдяки регіональним пред-
ставництвам. 



 156

Висновки. Тож, в нинішніх умовах розвитку ринкових відносин в 
Україні саме експортно-імпортний маркетинг є найважливішою формою ма-
ркетингу для виходу вітчизняних підприємств АПК на зовнішні ринки. Між-
народні ринки ставлять високі вимоги до запропонованих на них товарів, їх-
нього сервісу, ціни, реклами тощо. В зв'язку з цим в роботі запропоновано 
трансформувати модель комплексу маркетингових засобів "4р" в модель"5р", 
що дозволить підвищити конкурентоспроможність національного продукту 
на зовнішньому ринку. Особливої значимості набуває процес формування 
комплексу засобів з підвищення ефективності зовнішньоторгівельної марке-
тингової діяльності підприємств АПК України. 
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Розглянуто роль лізингу в стимулюванні інноваційних процесів. Визначено його 

особливості та переваги використання; обґрунтовано важливість розвитку лізингу як 
методу забезпечення відтворювання основних засобів та як методу довгострокового 
кредитування підприємств. Запропоновано напрями підвищення ефективності лізингово-
го інвестування. Обгрунтовано та доведено, що  лізинг є потужним фінансовим інстру-
ментом інвестування розвитку економіки загалом. Досліджено основні напрями держав-
ного регулювання й розвитку лізингового інвестування в Україні. 

The role of leasing in stimulating innovation processes. Determined its features and 
advantages of , proved the importance of leasing as a method of ensuring the reproduction of 
fixed assets and as a method of long-term lending . Directions improve the efficiency of leased 
investment. Proved and proved that leasing is a powerful financial instrument for investing 
overall economic development. The basic directions of state regulation and leasing of investment 
in Ukraine. 

 
Постановка проблеми. Україна на момент проголошення незалежнос-

ті визначалася як держава із сильною індустріальною базою та високим нау-
ково-технічним потенціалом. Але ці досягнення країна мала більше двадцяти 
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років тому назад. Якщо ж розглядати питання науково-технічного потенціалу 
країни сьогодні, то воно є досить проблемним. В першу чергу, проблема в 
тому, що вітчизняне виробництво у технологічному аспекті відстає від роз-
винутих країн на 20-30 років. 

Лізингові операції і їх роль при фінансуванні інвестиційної діяльності 
підприємств підвищуються з кожним роком. Насамперед, лізинг — це форма 
інвестування, один з каналів надходження засобів до підприємств. Тому саме 
лізинг можна розглядати як один з найдієвіших способів виходу з кризи. Ось 
чому глибоке наукове опрацьовування інвестиційних можливостей лізингових 
операцій в сучасних умовах розвитку економіки, розробка практичних і теоре-
тичних основ їх розвитку і впливу на стан інвестиційного потенціалу підприєм-
ства є актуальною і практично важливою задачею [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням фінансування 
інвестицій та застосуванням лізингу зокрема, займалися відомі зарубіжні вчені, 
такі, як: Х.-Й. Шпіттлер, Т. Кларк, Р. Брейлі, Л.- Дж. Гітман та ін. З переходом 
країн СНД до ринкових відносин розв'язанню даних питань були присвячені 
роботи багатьох російських (В. Газман, Н. Адамова, М. Агафонова, 
Е. Кабатової, А. Митяков та ін.) і вітчизняних (Б. Луціва, А. Пересади, 
Н. Внукової, І. Бланка, Г. Куліш, О. Шкуратов, А. Барабаш, М. Пастернак, 
І. Покотило тощо) науковців. Проте, через динамізм сучасних соціально-
економічних, політичних процесів зазнають відповідних змін і умови здійснен-
ня лізингових операцій, які не завжди носять позитивний характер, потребують 
швидкого реагування і недостатньо вивчені. Тому ряд актуальних питань щодо 
оцінки, розвитку, фінансування та кредитування лізингу потребують додатко-
вого дослідження. 

Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження основних 
напрямів державного регулювання й розвитку лізингового інвестування в Укра-
їні; визначення ознак лізингу як інвестиційного інструмента управління розвит-
ком підприємств; довести та обгрунтувати, що лізинг є потужним фінансовим 
інструментом інвестування розвитку економіки загалом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В нашій країні більшість 
українських підприємств потребують негайного оновлення основних фондів, 
технічного переозброєння виробничих потужностей що діють, введення конку-
рентноспроможної техніки, техніки нового покоління. Враховуючи обмеже-
ність можливостей збільшення обсягів фінансових ресурсів, призначених для 
інвестування нововведень, доцільно звернути увагу на оптимізацію структури 
вже наявних фінансових ресурсів і на принципи, що лежать в основі їх інвесту-
вання. Досвід країн Латинської Америки і Південної Кореї показав, що навіть в 
умовах високих темпів інфляції існують можливості стимулювання нововве-
день. У цьому зв'язку слід зазначити, що особливого значення набуває застосу-
вання нетрадиційних методів інвестування інноваційної діяльності. До таких 
методів відноситься, зокрема, лізинг. 

Розвиток лізингу є особливо актуальним для України з огляду на такі об-
ставини. По-перше, українська економіка характеризується високим ступенем 
зношеності основних фондів. При цьому, підприємства змушені фінансувати 
інвестиції переважно із власних коштів, оскільки кредити банків, кошти інсти-
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тутів спільного інвестування та інші джерела зовнішнього фінансування скла-
дають порівняно невеликий відсоток від загального обсягу капітальних вкла-
день в економіці. По-друге, в країні є недостатньо розвинутим сектор малих та 
середніх підприємств, насамперед через ускладнений доступ до фінансування. 

Активне впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню осно-
вних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фі-
нансування інвестицій, і розвитку малого та середнього бізнесу завдяки більшій 
доступності лізингових операцій, порівняно з іншими інструментами запози-
чень. Окрім того, розвиток лізингу стимулюватиме підвищення ефективності 
кредитної політики банків у результаті створення конкурентного середовища 
між джерелами фінансування та розвиток організованого вторинного ринку ба-
гатьох видів техніки. 

Однією з головних причин стрімкого та успішного розвитку лізингового 
ринку в провідних країнах світу є сприятлива державна політика у сфері подат-
кового законодавства (можливість застосування прискореної амортизації та на-
дання податкової інвестиційної пільги). Українське законодавство характеризу-
ється наявністю протиріч у визначенні основних положень організації лізинго-
вих відносин та високим податковим тиском на лізинговий бізнес.  

На сьогоднішній день розвиток лізингового інвестування – це стратегіч-
ний напрямок дій державних органів влади, адже лізинг надає великі можливо-
сті для підйому народного господарства. Виступаючи як особливий спосіб інве-
стування, лізингові операції є своєрідною альтернативою банківському креди-
туванню, оскільки лізинг заснований на тих самих принципах, що і кредит - те-
рміновість (негайність), платоспроможність, повернення [4]. 

При проведенні порівняльного аналізу потрібно виходити із того, що 
обидва методи мають свої плюси і мінуси, які потрібно враховувати при проек-
туванні операції. 

Переваги та недоліки обох методів інвестування в основні засоби пов'яза-
ні, передовсім, з оподаткуванням всіх учасників операції по кожному із варіан-
тів, що досліджуються. Вартість лізингу може бути меншою або дорівнювати 
вартості кредиту тільки при умові використання податкових пільг [3]. 

Головною фінансово-економічною принадою лізингу є його цінова кон-
курентоздатність у порівнянні з іншими джерелами фінансування. Лізинг може 
дати фінансистам додаткову надійність, щоб спонукати їх надати можливість 
фінансування активів для нових видів діяльності. Володіння активом має пере-
ваги, порівняно з іпотекою чи борговим зобов�язанням, отримання яких може 
бути дуже важким, а вартість реєстрації, якщо вона необхідна, - високою. Крім 
того, оскільки лізинг є формою фінансування, заснованою на активі, потреба в 
додаткових гарантіях є більшою, ніж при інших формах фінансування. 

З використанням лізингу ефективність орендованого устаткування зрос-
тає. Висока рентабельність лізингу та наявність чіткої нормативної бази можуть 
сприяти форсуванню темпів розвитку цієї операції.  При дефіциті внутрішніх 
капіталовкладень такий шлях є виходом із створеної ситуації. 

Для того, щоб організувати будь-яке виробництво товарів, надання по-
слуг, виконання робіт або розширити масштаби вже розпочатої справи необхід-
ні певні витрати. Дістати у своє розпорядження нові робочі машини, обладнан-
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ня можна двома способами – придбати чи взяти в оренду. Придбання тих чи 
інших потужностей можливе тільки тоді, коли покупець має достатні власні 
кошти або одержить довгостроковий кредит у банку. Більшість суб�єктів під-
приємницької діяльності в Україні не можуть ні виділити кошти для інвестицій, 
ні взяти в кредит, бо не спроможні забезпечити його заставою, а за інших умов 
банки кредитів не надають. 

На сьогодні одні підприємства мають готову для реалізації продукцію 
(машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальну та іншу техніку), а 
інші – потенційні споживачі – не мають коштів для її придбання. Споживачі го-
тові взяти основні засоби в лізинг, але це не влаштовує продавця. У цьому разі і 
виникає необхідність у лізингодавцеві, який придбає цю техніку і здає її в лі-
зинг споживачеві. В умовах високих ставок на кредити банків лізинг є одним із 
напрямів здійснення технічного переозброєння підприємстві, які не мають до-
статніх власних оборотних засобів. 

Лізинг дозволяє не залучати позиковий капітал і не «заморожувати» вла-
сний, економити на затратах, пов’язаних з володінням майном, установлювати 
за погодженням з лізингодавцем гнучкий порядок здійснення лізингових пла-
тежів. Ось чому останнім часом багато фахівців органів державного управління, 
господарські керівники, підприємці та менеджери, наукові працівники виявля-
ють інтерес до питань розвитку в Україні лізингу майна.  

Загалом, лізинг як форма підприємницької діяльності дуже важливий, 
оскільки для виробників розширяться можливості збуту власної продукції, осо-
бливо тієї, яка дорого коштує. Для лізингодавця лізинг – це більш економічно 
вигідна форма здачі майна в найм завдяки порівняно високому рівню  лізинго-
вих платежів. Лізингоотримувачеві надається можливість оперативного понов-
лення виробничих фондів за рахунок отримання нового дорогого обладнання в 
користування без його повної оплати. Лізинг одночасно активізує інвестиції 
приватного капіталу у сферу виробництва, поліпшує фінансовий стан безпосе-
редніх товаровиробників і підвищує конкурентоспроможність малого і серед-
нього вітчизняного бізнесу. 

Чим же привабливий лізинг? Які його найбільш суттєві економічні виго-
ди: 

1. Можливість застосування учасниками в лізинговій операції механізму 
прискореної амортизації об'єкта лізингу. 

2. Можливість зарахування предмету лізингу на баланс лізингоодержува-
ча або лізингодавця із зазначенням, що майно взяте/передане у лізинг. 

3. Лізинг звільняє орендаря від процедур і витрат, пов'язаних із володін-
ням майном, тому що юридичним власником залишається орендодавець. 

4. Заощаджувати при сплаті підприємством податків користуючись пода-
тковими пільгами. 

5. Лізинг дає змогу не залучати позиковий капітал, не «ускладнювати» ак-
тиви підприємства і допомагає підтримувати оптимальне співвідношення влас-
ного і позикового капіталу. 

6. Переговори з виробниками і постачальниками, оформлення договорів 
купівлі-продажу, при потребі реєстрацію майна проводить лізингодавець, що 
скорочує матеріальні витрати та економію часу лізингоодержувача. 
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При інвестиційному проектуванні потрібно мати на увазі, що, не дивля-
чись на велику кількість переваг, лізинг має і деякі недоліки в порівнянні з кре-
дитом. 

Зокрема, лізинг має більш складний механізм в організації операції, оскі-
льки потрібно узгодити інтереси декількох, а інколи навіть багатьох учасників. 

Основним з негативних моментів є те, що отримуючи майно по лізингу, 
підприємство отримує право розпорядження майном, тільки після виконання 
всіх умов договору лізингу, ставши власником активу. Також, у випадку виходу 
з ладу устаткування, платежі відбуваються у встановлені строки [2]. 

Висновки. Україна стала на шлях глибоких соціально-економічних пере-
творень, неодмінною умовою успішного здійснення яких є розвиток виробничої 
сфери. Тут необхідно використовувати альтернативні методи фінансування ви-
трат на оновлення матеріальної бази і модифікацію виробництва. Однією з та-
ких альтернатив може стати лізинг – ефективний інструмент оновлення основ-
них фондів без значних одноразових витрат капіталу. 

Отже, на загальнодержавному рівні лізингове інвестування виступає не 
лише засобом стимулювання реалізації нової техніки і прискорення оновлення 
основних фондів, а й дає поштовх для розвитку національної економіки в ціло-
му, підвищення її якісного рівня. Державна підтримка та вивчення етапів орга-
нізації лізингової діяльності суб’єктами господарювання дозволить використо-
вувати лізинг як ефективний механізм залучення довгострокових інвестиційних 
ресурсів в реальний сектор економіки. 

Незважаючи на економічні переваги впровадження лізингу, в Україні він 
не дуже поширений. Можна назвати багато факторів, що стримують його роз-
виток, але головним з них є відсутність нормативно-правової бази, яка б доско-
нало регулювала б лізингову діяльність. Закону України «Про лізинг» недоста-
тньо для стимулювання розвитку лізингового бізнесу. Проте, активне впрова-
дження лізингових операцій на підприємствах України може стати потужним 
імпульсом технічного розвитку, переобладнання виробництва і структурної пе-
ребудови економіки. Отже, лізинг – один із головних механізмів фінансової під-
тримки суб’єктів підприємництва, тому що це – строкове, цільове і платне ко-
ристування майном відповідно до умов, визначених конкретним договором (ко-
нтрактом), а також довгострокова оренда обладнання, транспортних засобів, 
споруд виробничого призначення тощо і використовується як одне з позикових 
джерел формування інвестиційних ресурсів. 
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Розглянуто проблеми управління розвитком підприємств аграрної сфери та інно-

ваційними процесами. Досліджено сутність і особливості сучасних інноваційних процесів, 
розкрито основні напрямки інноваційної діяльності аграрних підприємств. Визначено не-
обхідність розроблення інноваційної політики аграрних підприємств з метою підвищення 
ефективності їх функціонування. 

The problems of managing the development of enterprises the agricultural sector and 
innovation processes. The essence and characteristics of modern innovation processes revealed 
major areas of innovation farms. The necessity of developing innovative policy agricultural 
enterprises to improve their effectiveness. 

 
Постановка проблеми. Актуальність дослідження інноваційної діяль-

ності сільськогосподарських підприємств зумовлена посиленням конкурент-
ної боротьби на ринку сільськогосподарської продукції та інтеграцією Украї-
ни в міжнародний економічний простір, що зумовлює необхідність форму-
вання інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільського господарства [1, 
с. 165-168]. Інноваційна діяльність є цілеспрямованим функціонуванням су-
б'єкта щодо створення, впровадження у виробництво і просування на ринок 
нових ефективних продуктів, науково-технологічних та організаційно-
управлінських досягнень НТП, які приносять прибуток. Без інноваційних 
процесів не зможуть відбуватися структурні перетворення, динамічне еконо-
мічне зростання і виведення економіки України на шлях сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації інвес-
тиційно-інноваційної діяльності держави і підприємств та її впливу на розви-
ток національного господарства отримали своє висвітлення у наукових пра-
цях сучасних вітчизняних науковців і практиків: В.Д. Базилевича, Ю.М. Ба-
жала [4], В.М. Геєця, О.І. Дація [2], М.Ф. Кропивка [6], М.М. Кулаєця [7] та 
ін. Вони розглядають теоретичні проблеми діяльності аграрних підприємств, 
аналізують соціально-економічні умови їх функціонування, визначають шля-
хи подальшого розвитку. 

За високої позитивної оцінки наукових досліджень з вказаної пробле-
матики окремі аспекти управління та ефективності інноваційних технологій у 
діяльності аграрних підприємств України залишаються дискусійними і по-
требують комплексного наукового вивчення, осмислення і переосмислення. 
Зокрема, невизначеними залишаються питання теоретико-методологічного 
характеру, пов’язані із розумінням особливості інноваційної діяльності та 
специфічними характеристиками інноваційних технологій аграрних підпри-
ємств [2, с. 65-76]. Також варто зауважити, що недостатньо опрацьованими 
нині є питання пошуку оптимальної моделі фінансування інноваційної діяль-
ності аграрних підприємств, які за умов кризового фінансового стану і обме-
женості фінансових ресурсів більшості вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств є вкрай актуальними. 
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Постановка завдання. Метою статті стало дослідження особливостей 
застосування інновацій у розвитку аграрних підприємств і розроблення, на 
цій основі, відповідних пропозицій щодо вдосконалення їх функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для економіки України та 
її аграрної сфери сьогодні характерне різке зниження показників інновацій-
ної активності; збільшення тенденції зниження творчої діяльності підпри-
ємств в сфері нових технологій і нових видів продукції. Інноваційною діяль-
ністю займається незначна кількість аграрних підприємств, переважна ж бі-
льшість із них взагалі в короткостроковій перспективі не ставлять перед со-
бою таких завдань, посилаючись на нездоланні, в сучасних умовах, складно-
сті пошуку фінансування. Тому нині надзвичайно актуальним є розробка всіх 
аспектів розвитку інноваційної діяльності [3, с. 87-98].  

Крім того, інноваційна діяльність в аграрній сфері – один із найважли-
віших шляхів підвищення продуктивності агропромислового виробництва, 
добробуту сільських мешканців і, в цілому, населення України. Розвиток віт-
чизняного агропромислового комплексу потребує невідкладного наукового 
обґрунтування економічних відносин між суб’єктами господарювання в умо-
вах ринкової економіки. Теоретичне узагальнення шляхів реформування, по-
долання кризових явищ перехідного періоду і вибір правильних орієнтирів 
економічного розвитку АПК показує, що для  подальшого його зміцнення 
необхідно спрогнозувати перспективу розвитку інноваційних процесів. Це 
сприятиме швидкому і ефективному трансформуванню сільського господар-
ства, дозволить стимулювати всі види підприємництва і, водночас, забезпе-
чить вихід на світовий ринок, що надзвичайно важливо для України з її вели-
ким аграрним потенціалом. Про це свідчать дані таблиці 1, де наведено пока-
зники виробництва найважливіших видів сільськогосподарської продукції на 
душу населення у найбільш розвинутих країнах Європи [4, с. 30-37].  

Таблиця 1 
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції на душу 

населення у країнах Європи та Україні, кг* 

Показник Великобри-
танія Італія Франція ФРН Україна Місце 

Зерно – і 
зернобобові 

 
405 

 
295 

 
1058 

 
445 

 
1033 

 
2 

Картопля 121 42 85 118 378 1 
М'ясо 66 63 112 96 86 3 
Молоко 262 204 519 450 469 2 
Цукор 22 28 67 50 118,6 1 

Масло тва-
ринне 

 
2,5 

 
1,3 

 
9,2 

 
6,9 

 
8,5 

 
2 

* Розроблено з використанням [5, с. 57-63] 
 

У сучасних умовах господарювання інноваційно-інвестиційний потен-
ціал аграрних підприємств слід розглядати як багатоелементну систему, що 
характеризується складом, сукупністю кількісних і якісних характеристик 
усіх наявних ресурсів, пов’язаних з функціонуванням і розвитком підприємс-
тва. Слід врахувати вплив на них зовнішніх і внутрішніх чинників, можливо-
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сті їх інтенсифікації у перспективі, які взаємодіють в агропромисловому ви-
робництві як єдине ціле і спрямовані на ефективну реалізацію проектів, про-
грам і стратегій інноваційно-інвестиційної діяльності в АПК.  

Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрного підприєм-
ства – складний процес створення підприємницьких можливостей, його струк-
туризації та побудови певних організаційних форм для досягнення стабільного 
розвитку і ефективного здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Інноваційний розвиток аграрної сфери не можливий без достатнього 
фінансового забезпечення. Сьогодні ключовою є проблема залучення інвес-
тиційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх раціональне використання. 
Від розв’язання даної проблеми залежать можливості подальшого економіч-
ного розвитку аграрного виробництва. 

Інвестиційний дефіцит, зумовлений згортанням державної фінансової 
підтримки сільськогосподарських підприємств, відсутністю розвиненої фі-
нансово-кредитної інфраструктури, зміною домінант державної аграрної по-
літики, зумовленою вступом України в СОТ, перманентним збільшенням 
диспаритету цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, високим 
рівнем зношення матеріально-технічної бази аграрного виробництва, низь-
кою інвестиційною привабливістю окремих сегментів аграрної сфери, - є  фа-
ктично основною перешкодою для активізації інноваційного попиту товаро-
виробників. В умовах окресленого стану аграрної сфери, надзвичайно важли-
вою є диверсифікація інструментів кредитної підтримки сільськогосподарсь-
ких виробників, нагромадження власних інвестиційних ресурсів суб’єктами 
аграрного підприємництва, запровадження оптимальних схем оподаткування 
і страхування, врахування екологічного чинника при розробленні інвестицій-
ної стратегії потужних агропромислових об’єднань [1, с. 165-168]. 

Останніми роками спостерігається пожвавлення інтересу до українсь-
ких сільськогосподарських підприємств з боку міжнародних інвесторів. Цьо-
му сприяє вдале географічне положення України, високий аграрний потенці-
ал вітчизняної економіки, потенційно високий споживчий попит, сконцент-
рований на відносно компактній території тощо. Тому збільшення інновацій-
ного інвестування в аграрний сектор можливо здійснити за допомогою ство-
рення венчурних фондів. Проте варто зазначити, що, якщо в міжнародній 
практиці головним призначенням венчурних фондів є впровадженняіннова-
цій, у вітчизняних реаліях венчурні фонди зазвичай використовують в цілях 
легальної оптимізації оподаткування. 

Збільшення загальної вартості активів венчурних фондів в Україні не 
призводить до адекватного зростання інвестиційних потоків в інноваційні се-
ктори економіки, в тому числі і в аграрний [6]. Основними акцепторами інве-
стицій венчурних фондів є компанії зі сфер нерухомості, будівництва (понад 
50 %) і фінансів. 

Оскільки перспективний розвиток інноваційних технологій в аграрній 
сфері є критично важливим для майбутнього вітчизняної економіки, тому 
розвитку саме венчурного інвестування АПК, яке дозволяє залучати кошти 
приватного сектору для реалізації інноваційних проектів в аграрній сфері, 
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повинна приділятись особлива увага. Тому вважаємо, що вагомим напрямком 
подальших досліджень у сфері інноваційної діяльності та технологій в АПК 
повинні стати дослідження у напрямку розробки і впровадження ефективних 
механізмів венчурного фінансування у галузі. 

Одним із найважливіших елементів діяльності аграрних підприємств 
має бути розробка їх інноваційної політики, яка міститиме у собі важливі 
стратегічні і тактичні аспекти. Інноваційна діяльність підприємств передба-
чає отримання певного ефекту, який потрібно оцінити з позиції його корис-
ності суспільству і дії на навколишнє середовище. При цьому передбачається 
здійснення аналізу ефективності інновацій, що є необхідним етапом здійс-
нення інноваційної політики і що, значною мірою, сприяє її коригуванню і 
оптимізації. Для того, щоб оцінити ефективність освоєння інновацій в аграр-
них підприємствах, варто скористатися показниками технологічної, економі-
чної, соціальної та екологічної ефективності. Технологічна ефективність пе-
редбачає ступінь використання ресурсів підприємства [2]. Технологічна ефе-
ктивність характеризується комплексом натуральних і вартісних показників, 
які відображають ступінь використання земельних, трудових, матеріальних 
ресурсів у процесі виробництва продукції, а також приріст ефективності еле-
ментів систем землеробства і тваринництва. Показники технологічної ефек-
тивності є основою визначення економічної ефективності, під якою розумі-
ється ступінь реалізації виробничих відносин. У ринкових умовах вона є го-
ловною серед інших. Виражається економічна ефективність в отриманні пев-
ного ефекту, перевищенням доходу від виробництва над витратами на нього. 
За допомогою показників економічної ефективності визначається ступінь 
впливу науково-технічного прогресу на вдосконалення господарського меха-
нізму, зростання економічних показників і пришвидшення інтенсифікації га-
лузі [7, с. 113-119]. 

Соціальна ефективність передбачає покращення умов життя, ступінь 
соціального розвитку. Екологічна ефективність розглядається як збереження 
екологічної обстановки під час підвищення продуктивності виробництва і га-
рантування населенню екологічно безпечних продуктів харчування [3,               
с. 87-98]. 

Таким чином, для того, щоб оцінити ефективність освоєння інновацій, 
треба користуватися системою показників технологічної, економічної, соціа-
льної та екологічної ефективності. Такий підхід гарантуватиме аграрному 
підприємству постійне отримання вичерпної інформації про стан і ефектив-
ність інноваційних процесів. 

Висновки. В аграрних підприємствах у найближчій і довготерміновій 
перспективі врахування інноваційного чинника повинно бути однією з вирі-
шальних умов подальшого розвитку суб'єктів господарювання. Такий підхід 
дасть змогу поєднати ефективність інноваційної господарської діяльності 
суб’єктів господарювання аграрної сфери, а отже, слугуватиме в досягненні 
ними стратегічних цілей. Враховуючи вищезазначене необхідно відмітити, 
що для фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери не-
обхідно: 
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- забезпечити організацію конкурентоспроможного виробництва аграр-
но-продовольчої продукції, що можливо завдяки концентрації інвестицій у 
пріоритетних сферах, зокрема здійсненню інвестицій в розвиток людського 
капіталу; 

- переорієнтувати інвестиції у розвиток галузей сільського господарст-
ва з порівняно високою інтенсивністю виробництва, що сьогодні потребують 
якнайшвидшого відродження на новій техніко-технологічній основі, забезпе-
чують створення додаткових робочих місць на селі та виробництво імпорто-
замінних товарів; 

- впроваджувати інвестиційно-інноваційні проекти будівництва проми-
слових об’єктів з переробки енергетичних продуктів і виробництва біопаль-
ного, що сприятиме випуску альтернативних видів екологічно чистого паль-
ного, утилізації надлишків виробленої сільськогосподарської продукції та 
проміжної продукції промислового виробництва, створенню нових робочих 
місць, збільшенню доходів сільського населення та надходжень до бюджету 
[1, с. 165-168]. 

Здійснення інноваційної діяльності підприємствами АПК підвищить 
рівень їх конкурентоспроможності та покращить ефективність виробничо-
господарської діяльності в цілому. Таким чином, перед аграрною сферою 
відкриваються широкі перспективи у зв’язку із загрозою світової продоволь-
чої кризи, зростанням попиту на біопальне, відсутністю можливості розши-
рювати посівні площі та нарощувати продуктивність сільського господарства 
основними аграрними країнами. 
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Відтворення ефективного розвитку цукробурякової галузі в Україні та забезпечен-
ня кон’юнктурності в ринкових умовах потребує прискореного її розвитку, поліпшення 
умов господарювання, захисту національних інтересів держави та її продовольчої безпе-
ки. Це зумовлюється як важливим значенням цукру в продовольчих ресурсах, так і сприя-
тливими природо-економічними умовами України у розвитку цукробурякового виробницт-
ва. Тривала системна економічна криза, яка охопила всі галузі агропромислового комплек-
су, особливо відчутно позначилась на цукровому виробництві, призвела до занепаду буря-
ківництва як провідної рослинницької галузі, руйнування матеріально-ресурсного потенці-
алу цукрової промисловості, різкого спаду виробництва цукру й витіснення вітчизняних 
товаровиробників із зовнішнього продовольчого ринку. 

Playback effective development of the sugar industry in Ukraine and ensuring 
timeserving in the market environment requires accelerated development, improving the business 
environment, protection of national interests of the state and its food security. This can be 
explained the importance of sugar in food supply and favorable natural-economic conditions of 
Ukraine in the development of sugar beet production. Prolonged systemic economic crisis that 
has engulfed all sectors of the agro-industrial complex, especially noticeable impact on sugar 
production, resulted in the decline of sugar beet as a leading crop industry, the destruction of 
material-resource potential of the sugar industry, the sharp decline of sugar production and the 
displacement of domestic producers from foreign food market. 

 

Постановка проблеми. Цукробуряковий підкомплекс є однією з най-
важливіших стратегічних галузей агропромислового виробництва країни, а 
одне з провідних місць в системі ринків належить ринку цукру, як з точки зо-
ру забезпечення внутрішніх потреб, так і використання експортного потенці-
алу. Багато дослідників ринку цукру віддають перевагу комплексному підхо-
ду до організації виробництва, включаючи виробництво сировини та цукру, 
його реалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослі-
дження теоретичних і практичних питань, пов’язаних із розвитком ринку цу-
кру в період формування ринкової економіки в аграрному секторі присвятили 
свої дослідження: В.Амбросов, В.Андрійчук, Ю. Білик, В. Бондар, Й. Завад-
ський, О. Заєць, В. Зіновчук, Є. Імас, М. Коденська, Н. Ткаченко, О. Шпичак, 
О. Чернієнко та багато інших вітчизняних та зарубіжних вчених [1-2, 5-7]. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення сучас-
ного стану та перспектив розвитку ринку цукру в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до концепції 
національної безпеки України, цукор відноситься до категорії стратегічних 
продуктів, які забезпечують економічну безпеку країни. Однак при поточно-
му стані справ в бурякоцукровому комплексі Україна не в змозі забезпечити 
внутрішнє споживання тільки за рахунок цукру з цукрових буряків, і тому 
виробництво цукру в Україні має змішаний характер, тобто близько 10-30% 
цукру виробляється шляхом переробки тростинного цукру-сирцю. 
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За останні роки цукрове виробництво в Україні істотно скоротилось. 
Цукрові заводи працюють збитково, а доходи від експорту цукру зійшли 
практично нанівець. Основними споживачами цукру в Україні виступають 
населення та виробники кондитерських виробів (їх питома вага становить 
понад 70%), виробники лікеро-горілчаної продукції та молочних консервів 
(5% по кожному), виноробні підприємства і виробники хлібобулочних виро-
бів, виробники пива (3,5% по кожному), виробники безалкогольної продукції 
та соусів й майонезу (2,3% по кожному), виробники соків (2,2%), виробники 
кисломолочної продукції та морозива (1,9%) та інші (менше 1%). 

В Україні у 2012 році працювало 63 цукрових заводів загальною виробни-
чою потужністю 212,88 тис. тонн переробки буряків на добу. Резервом нарощу-
вання виробничої потужності в Україні є 26 законсервованих цукрових заводів, 
які при забезпеченні необхідною кількістю сировини можуть відновити свою ви-
робничу діяльність, або можуть бути перепрофільовані на виробництво біологіч-
них видів палива. Треба зазначити, що обсяги виробництва цукру, що поставля-
ється на внутрішній ринок України, обмежується квотою "А". Обсяги виробниц-
тва цукру, що призначений для поставок за межі України з метою виконання зо-
бов'язань держави за міжнародними договорами, обмежується квотою "В" [4]..  

З 63 цукрових заводів 31 переробили цукросировини і виробили цукру 
74,5 % від загальної кількості. Позитивним за останні роки в цукровій галузі 
є те, що сформувалась група інвесторів, за участю яких вироблено у сезоні 
переробки цукрових буряків урожаю 2012 року 70,6 % цукру до загального 
виробництва табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні виробники цукру в Україні 

Назва цукровиробника Кількість цукрових 
заводів, шт. 

Перероблено 
цукрових буря-

ків, тис. т 

Виробництво 
цукру, тис. т 

% до виробни-
цтва цукру 

ТОВ «Астарта-Київ» 7 3109,3 429,9 19,3 
ТОВ «Укрлендфармінг» 2 1532,7 207,7 9,3 
Група компаній «Мрія-
центр»  7 1455,5 167,4 7,5 
ТОВ«Агропродінвест» 2 1089,3 162,3 7,3 
ТзОВ «Радехівський цу-
кор»  1 1083,0 134,3 6,1 
ТОВ «Кернел Трейд» 3 918,8 119,4 5,4 
ТОВ «Панда» 3 789,0 100,9 4,5 
ТОВ "Подільські цукро-
варні" 3 513,4 69,4 3,1 
Агрофірма «Світанок» 2 486,1 68,4 3,1 
ВАТ «Теофіпольський 
ц/з»  1 538,4 66,5 3,0 
ТОВ «Галс-ЛТД» 2 360,6 44,7 2,0 
Всього інтегровані  
компанії  33 11876,1 1570,9 70,6 
Заводи не інтегровані в 
компанії 30 5287 654,9 29,4 
Разом по Україні 63 17163,1 2225,8 99,98 

Джерело: дані НАЦУ “Укрцукор” 
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Лідepом за обcягами виpобництва цукpу в Укpаїні вжe впpодовж 5 
pоків залишаєтьcя вepтикально інтeгpований холдинг Аcтаpта. Цього pоку 
цукpові заводи компанії виpобили 430 тиc. тонн цукpу, що на 16 % більшe 
минулоpічного обcягу виpобництва. Чаcтка холдингу в загальнонаціональ-
ному обcязі виpобництва цукpу зpоcла з 15% до 19%. Компанія 
Агpопpодінвecт поcтупилаcя дpугим міcцeм новому і eфeктивному гpавцю – 
холдингу UkrLandFarming, алe упeвнeно увійшла в тpійку лідepів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Peйтинг найбільших виpобників буpякового цукpу в Укpаїні  

в 2012/2013 МP 

 Компанія 
Обcяг, 
тиc.тонн, 

2013p 

Чаcтка, 
% 

Обcяг 
попepeд-
нього pоку, 
тиc. т, 2012 p

Зpоcтання/падіння 
обcягів,% 

1 ТОВ "Аcтаpта-Київ" 430 19% 371 16% 
2 UkrLandFarming 210 9% 187 12% 

3 ТОВ 
"Агpопpодінвecт" 162 7% 189 -14% 

4 Мpія 161 7% 151 7% 

5 ТзОВ "Pадeхівcький 
цукоp" 124 6% 112 11% 

6 Кepнeл (Цукpовий 
cоюз) 119 5% 162 -26% 

7 Панда 101 5% 90 12% 
8 АФ "Cвітанок" 68 3% 82 -16% 
9 Агpоцукоp 66 3% 89 -25% 
10 ПП "Кpяж" 53 2% 75 -29% 
11 Pазом 1494 66% 1508 -1% 
12 Інші 719 34% 977 -26% 
13 Вcього 2213 100% 2485 -11% 

Джерело: дані НАЦУ “Укрцукор” 
 

В поpівнянні з минулим ceзоном у пpовідних виpобників дeщо змі-
нивcя pівeнь eфeктивноcті виpобництва (табл. 3). Поки що в Укpаїні тільки 
тpи коpпоpації із ТОП-5 можуть похвалитиcя виcоким pівнeм eфeктивноcті. 
Цe – ТзОВ "Pадeхівcький цукоp", UkrLandFarming та ТОВ "Агpопpодінвecт", 
що cпівпало з нашими cподіваннями. Пpи цьому і за pівнeм eфeктивноcті, як 
і за обcягами виpобництва, UkrLandFarming тeж поcів дpугe міcцe. 

Таблиця 3 
Eфeктивніcть виpобництва цукpу по компаніям в ceзоні 2012/2013 МP 

п/п Компанія Тиc. тонн цукpу  
на 1 завод 

Кількіcть заводів, 
 що пpацювали 

1 ТзОВ "Pадeхівcький цукоp" 124 1 
2 UkrLandFarming 105 2 
3 ТОВ "Агpопpодінвecт" 81 2 
4 Агpоцукоp 66 1 
5 ТОВ "Аcтаpта-Київ" 61 7 
6 Кepнeл (Цукpовий cоюз) 40 3 
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п/п Компанія Тиc. тонн цукpу  
на 1 завод 

Кількіcть заводів, 
 що пpацювали 

7 АФ "Cвітанок" 34 2 
8 Панда 34 3 
9 ПП "Кpяж" 27 2 
10 Мpія 21 6 

Джерело: дані НАЦУ “Укрцукор” 
 

В регіональному аспекті лідерами виробництва цукру є Полтавський та 
Вінницький регіон, частка яких у структурі складає 19% і 16% відповідно рис. 1. 

Полтавська
20%

Вінницька 
18%Київська

10%

Черкаська
7%

Львівська
7%

Харківська
5%

Рівненська
5%

Тернопільська
11%

Хмельницька
12%

Волинська
5%

 
Рис. 1. Структура виробництва цукру (з буряку) в Україні за 2012 р. 
Джерело: дані НАЦУ “Укрцукор” 
 

Досить питому вагу також мають Хмельницька (12%), Тернопільська 
(11%), Київська (10%) області. 

Динаміку середніх цін виробників на білий кристалічний цукор за 
2010-2012 рр.  показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка середніх цін виробників на білий 

кристалічний цукор за 2010-2012 рр. 
Джерело: дані НАЦУ “Укрцукор” 
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Щодо експорту, зазначимо що у 2012/2013 маркетинговому році Украї-
ною було експортовано 118,3 млн. т цукру, основними покупцями якого ста-
ли Казахстан, Грузія, Киргизстан (рис. 3). 

Киргизстан  5%

Казахстан 70%

Узбекистан 3%
Туркменістан 3%

Сирія 2%

Інші 5%

Ліван 4%

Грузія 8%

 
Рис. 3. Структура експорту цукру з України за 2012/2013 МР 

Джерело: дані НАЦУ “Укрцукор” 
 

Паралельно із ростом експорту Україна знизила обсяги імпорту цукру. 
За досліджуваний період країни імпортувала 14,6 тис. т цукру (рис. 4). 

Білорусія 58%

Бразилія 39%

Інші 3%

 
Рис. 4. Структура імпорту цукру в Україну за 2012/2013 МР 

Джерело: дані НАЦУ “Укрцукор” 
 

Виpобництво цукpових буpяків в Укpаїні нeобхідно зоcepeдити в 
найcпpиятливіших для виpощування цієї культуpи облаcтях, гpунтово-
кліматичні умови яких забeзпeчують виcокі показники уpожайноcті та якоcті 
коpeнeплодів. Підвищeння eфeктивноcті виpобництва цукpових буpяків та 
цукpу можливe шляхом знижeння cобіваpтоcті й збepeжeння оптимального 
pівня ціни для peнтабeльного виpобництва, pозв’язання пpоблeми 
забeзпeчeння виpобників матepіально-тeхнічними pecуpcами та 
дивepcифікації виpобництва пpодукції, що потpeбує пeвної дepжавної 
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підтpимки товаpовиpобників галузі. 
Висновки. Для забeзпeчeння пpодовольчої бeзпeки кpаїни нeобхідно 

тepміново pозpобити та впpовадити відповідну комплeкcну пpогpаму 
pозвитку. Пpи цьому оcновою для її впpоваджeння має cтати внeceння змін 
до законодавчої бази, які б вpаховували політику дepжавного захиcту націо-
нальних виpобників cільcькогоcподаpcьких товаpів і пpодовольчої пpодукції. 
Peалізація цієї пpогpами має peалізовуватиcя, вpаховуючи два  завдання, які 
нівeлюють оcновні пpоблeми pинку цукpу: забeзпeчeння cпоживчого pинку 
товаpом по адeкватній ціні та забeзпeчeння умов cталого pозвиток націона-
льних виpобників цукpу. 

Дepжавнe peгулювання має бути напpавeнe на ліквідацію кpизового 
cтану у буpякоцукpовому комплeкcі та забeзпeчити матepіальну, фінанcову 
тeхнологічну cтабільніcть та cтимулювати до подальшого pозвитку шляхом 
оновлeння та інтeнcифікації матepіально-тeхнічної бази, забeзпeчeння 
здоpових інвecтиційних пepeдумов для довeдeння показників pозвитку ком-
плeкcу до лідepів цукpобуpякового виpобництва, і у peзультаті зайняття 
cильних позицій вітчизняних виpобників на cвітовому pинку цукpу. 
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УДК 631.11:65.011.47 
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ 

ПІДПРИЄМСТВ АПК 
Лебединський О.І. 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Розглядається концепція управління маркетингом з позицій маркетинг-міксу агра-
рної продукції підприємств АПК. Подається характеристика елементів концепції управ-
ління маркетингом підприємств АПК. Визначені напрями та шляхи забезпечення ефекти-
вності системи управління маркетингом підприємств АПК. Проведена оцінка здійснення 
маркетингової діяльності підприємствами АПК Полтавського району. Досліджено стру-
ктуру маркетингових витрат підприємств АПК Полтавського району. Запропоновано 
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механізм формування та запровадження маркетингової стратегії підприємств АПК 
Полтавського району. Визначено інструментарій стратегічного управління щодо ефек-
тивного запровадження маркетингової стратегії підприємствами АПК Полтавського 
району. 

The concept of management by marketing from positions of a marketing-mix of agrarian 
production enterprises agrarian and industrial complex is considered. The characteristic of 
elements the concept management of marketing the enterprises of agrarian and industrial 
complex moves. Directions and ways of maintenance system effectiveness management are 
defined by marketing of the enterprises agrarian and industrial complex. The estimation of 
realization marketing activity is spent by the enterprises agrarian and industrial complex of the 
Poltava area. The structure of marketing expenses the enterprises agrarian and industrial 
complex of the Poltava area is investigated. The mechanism of formation and introduction 
marketing strategy of the enterprises agrarian and industrial complex of the Poltava area is 
offered. The toolkit of strategic management on effective introduction marketing strategy by the 
enterprises agrarian and industrial complex of the Poltava area is defined. 

 
Постановка проблеми. З розвитком конкуренції виникає необхідність 

забезпечення ефективності здійснення економічної діагностики господарсь-
кої діяльності підприємств АПК щодо задоволення потреб споживачів. Пере-
важна більшість способів та методів економічної діагностики щодо забезпе-
чення ефективності господарювання орієнтовані на концепцію маркетингу. У 
зв’язку з цим, підприємства АПК мають орієнтуватися на маркетингове за-
безпечення здійснення економічної діагностики господарської діяльності 
шляхом перманентного дослідження ринку, вивчення його кон’юнктури, 
прогнозування розвитку економічних зв’язків, формування та задоволення 
попиту на аграрну продукцію, проведення оцінки ефективності використання 
ресурсного потенціалу. У зв’язку із мінливістю попиту на продовольчому 
ринку здійснюється постійний пошук більш оптимальних напрямів товарної і 
цінової політики,  розширення каналів збуту аграрної продукції, методів фо-
рмування попиту і стимулювання збуту, активізуючи цим на підприємствах 
АПК систему управління маркетингом. ЇЇ вплив на економічні результати ді-
яльності господарюючих суб’єктів аграрної сфери є актуальним щодо необ-
хідності забезпечення ефективності здійснення економічної діагностики та 
підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування кон-
цептуальних підходів до управління маркетингом у діяльності підприємств 
АПК наразі набули значної актуальності та привертають увагу як науковців, 
так і практиків. Обґрунтування ефективності використання системи управ-
ління маркетингом у діяльності підприємств АПК присвячені праці О.В. Бе-
резіна, Л.М. Березіної, В.М. Гончарова, Л.А. Євчука, О.О. Єранкіна,  
О.О. Красноруцького, П.М. Макаренка, Х.З. Махмудова, О.В. Олійника,  
В.В. Писаренка, П.Т. Саблука, М.П. Сахацького, І.О. Соловйова, В.К. Тере-
щенка, О.В. Ульянченка, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та ін. Враховуючи 
існуючі теоретико-методичні підходи до управління маркетингом у діяльнос-
ті підприємств АПК, зазначені аспекти наукової проблематики залишаються 
донині малодослідженими. При цьому не достатньо розкриті концептуальні 
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аспекти щодо функціональних механізмів забезпечення управління маркети-
нгом та розробки маркетингової стратегії розвитку підприємств АПК. 

Постановка завдання. У процесі здійснення економічної діагностики 
діяльності підприємств АПК використовується маркетинговий інструментарій 
оцінювання ресурсного потенціалу, ринкової кон’юнктури та інших об’єктів. 
Відповідно, виникає необхідність дослідження концептуальних підходів до 
управління маркетингом у діяльності підприємств АПК Полтавського району. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна система управ-
ління маркетингом є важливим чинником забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємств АПК на продовольчому ринку та стимулювання експорту 
аграрної продукції. Використання в економічній діагностиці маркетингового 
інструментарію, поєднуючи інформаційну, дослідницьку, товарну, цінову, 
збутову, комунікаційну складові, сприяє ефективному формуванню та вико-
ристання ресурсного потенціалу підприємств АПК, і, тим самим, підсилює 
конкурентні позиції на продовольчому ринку.  

У сучасних умовах, з метою забезпечення економічної стійкості, під-
приємства АПК мають удосконалювати власну господарську діяльність від-
повідно до концепції управління маркетингом, що сприятиме докорінним 
змінам економічного середовища їх функціонування та подальшого розвитку. 
На нашу думку, концепція управління маркетингом підприємств АПК перед-
бачає перехід до активного пошуку ринкових партнерів, як постачальників 
засобів виробництва, так і споживачів аграрної продукції. При цьому зростає 
ризик господарювання, але й створюються можливості більш повного вико-
ристання ресурсного потенціалу кожного підприємства АПК на основі роз-
ширення його економічної самостійності.  

Основним завданням концепції управління маркетингом в умовах кон-
куренції є процес інтеграції зусиль підприємств АПК на реалізацію загальної 
мети їх господарської діяльності, яка не може і не має бути спрямована на 
вирішення внутрішніх проблем, а має орієнтуватися на виробництво аграрної 
продукції відповідно до потреб споживачів. При обґрунтуванні та запрова-
дженні концепції управління маркетингу на кожному підприємстві АПК не-
обхідно враховувати специфіку їх господарської діяльності, напрями госпо-
дарювання, можливості та спроможності щодо формування ресурсного поте-
нціалу, стан системи менеджменту та організаційної структури, чинників зо-
внішнього середовища тощо. Необхідно зазначити, що концепція управління 
маркетингом на підприємствах АПК може успішно застосовуватися лише за 
умов врахування особливостей суспільно-економічної системи, рівня і струк-
тури економічного розвитку країни. Розглянемо основні складові та функціо-
нальні механізми концепції управління маркетингом підприємств АПК, а та-
кож проведемо дослідження щодо запровадження даної системи на рівні 
суб’єктів господарювання аграрної сфери Полтавського району. 

В основі концепції управління маркетингом підприємств АПК є марке-
тинг-мікс (комплекс маркетингу або 4Р) аграрної продукції (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Маркетинг-мікс аграрної продукції підприємств АПК 

Елементи Характеристика Напрями удосконалення відповідно до концепції 
управління маркетингом 

Продукція 

оптимізація но-
менклатури та 
асортименту аг-
рарної продукції  

формування інформаційного забезпечення щодо по-
треб споживачів в аграрній продукції; 
обґрунтування потреб у ресурсному потенціалі; 
підвищення рівня концентрації виробництва аграрної 
продукції та формування виробничих зон тощо; 

Ціна 
обґрунтування  
оптимальної ці-
нової політики 

усунення коливання цін у залежності від кон’юнктури 
продовольчого ринку (попиту і пропозиції, рівня пла-
тоспроможного попиту тощо); 
оптимізація виробничих витрат та витрат на реалізацію 
аграрної продукції; 
встановлення цін з урахуванням можливості максимі-
зації прибутку тощо; 

Просування 

формування 
ефективних ка-
налів збуту, їх 
диверсифікація 
та розширення 

концентрація аграрного виробництва та формування гос-
подарських відносин із переробними підприємствами; 
реалізація аграрної продукції з використанням прямого 
маркетингу; 
використання можливостей гуртових ринків аграрної 
продукції; 
налагодження ефективних партнерських зв’язків із під-
приємствами гуртової та роздрібної торгівлі; 
розширення експортних можливостей тощо; 

Місце (роз-
поділ ) 

визначення сег-
ментів спожива-
чів, ринків збу-
ту, методів роз-
поділу аграрної 
продукції 

використання логістичної концепції щодо ефективного 
розподілу аграрної продукції за сегментами споживачів; 
формування якісної інформаційної бази щодо потенцій-
них споживачів аграрної продукції; 
створення (об’єднання, виокремлення) структурних під-
розділів щодо маркетингового забезпечення та моніто-
рингу продовольчого ринку тощо. 

 

Характеристика складових елементів концепції управління маркетин-
гом представлені у табл. 2. 

Таблиця 2 
Елементи концепції управління маркетингом підприємств АПК 

Елементи Характеристика 

Цільові спо-
живачі 

Перманентне задоволення зростаючих потреб споживачів з урахуван-
ням споживчих характеристик аграрної продукції та платоспроможно-
го попиту. 

Інформаційне 
забезпечення 

Формування власної системи інформації з різноманітних внутрішніх та 
зовнішніх джерел за відповідними напрямами діяльності підприємств 
АПК та за елементами системи маркетингу. 

Маркетингові 
дослідження 

Здійснення перманентного моніторингу кон’юнктури продовольчого 
ринку та конкурентів щодо обсягу попиту і пропозиції, рівня ціноут-
ворення, експортних можливостей, нормативно-правової бази.  

Товарна полі-
тика 

Обґрунтування оптимального товарного асортименту аграрної проду-
кції; врахування змін попиту і пропозиції у процесі збору, переробки, 
зберігання аграрної продукції у поєднанні із виробничою потужністю, 
транспортним і складським забезпеченням. 
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Елементи Характеристика 

Цінова  
політика 

Формування цін з урахуванням виробничих витрат та рівнем конкуре-
нції на аграрному ринку, врахування чинників сезонного попиту та ва-
ртості капіталу. 

Збутова  
політика 

Диверсифікація та розвиток каналів збуту аграрної продукції з ураху-
ванням логістичних витрат, формування ефективних партнерських 
зв’язків із збутовими структурами. 

Комунікаційна 
політика 

Забезпечення презентаційних заходів щодо інформування та реклами 
аграрної продукції за різними комунікаційними каналами; налаго-
дження тісної співпраці з органами державного управління різного рі-
вня та напрямів діяльності. 

 

Головним елементом концепції управління маркетингом є споживач. 
Тому, підприємства АПК мають орієнтуватися на швидкозростаючі потреби 
споживачів, максимально задовольнивши їх відповідно до платоспроможного 
попиту. Це потребує удосконалення господарської діяльності підприємств 
АПК шляхом підвищення ефективності виробничих, постачальницько-
збутових, фінансових, управлінських, кадрових підрозділів, застосування ін-
новаційних рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів. 

Формування та запровадження концепції управління маркетингом по-
требує наявності відповідного інформаційного забезпечення та здійснення 
маркетингових досліджень в аграрному секторі економіки. 

На наш погляд, маркетингові дослідження в АПК мають здійснюватися 
з позицій системного аналізу, який розглядає явища в їх взаємозв’язку, взає-
мозалежності і постійному русі. Системний підхід передбачає здійснення ма-
ркетингових досліджень з урахуванням взаємозв’язку рівня виробництва  аг-
рарної продукції і природно-кліматичних умов, диверсифікацією виробницт-
ва в умовах ризикового землеробства, технологічну залежність споріднених 
виробництв, заходів з боку підприємств-монополістів з переробки аграрної 
продукції, віддаленості виробництва від ринків збуту.  

Маркетингові дослідження являють собою особливий канал надхо-
дження інформації, який забезпечує системний пошук та аналіз даних, 
пов’язаних з товарною пропозицією. Маючи такі дані, можна обґрунтовувати 
пропозиції щодо вирішення проблем, які постають перед підприємствами 
АПК або можуть виникнути. Для цього необхідно володіти достатнім обся-
гом інформації, класифікованої за видами, джерелами, періодичністю та ін-
шими ознаками. Крім того, маркетингові дослідження мають бути спрямова-
ні на пошук ефективних напрямів забезпечення економічної стійкості з ме-
тою пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища.  

Важливим елементом концепції управління маркетингом є розробка та 
впровадження товарної політики підприємств АПК, обґрунтування ефектив-
них форм насичення і диверсифікації товарного асортименту, розширення 
номенклатури виробництва, а також доведення своєчасної і необхідної інфо-
рмації до споживачів і бажаних контактних аудиторій, з метою забезпечення 
максимального збуту власної продукції. 

Складовою концепції управління маркетингом є цінова політика як один 
з основних елементів маркетингу, оскільки вона належить до головних ін-
струментів у конкурентній боротьбі. У сучасних умовах економічна ефектив-
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ність від системи ціноутворення підприємств АПК проявляється в оптимізації 
втрат продукції й витрат у системі розподілу; скороченні різниці між відпуск-
ною ціною виробника й роздрібною; підвищенні ефективності загальної сис-
теми постачання й розподілу аграрної продукції за територіальними чинника-
ми; розширенні товарного асортименту та підвищенні якості аграрної продук-
ції; вільному виборі споживачів і можливості збільшити доходи тощо. 

Збутова політика підприємств АПК у концепції управління маркетингом 
має за мету формування ефективних механізмів просування аграрної продукції 
на продовольчому ринку шляхом диверсифікації та розширення каналів збуту. 
Важливого значення при цьому набуває запровадження нових методів і техно-
логій постачання аграрної продукції, які ґрунтуються на концепції логістики. 
Використання логістики на підприємствах АПК сприяє оперативному здійс-
ненню логістичного планування, аналізу та управління постачанням, забезпе-
ченню інтеграції підприємств АПК з продовольчим ринком. 

Комунікаційна політика підприємств АПК спрямована на забезпечення 
активного інформування сегментів споживачів щодо аграрної продукції через 
різноманітні контактні аудиторії (виставки, ярмарки, місцеві канали комуні-
кацій тощо). 

Узагальнивши відповідні елементи концепції, нами сформовано напря-
ми та запропоновано шляхи забезпечення ефективності системи управління 
маркетингом підприємств АПК (табл. 3). 

Таблиця 3 
Напрями та шляхи забезпечення ефективності системи управління 

маркетингом підприємств АПК 
Напрями досягнення ефективності 

управління маркетингом 
Шляхи забезпечення ефективності системи 

управління маркетингом 

Дослідження та аналіз чинників зов-
нішнього оточення  

Ідентифікація та уявлення про складові зовніш-
нього середовища у межах дії продовольчого 
ринку 

Маркетингові дослідження, спрямо-
вані на оцінювання платоспроможно-
го попиту 

Розширення і перспективний розвиток продово-
льчого ринку 

Обґрунтування стратегії і тактики го-
сподарської діяльності 

Забезпечення доходності та прибутковості гос-
подарювання 

Розвиток техніко-технологічної бази 
виробництва аграрної продукції 

Здійснення технічної політики, спрямованої на 
забезпечення якості аграрної продукції відпові-
дно до вимог продовольчого ринку 

Організація закупівельної логістики і 
просування аграрної продукції до 
споживача 

Формування ефективних партнерських відносин 
з постачальниками, удосконалення комерційних 
угод, забезпечення ефективного постачання і 
розподілу аграрної  продукції за логістичним 
ланцюгом 

Управління каналами збуту аграрної 
продукції 

Забезпечення сучасних форм і методів здійс-
нення гуртової та роздрібної торгівлі й обслуго-
вування споживачів 

Здійснення рекламних заходів і за-
безпечення високої якості аграрної 
продукції 

Підвищення інформування споживачів та фор-
мування лояльності споживачів до придбання 
аграрної продукції  
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Напрями досягнення ефективності 
управління маркетингом 

Шляхи забезпечення ефективності системи 
управління маркетингом 

Інформаційне забезпечення і форму-
вання банку даних 

Можливість прийняття і виконання управлінсь-
ких рішень за допомогою комп’ютерних засобів 

Підвищення кваліфікації персоналу 
Організація навчання та підвищення кваліфіка-
ції з сучасних напрямів розвитку економіки та 
конкуренції  

 

Враховуючи складові та функціональні механізми концепції управлін-
ня маркетингом підприємств АПК, розглянемо проблеми та перспективи за-
провадження маркетингової стратегії суб’єктами господарювання аграрної 
сфери Полтавського району. Нами проведені дослідження щодо використан-
ня маркетингового інструментарію в економічній діагностиці господарської 
діяльності підприємств АПК Полтавського району. Дослідження проводили-
ся на десятьох сільськогосподарських підприємствах Полтавського району 
різних за обсягами діяльності та напрямів господарювання з використанням 
анкетного опитування системи менеджменту вищої і середньої ланки управ-
ління за бальною оцінкою (10 бальною). Результати комплексного оцінюван-
ня здійснення маркетингової діяльності підприємствами АПК Полтавського 
району представлені у табл. 4.  

Таблиця 4 
Показники оцінки здійснення маркетингової діяльності підприємствами 

АПК Полтавського району, 2013 р. 
Групи підприємств: 

великі середні малі 
Показники Вага 
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Показники рівня здійснення товарної полі-
тики:  х х  5,7 х  4,7  х 4,1 
визначення оптимального асортименту аг-
рарної продукції та його удосконалення 0,22 4,6 1,0 3,9 0,9 2,8 0,6 
забезпечення якості аграрної продукції 0,24 8,5 2,0 6,2 1,5 5,7 1,4 
дослідження пропозиції аграрної продукції 
на продовольчому ринку 0,2 5,2 1,0 4,8 1,0 4,1 0,8 
оцінка рівня конкурентоспроможності вла-
сної продукції  0,18 4,1 0,7 4,0 0,7 3,8 0,7 
відповідність аграрної продукції  потребам 
споживачів 0,16 5,6 0,9 4,3 0,7 3,9 0,6 
Показники рівня здійснення цінової політики: х х 5,1  х 4,6 х  4,1 
дослідження рівня цін на ринку 0,18 5,8 1,0 5,5 1,0 5,2 0,9 
зниження цін за рахунок оптимізації вироб-
ничих витрат та витрат на збут 0,21 5,2 1,1 4,8 1,0 4,1 0,9 
прогнозування цін на продовольчому ринку 0,21 3,2 0,7 2,9 0,6 2,4 0,5 
пошук оптимальних методів ціноутворення 0,16 7,5 1,2 6,8 1,1 6,3 1,0 
встановлення ціни на основі попиту і про-
позиції на продовольчому ринку 0,24 4,4 1,1 3,7 0,9 3,2 0,8 
Показники рівня здійснення політики про-
сування:   х х 5,4  х 5,0  х 4,7 



 178

Групи підприємств: 
великі середні малі 

Показники Вага 
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здійснення рекламних заходів 0,45 4,8 2,2 4,5 2,0 4,1 1,8 
виставкова діяльність 0,25 2,7 0,7 2,3 0,6 2,2 0,6 
заходи щодо утримання постійних спожи-
вачів та залучення нових 0,3 8,5 2,6 8,1 2,4 7,7 2,3 
Показники рівня здійснення політики роз-
поділу: х х 6,9  х 6,5 х  6,2 
оптимізація каналів розподілу аграрної про-
дукції  0,25 7,8 1,95 7,5 1,9 7,3 1,8 
організація раціонального постачання та 
відвантаження аграрної продукції 0,25 5,3 1,3 4,9 1,2 4,6 1,2 
управління товарними запасами 0,25 6,1 1,5 5,8 1,5 5,4 1,4 
управління транспортним забезпеченням 0,25 8,4 2,1 7,7 1,9 7,3 1,8 
Інтегральний коефіцієнт здійснення марке-
тингової діяльності, % х х 23,1  х 20,8  х 19,0 

 

Дані табл. 4 свідчать, що на підприємствах АПК Полтавського району 
не достатньо приділяється увага системі управління маркетингом, що пояс-
нюється відсутністю відповідного структурного підрозділу, низьким рівнем 
знань менеджерів збутових підрозділів, відсутністю маркетингових бюджетів 
на здійснення ефективних заходів щодо стимулювання збуту; на  більшості 
досліджених підприємств має місце поодиноке запровадження маркетинго-
вих заходів, а їх комплексне використання не здійснюється. 

Основні напрями маркетингової діяльності, які здійснювали підприєм-
ства АПК Полтавського району представлені у табл. 5. 

Таблиця 5 
Напрями маркетингової діяльності підприємств АПК 

Полтавського району, 2013 р. 
Напрями маркетингової діяльності Питома вага, % 

Здійснення маркетингових досліджень 60,0 
Удосконалення товарного асортименту аграрної продукції 40,0 
Встановлення ціни на основі аналізу продовольчого ринку 80,0 
Удосконалення системи збуту аграрної продукції  50,0 
Реалізація комплексу маркетингових комунікацій 60,0 
Удосконалення логістичної діяльності  30,0 
Аналіз позиціонування аграрної продукції на ринку 20,0 

  

Як свідчать дані табл. 5, більшість підприємств АПК Полтавського ра-
йону здійснюють маркетингові дослідження, встановлюють ціни на основі 
аналізу продовольчого ринку, забезпечують реалізацію комплексу маркетин-
гових комунікацій. 

Також нами було досліджено структуру витрат на маркетинг на під-
приємствах АПК Полтавського району (табл. 6). 



 179

Таблиця 6 
Структура витрат на маркетинг на підприємствах АПК 

Полтавського району, 2013 р. 
Стаття витрат Питома вага, % 

Здійснення маркетингових досліджень продовольчого ринку  17,1 
Удосконалення товарного асортименту 15,3 
Дослідження рівня конкурентоспроможності аграрної продукції 8,4 
Удосконалення системи ціноутворення 10,2 
Удосконалення системи збуту – всього, 
у т. ч.: 49,0 
організація рекламної діяльності 13,7 
реалізація заходів щодо стимулювання збуту 31,5 
інші заходи 3,8 
Разом 100,0 

 

Виходячи із наведених у табл. 6 даних, основана частина маркетинго-
вих витрат підприємств АПК Полтавського району припадає на удоскона-
лення системи збуту (49,0 %). Більшість підприємств АПК не готові до здій-
снення маркетингових досліджень, оскільки витрати на їх проведення стано-
влять лише 17,1 % від загальних витрат на маркетингову діяльність, а також 
удосконалення товарного асортименту (15,3 %) та дослідження рівня конку-
рентоспроможності аграрної продукції (8,2 %). 

За результатами проведених досліджень для підприємств АПК Полтав-
ського району нами запропоновано маркетингову стратегію (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема формування та запровадження маркетингової стратегії 
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У процесі формування маркетингової стратегії підприємств АПК Пол-
тавського району ми пропонуємо використовувати інструментарій стратегіч-
ного управління, зокрема: графічно-матричні моделі (БКГ, матриця Мак-
Кінсі, матриця SPACE, «дерево рішень» та інші перехресні матриці); аналі-
тично-експертні підходи (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, матриця оцінки мож-
ливостей, метод сценаріїв, PIMS), а також економіко-математичні моделі. За-
стосування та поєднання декількох підходів забезпечить ефективне форму-
вання та запровадження маркетингової стратегії підприємствами АПК Пол-
тавського району. 

Висновки. Таким чином, концепція управління маркетингом в еконо-
мічній діагностиці підприємств АПК орієнтована безпосередньо на виявлен-
ня і задоволення потреб споживачів, дослідження чинників зовнішнього се-
редовища, стимулювання зростання обсягів виробництва і збуту аграрної 
продукції, оцінки її конкурентоспроможності, диверсифікації та розширення 
каналів збуту, розвитку комунікацій та забезпеченню прибутковості. Здійс-
нена оцінка системи управління маркетингом підприємств АПК Полтавсько-
го району свідчить, що суб’єкти господарювання недостатньо приділяють 
уваги маркетинговим дослідженням, удосконаленню товарного асортименту 
та системи ціноутворення, логістичній діяльності та розвитку каналів збуту. 
За результатами досліджень для підприємств АПК Полтавського району за-
пропоновано маркетингову стратегію, яка дозволить визначити перспективні 
напрями господарювання, обґрунтувати потребу у ресурсному потенціалі, 
розробити тактичний план здійснення господарської діяльності щодо забез-
печення стабільного функціонування та розвитку у перспективі. 

Подальші наукові дослідження у даному напрямі мають бути спрямо-
вані на розробку механізму ефективного запровадження маркетингової стра-
тегії підприємствами АПК. 
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УДК 657.1 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Левченко З.М., к.е.н., доцент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Організація обліку на малих підприємствах, яка залежить від ряду специфічних 

факторів, повинна забезпечувати вчасне і правильне складання і подання фінансової звіт-
ності зацікавленим користувачам. З цією метою малі підприємства повинні вибрати мо-
дель організації обліку. Рекомендовано користуватися послугами спеціалістів з бухгал-
терського обліку – приватних підприємців або аудиторських фірм. Введення обліку здійс-
нювати за спрощеними  формами обліку з використанням спрощеного плану рахунків та 
без плану рахунків. Для платників єдиного податку пропонується визначати фінансовий 
результат шляхом співставлення доходів звітного періоду з витратами періоду та з на-
ступним коригуванням на суму зміни залишків незавершеного виробництва та готової 
продукції на початок і кінець року. 

Organization of accounting in small enterprises, which depends on a number of specific 
factors should provide timely and proper preparation and presentation of financial statements to 
interested users. For this purpose, small businesses must choose a model organization. We 
recommend that you use the services of specialists in accounting – private entrepreneurs or 
auditing firms. Introduction of accounting to simplified forms of accounting using the simplified 
plan accounts and without a plan. For single tax payers is proposed to determine the financial 
result by comparing the income reporting period with the cost of the period and with the 
subsequent adjustment to the amount of change remains unfinished and finished products at the 
beginning and the end of the year. 

 

Постановка проблеми. Діяльність малих підприємств як сегмента гос-
подарського механізму економіки України передбачена рядом законодавчих 
актів. Поняття малого підприємства нерозривно пов’язане з поняттям малого 
підприємництва і часто ототожнюється. Підприємство як форма підприємни-
цької діяльності передбачає організацію відносин власності, роботи, обліку, 
звітності для юридичних осіб, що лежить в площині дії Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Підприємницька дія-
льність фізичних осіб, які теж є суб’єктами малого підприємництва, ведення 
систематизованого бухгалтерського обліку на сьогодні не вимагає. 

Вимоги до організації обліку на підприємствах визначені згаданим За-
коном. Але Закон містить загальні вимоги, без врахування особливостей ор-
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ганізації діяльності суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, а са-
ме – малих підприємств. Оскільки на сьогодні вирізняють кілька підходів до 
класифікації малих підприємств з точки зору організації діяльності та опода-
ткування, а нормативні положення щодо ведення обліку мають лише рекоме-
ндаційний характер, існує потреба в систематизації положень щодо організа-
ції обліку на малих підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості організації об-
ліку на малих підприємствах постійно є об’єктом науково-практичних дослі-
джень вчених та практикуючих бухгалтерів, що вже надбали певний досвід 
облікової роботи в даній галузі. В дослідженнях піднімаються проблеми що-
до критеріїв віднесення до суб’єктів підприємницької діяльності [4], вибору 
форм організації та ведення бухгалтерського обліку. Досить детально розгля-
даються питання податкового обліку та податкової звітності у платників єди-
ного податку. [5].  

Постановка завдання. Після введення в дію Національного положен-
ня (стандарту) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», змін до 
П(С)БО№25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та окремих 
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку згідно Наказу № 627 потребують на додаткове дослідження питання 
організації обліку у малих підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Закон України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» дав перелік основних дій 
та процедур щодо організації обліку на підприємстві. Серед них визначені 
наступні: вибір форми організації обліку, вибір облікової політики та пого-
дження її з засновником, обрання форми ведення обліку, розробка та затвер-
дження системи внутрішньогосподарського обліку, правил документооборо-
ту і технології обробки облікової інформації, затвердження прав працівників 
на підписання первинних документів, виділення на самостійний баланс філій, 
представництв, відокремлених підрозділів. 

На розробку елементів системи організації обліку на підприємстві 
впливає багато факторів. У малих підприємствах до переліку цих факторів 
долучаються специфічні, властиві лише таким формам господарської діяль-
ності. Серед них:  

- розмір підприємства (з урахуванням класифікаційних вимог госпо-
дарського законодавства та фактичний розмір підприємства з урахуванням 
галузевої належності, вартості майна, суми господарського обороту коштів та 
кількості працюючих); 

- територіальне розміщення малого підприємства та вплив специфіки 
роботи в сільській місцевості, в населеному пункті міського типу, в мегаполісі; 

- кількість господарських операцій; 
- система оподаткування. 
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві малого бізнесу по-

чинається з вибору форми його організації. З передбачених законом пріори-
тетною формою на сьогодні вважається створення бухгалтерської служби на 
чолі з головним бухгалтером. Але це, швидше всього, набутий досвід як спа-
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дщина часів, коли малий бізнес не мав достатнього розвитку і на ринку пану-
вали великі підприємства. Така форма є традиційною і більшість підприємств 
до сьогодні орієнтуються саме на неї. Сучасні кваліфікаційні довідники теж 
дають характеристики саме посаді головного бухгалтера як працівника під-
приємства, з яким укладена трудова угода. Інші форми організації обліку 
майже не розглядаються як альтернатива домінуючій формі. Але малим під-
приємствам з невеликою кількістю працівників, обсягом валового доходу та 
кількістю господарських операцій не завжди доцільно тримати в штаті бух-
галтера з оплатою за посадовим окладом. Таким підприємствам вигідніше 
укладати господарські договори з виконавцями бухгалтерського обліку – 
суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними чи юридичними особа-
ми. У фермерських господарствах бухгалтерський облік доцільно та вигідні-
ше вести члену господарства або його власнику. 

Хоча такі форми організації обліку потребують іншого, ніж традицій-
ний, підходу до організації документування господарських операцій та пере-
розподілу розпорядчих функцій адміністрації підприємства, але в цих випад-
ках можливе надання підприємством права на підписання документів лише 
керівнику. Такий підхід обов’язково слід зазначити в розпорядчому докумен-
ті про надання прав підпису первинних документів працівникам підприємст-
ва, який є елементом організації обліку на підприємстві. Графік документоо-
бороту теж повинен враховувати умови бухгалтерської обробки первинних 
документів третьою стороною на договірних засадах. В графіку документоо-
бороту необхідно визначитись з термінами вчасної передачі документів на 
бухгалтерську обробку виконавцю бухгалтерського обліку, який може отри-
мувати їх лише кілька разів на місяць, але забезпечувати вчасність складання 
бухгалтерської та фінансової звітності. 

Важливим елементом організації обліку на малому підприємстві є ви-
бір форми ведення обліку. За умови невикористання автоматизованих форм 
обліку, для малих підприємств можливе застосування регістрів обліку у 
трьох варіантах. Серед них – загальна форма обліку, як і для великих підпри-
ємств, з використанням журналів чи журналів-ордерів та Плану рахунків згі-
дно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак-
тивів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організа-
цій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 291 від 
30.11.1999 р. 

Також для малих підприємств існує можливість скористатися спроще-
ними формами обліку. Серед них виділяють дві – з використанням спроще-
ного Плану рахунків та без використання плану рахунків як інструменту ве-
дення обліку. Щоб обрати ту чи іншу форму, мале підприємство повинно ви-
значитись з умовами їх застосування. На використання спрощеної форми об-
ліку без застосування плану рахунків згідно наказу Міністерства фінансів 
України № 720 від 15.06.2011 р. мають право малі підприємства, що перебу-
вають на сплаті єдиного податку, відносяться до 4 та 6 груп платників, і не 
зареєстровані як платники податку на додану вартість, а також малі підпри-
ємства, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ро-
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зділу ІІІ Податкового кодексу України, тобто мають право на застосування 
«нульової» ставки податку на прибуток. Решта малих підприємств мають 
право на застосування спрощеної форми обліку, передбаченої наказом Мініс-
терства фінансів України № 422 від 25.06.2003 р., та спрощеного Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністер-
ства фінансів України № 186 від 19.04.2001 р. 

Прийняття Податкового кодексу України значно вплинуло на організа-
цію обліку на малих підприємствах. В системі обліку витрат діяльності малих 
підприємств та визначення фінансового результату відбулися кардинальні змі-
ни. Зникла можливість спрощеного визначення фінансового результату шля-
хом співставлення доходів з витратами періоду, класифікованими на економі-
чними елементами, що зумовлювало простий облік витрат протягом періоду за 
першою подією і можливість визнавати незавершене виробництво в обліку 
лише на дату балансу шляхом проведення інвентаризації та оцінки за справед-
ливою вартістю. Тепер малі підприємства, як і великі, повинні вести обліку 
витрат виробництва систематично, щоб забезпечувати облік податкових ви-
трат з метою оподаткування прибутку підприємства. Для цієї мети в план ра-
хунків були введені рахунки 9-го класу і виключені рахунки 8-го класу. Це зу-
мовило необхідність внесення змін до облікової політики малих підприємств. 

На нашу думку, для малих підприємств, що перебувають на спрощеній 
системі оподаткування, обліку і звітності і сплачують єдиний податок, мож-
ливе застосування в обліку простого методу обліку витрат за економічними 
елементами і визначення фінансового результату шляхом співставлення до-
ходів звітного періоду з сумою витрат періоду та коригуванням результату на 
суму зміни залишків незавершеного виробництва та готової продукції на по-
чаток і кінець року. 

Висновки. Система організації обліку в малих підприємствах у вико-
нанні певних її елементів суттєво відрізняється від організації обліку решти 
підприємств, оскільки на неї впливають специфічні фактори та умови їх дія-
льності. Але мета адміністрації будь-якого підприємства – забезпечити ве-
дення  вірогідного обліку та вчасне і правильне складання і подання фінансо-
вої звітності користувачам, в першу чергу, власникам малого підприємства. 
Усталена думка, що звітність потрібна лише для контролюючих органів, спо-
творює уявлення керівників підприємств та власників малого бізнесу про не-
обхідність та доцільність організації та ведення бухгалтерського обліку. 
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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

Лях Я. Ю., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Розглянуто та проаналізовано сутність маркетингового ризику та підходи науко-

вців щодо визначення поняття маркетингового ризику, класифікації маркетингових ризи-
ків та їх місця у системі економічних ризиків. Автором запропоновано удосконалене ви-
значення категорії маркетингового ризику, досліджено сутність маркетингового ризику 
як економічної категорії, визначено суб’єкт та об’єкт маркетингового ризику, вдоскона-
лено класифікацію маркетингових ризиків за внутрішніми та зовнішніми факторами 
впливу на маркетингову діяльність підприємства та за напрямками прийняття марке-
тингового рішення на підприємстві, зокрема за стратегічними маркетинговими рішен-
нями, маркетинговими інструментами («4Р»), маркетинговим дослідженням. 

Essence marketing risk and approaches scientists are considered and analysed in 
relation to determination of concept of marketing risk,, classification of marketing risks and their 
place in the system of economic risks. The improved determination of category of marketing risk 
offers an author, essence of marketing risk is investigational as an economic category, certainly 
subject and object of marketing risk, classification of marketing risks is improved on the internal 
and external factors of influence on marketing activity of enterprise and after directions of 
acceptance of marketing decision on an enterprise, in particular after strategic marketing 
decisions, marketing instruments («4Р»), marketing research. 

 
Постановка проблеми. Українська економіка перебуває у затяжному 

трансформаційному процесі. Значна частина вітчизняних підприємств не го-
това до ринкової економіки з розвиненою конкуренцією та сучасними осно-
вами підприємницької діяльності. Маркетинг як філософія існування підпри-
ємства є передумовою успішної діяльності сучасного підприємства у ринко-
вому середовищі. Виокремлення маркетингової діяльності при управлінні 
підприємством та орієнтація на досягнення маркетингових цілей являється 
основним способом зменшення рівня невизначеності на ринку та уникнення 
ризиків при прийняті господарських рішень. Маркетинг являється інструмен-
том фінансового ризик-менеджменту [8, С. 90], але разом з тим самі марке-
тингові рішення несуть у собі власні специфічні ризики, уникнення яких 
дасть змогу підприємству досягти поставлених маркетингових цілей та за-
безпечити успішне існування господарства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Істотний внесок у дослі-
дження маркетингових ризиків зробили Т. П. Данько, А. О. Старостіна, Л. І. 
Донець, [2, 3, 8]. Варто зазначити, що більшість науковців не розглядають 
саме маркетингові ризики, а визначають їх у сукупності інших економічних 
ризиків підприємства. Немає однозначного ставлення до маркетингових ри-
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зиків підприємства як щодо визначення їх причин, так і щодо їх місця серед 
економічних ризиків підприємства.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності маркетин-
гових ризиків та їх місця у системі економічних ризиків, а також визначення 
специфіки маркетингових ризиків сучасних українських підприємств та вдо-
сконалення класифікації маркетингових ризиків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розуміння поняття марке-
тингового ризику основується на загальному понятті ризику. Варто відзначи-
ти, що основними ознаками будь-якого ризику є суперечливість, невизначе-
ність та альтернативність. Існують наступні визначення ризику [4, С. 17-18]: 

- ймовірність матеріальних, моральних та інших втрат, пов'язаних з ви-
браною в умовах невизначеності альтернативою; 

- ступінь невизначеності отримання майбутніх результатів; 
- вартісний вираз вірогідної події, що веде до втрат; 
- невизначеність отримання результатів у майбутньому; 
- діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучо-

го вибору, у процесі якого мається можливість кількісно і якісно оцінити імові-
рність досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети. 

Економічним ризиком називають вірогідність повної або часткової 
втрати очікуваного доходу в результаті здійснення господарського рішення 
через недооцінення впливу несприятливих факторів. 

Відносно діяльності суб’єкта господарювання, економічні ризики бу-
вають виробничі, фінансові, інвестиційні та маркетингові. Серед науковців 
поширені різні визначення маркетингових ризиків. Деякі вітчизняні науковці, 
що досліджують економічні ризики, не приділяють достатньо уваги маркети-
нговим ризикам і не виділяють їх, це на сам перед пов’язано з трансформа-
ційним станом національної економіки. В такому випадку маркетингові ри-
зики розглядаються в сукупності з іншими економічними ризиками підпри-
ємства: виробничими, комерційними та ринковими, таким чином нівелюючи 
маркетингову діяльність підприємства [2, 3, 5].  

Незважаючи на те, що на світовому рівні маркетинг як основа ведення 
господарства розвивається все швидше, виникають нові концепції маркетин-
гу, значна частина українських підприємств ще й досі працює не задля спо-
живача, а задля підтримання виробничого процесу, але під впливом сучасних 
глобальних процесів споживач розвивається і прагне задоволення своїх по-
треб у відповідності сучасності. При такому стані речей в українській еконо-
міці рівень ризику має велике значення, а врахування маркетингових ризиків 
вітчизняними підприємствами має гостру необхідність. Недостатня увага на-
уковців проблемам маркетингових ризиків загострює дану проблему, а, на 
нашу думку, навіть ідентифікація маркетингових ризиків підприємством в 
змозі суттєво зменшити їх негативний вплив на успішність його діяльності. 

Розглянемо наступні думки щодо визначення маркетингових ризиків. 
На думку Старостіної А. О., Кравченко В. А., маркетингові ризики – це суку-
пність ризиків, властивих маркетинговій сфері діяльності компанії, які харак-
теризуються ймовірністю виникнення певних подій та їх наслідками, що 
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утруднюють чи унеможливлюють досягнення цілей на окремих етапах мар-
кетингової діяльності чи цілком у сфері маркетингу [8, с. 91]. 

Чурсіна О. наводить такі визначення маркетингового ризику [9]: 
- ризик недоотримання прибутку в результаті зниження обсягу реаліза-

ції або ціни товару; 
- неправильний вибір ринків збуту продукції і визначення стратегічних 

рішень на ринку, неточний розрахунок місткості ринку, неправильне визна-
чення потужності виробництва; необдуманість, незлагодженість чи відсут-
ність збутової мережі на передбачуваних ринках збуту; 

- небажана подія, пов’язана зі збутом продукції; 
- невизначеність факторів внутрішнього та зовнішнього середовища пі-

дприємства при прийнятті маркетингового рішення. 
Данько Т. П. визначає ризик підприємства як можливу небезпеку, дію з 

метою отримання можливого успіху, можливий збиток або невдачу у комер-
ційній діяльності підприємства, основаних на мінливості ринкової 
кон’юнктури; випадкові обставини, які в певний час та у певному місці впли-
вають на діяльність підприємства на ринку; маркетинговий ризик – негативні 
обставини, що підприємство повинне подолати щоб прийняти маркетингове 
рішення чи відмовитися від нього [2, С. 65]. 

За Волков І. М., Грачов М.В., маркетинговий ризик – це ризик збитків 
внаслідок невірної стратегії чи тактики на ринку збуту [1, С. 210]. 

Кузніцова Н.В. визначає маркетингові ризики, як такі, що характери-
зують умови ринку (попиту, пропозиції, ціни), в яких здійснюється фінансо-
во-господарська діяльність підприємства. Необхідно також зазначити визна-
чення комерційного ризику: ризик, що виникає в процесі реалізації товарів та 
послуг підприємством [5, С. 19]. 

Аналізуючи вищевказане слід зауважити, що маркетингові ризики у 
своєму трактуванні повинні повністю охоплювати маркетингову діяльність 
підприємства, як таку, що забезпечує зв’язок між виробництвом та спожива-
чем, тому визначення Волковим І. М. та Грачовим М. В. маркетингових ри-
зиків лише як збутових ризиків є неповним і вимагає розширення. Кузніцова 
Н. В. дає визначення маркетингових ризиків в контексті ринкових ризиків, 
але надане автором визначення комерційних ризиків більше відповідає змісту 
маркетингової діяльності, а тому можна вважати їх як маркетингові ризики, 
але основну увагу в ньому приділено лише збутовій діяльності підприємства. 
На нашу думку, визначення маркетингових ризиків Старостіної А. О., Крав-
ченко В. А. є найбільш повним і враховує всі аспекти маркетингової діяльно-
сті підприємства. 

Основна мета маркетингової діяльності підприємства – задовольнити 
потреби споживачів реалізувавши їм свої товари чи послуги. Досягнення цієї 
мети кожне підприємство конкретизує у маркетингових цілях. Причиною іс-
нування ризику є наявність невизначеності. Для прийняття маркетингового 
рішення необхідне врахування і внутрішніх, і зовнішніх факторів підприємс-
тва, адже саме маркетинг є сполучним мостом між підприємством та спожи-
вачем. Маркетингові ризики, в першу чергу, викликані існуванням невизна-
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ченості через мінливість ринку. Маркетингові ризики або ризики маркетин-
гової діяльності підприємства полягають у ймовірності недосягненні марке-
тингових цілей під впливом зовнішнього середовища або внутрішніх негати-
вних факторів (рис. 1). 
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Рис. 1. Місце маркетингового ризику при прийнятті маркетингового рішення 

 

Суперечливість у маркетинговому ризику проявляється в тому, що задо-
волення потреб споживачі у сучасному нестабільному світі вимагає нових абсо-
лютно інших підходів щодо прийняття маркетингових рішень, які можуть по-
вністю суперечити уставленій моделі поведінки підприємства щодо маркетин-
гової діяльності. Слід відмітити, що саме суперечливі рішення з одного боку та 
новаторські з іншого закладають основи прогресивного розвитку, виникають 
нові концепції маркетингу та нові інструменти завоювання споживачів. 

Альтернативність у маркетингових ризиках проявляється у наявності ви-
бору серед декількох варіантів рішень. Але кожне маркетингове рішення несе за 
собою власні специфічні наслідки прогнозування та передбачення яких і є при-
чиною прийняття того чи іншого рішення. Невизначеність є джерелом будь-
якого ризику, в тому числі і маркетингового, зумовлена в першу чергу через не-
достатність інформації або її суперечливість. В такому випадку, основними ін-
струментами уникнення маркетингового ризику є маркетингове дослідження та 
професійний досвід маркетолога. 

Об’єктом маркетингового ризику є поведінка споживача щодо продукції 
підприємства. Суб’єктом маркетингового ризику виступає особа, яка відповіда-
льна за прийняте маркетингове рішення – маркетолог, керівник, маркетингова 
служба підприємства. 
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Наслідками дії маркетингових ризиків є низькі обсяги реалізації продукції 
в порівнянні з плановими показниками, це в свою чергу спричиняє недоотри-
мання виручки та, в кінцевому результаті, недоотримання запланованого при-
бутку або отримання збитку. 

Маркетингові рішення підприємства здійснюються як під впливом внут-
рішніх факторів, так і під впливом зовнішнього середовища маркетингу, тому 
маркетингові ризики поділяються на внутрішні та зовнішні [8]. Так до внутрі-
шніх відносяться ризик низької кваліфікації маркетологів, ризик затягування 
терміну проведення маркетингового дослідження. До зовнішніх ризиків відно-
сяться, наприклад, повне несприйняття нового товару через недооцінення по-
треб споживачів (рис. 2). 

Залежно від причини виникнення, маркетингові ризики класифікують за 
маркетинговими рішеннями, у більш загальному розумінні – за основними мар-
кетинговими інструментами, так званих «4Р»: 

- цінові ризики – ризики, пов’язані з ціновою політикою; 
- товарі ризики – ризики, пов’язані з товарною політикою; 
- ризики розподілу (збутові) – ризики, пов’язані з політикою розподілу; 
- ризики просування (комунікаційні) – ризики, пов’язані з політикою про-

сування. 
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Рис. 2. Класифікація маркетингових ризиків 
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Окландер Т. О. вищезазначені ризики відносить до внутрішніх маркети-
нгових ризиків [6]. На нашу думку до цього переліку слід також додати: ризи-
ки, пов’язані з неякісним маркетинговим дослідженням, адже саме на основі 
інформації отриманої в результаті маркетингового дослідження приймаються 
маркетингові рішення; ризики, пов’язані з організацією та контролем марке-
тингової діяльності на підприємстві; ризики, пов’язані з помилками формулю-
вання місії, визначення маркетингових цілей та стратегії підприємства. 

При дослідженні зовнішніх маркетингових ризиків слід враховувати 
лише фактори мікросередовища маркетингу, так як чинники макросередови-
ща мають опосередкований вплив на маркетингову діяльність підприємства і 
не піддаються впливу окремих господарюючих суб’єктів. Таким чином, до 
зовнішніх маркетингових ризиків відносять наступні: 

- ринкові ризики – ризики, пов’язані з сегментом ринку; 
- постачальницькі ризики – ризики, пов’язані з порушенням умов по-

стачання сировини і матеріалів; 
- конкурентні ризики – ризики, пов’язані з діями конкурентів; 
- посередницькі ризики – ризики, пов’язані з діями посередників; 
- споживацькі ризики – ризики, пов’язані зі змінами попиту; 
- контактних аудиторій – ризики, пов’язані з контактними аудиторіями. 
Внутрішні маркетингові ризики виникають з суб’єктивних причин в 

процесі маркетингової роботи підприємства на стадії розробки планів марке-
тингу та прийняття маркетингових рішень. На інших стадіях, а саме марке-
тингового аналізу, маркетингового синтезу, стратегічного маркетингу, мар-
кетингового контролю, виконуються аналітичні маркетингові функції, які 
намічають орієнтири або фіксують отримані результати. 

Висновки. Отже, маркетинговий ризик – ймовірність недосягнення ма-
ркетингових цілей під впливом зовнішнього середовища або внутрішніх не-
гативних факторів, наслідком маркетингового ризику є низький рівень обся-
гів продажу продукції чи послуг порівняно з плановими показниками та, як 
наслідок, веде до зменшення запланованого прибутку (отримання збитку). 

Маркетингові ризики класифіковано за причинами виникнення – фак-
торів зовнішнього маркетингового середовища та власне маркетингових рі-
шень підприємства, тобто на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх віднесено 
ризики зовнішніх чинників маркетингового середовища: ринкові, постачаль-
ницькі, конкурентні, торгово-посередницькі, споживацькі, ризики контакт-
них аудиторій. Ці ризики хоча і носять об’єктивний характер, але маркетоло-
ги підприємства здатні впливати на них. До внутрішніх віднесено Ризики по-
милок при організації, управлінні та контролі маркетингової діяльності на 
підприємстві, ризики отримання недостовірної інформації при маркетинго-
вому дослідженні, ризики прийняття та реалізації неправильних маркетинго-
вих цілей та стратегій  та ризики розробки та реалізації комплексу маркетин-
гу, що не відповідають підприємству та ринковим умовам.  
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ГОСПОДАРСТВ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМУ 
Маменко О. О., аспірантка 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Одним з найважливіших напрямів успішного розвитку аграрних підприємств є їх 

спеціалізація – ефективна форма організації сільського господарства, яка дає можли-
вість зосередити виробництво певних видів продукції на окремих територіях та підпри-
ємствах, одержувати завдяки цьому кращі результати господарсько-фінансової діяльно-
сті. Необхідність поглиблення спеціалізації аграрного виробництва в особливій мірі сто-
сується зерновиробничих формувань, проте загальний рівень спеціалізації господарств 
зернового напрямку не повинен бути надмірно великим. Виробництво зерна належить до 
стратегічних галузей усього народногосподарського комплексу країни. Від його розвитку 
в значній мірі залежить не тільки стан економіки аграрних господарств, а й також доб-
робут населення та продовольча безпека держави. 

One of major directions of successful development of agrarian enterprises there is their 
specialization. It is an effective form of organization of agriculture, that gives an opportunity to 
concentrate the production of certain types of products on separate territories and enterprises, 
to get the best results of economic-financial activity due to it.  The necessity of deepening of 
specialization of agricultural production in particular as regards the grain production units, 
however, the overall level of specialization of farms of grain branch should not be excessively 
large. Production of grain is part of the strategic branches of the national economy of the 
country. From its development largely depends not only economic situation of agricultural 
households, as well as the welfare of the population and food security of the state. 

 
Постановка проблеми. Зерновиробництво традиційно належить до 

стратегічних галузей усього народногосподарського комплексу країни. Від 
його розвитку  залежить не тільки стан економіки аграрних господарств, а й 
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добробут населення та продовольча безпека держави. Забезпечення високо-
ефективного розвитку зернопродуктового підкомплексу відноситься до осно-
вних пріоритетів  функціонування агропродовольчого сектора економіки 
держави, і вимагає здійснення системи організаційно-економічних та техні-
ко-технологічних заходів, спрямованих на удосконалення спеціалізації гос-
подарств зернового напрямку, кінцевою метою якої є стійке нарощування 
виробництва зерна, підвищення його якості, створення умов для просування 
вітчизняної зернопродукції на світовий продовольчий ринок. 

Спеціалізація сільського господарства – це одна із форм планомірного, 
науково обґрунтованого поділу праці між територіальними і виробничими 
одиницями, їх галузями, а також у середині них з метою збільшення обсягів 
виробництва суспільно необхідної високоякісної продукції з найменшими 
витратами праці і коштів. Необхідність поглиблення спеціалізації аграрного 
виробництва в особливій мірі стосується зерновиробничих формувань, проте 
загальний рівень спеціалізації господарств зернового напрямку не повинен 
бути надмірно великим [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З'ясуванню теоретичних і 
практичних аспектів розвитку спеціалізації сільського господарства присвя-
чені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, серед яких: 
В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, Л.Н. Бурейко, А.В. Дергаль, В.О. Добринін, 
Л.Я. Зрібняк, Н.Я. Коваленко, О.В. Крисальний, І.І. Лукінов, 
П.М. Макаренко, Л.О. Мармуль, В.А. Мацибора, В.М. Нелеп, 
К.П. Оболенський, О.М. Онищенко, В.А. Павчак, Б. Пасхавер, П.Т. Саблук, 
І.І. Червен, О.В. Шкільов та ін. Проте, слід визнати, що чимало питань, у то-
му числі і пов'язаних із спеціалізацією господарств на виробництві зерна, по-
ки що залишається недостатньо вирішеними і до кінця з'ясованими. 

Постановка завдання. Одним з найважливіших напрямів успішного 
розвитку аграрних підприємств є їх спеціалізація – ефективна форма органі-
зації сільського господарства, яка дає можливість зосередити виробництво 
певних видів продукції на окремих територіях та підприємствах, одержувати 
завдяки цьому кращі результати господарсько-фінансової діяльності. Необ-
хідність поглиблення спеціалізації аграрного виробництва в особливій мірі 
стосується зерновиробничих формувань, проте загальний рівень спеціалізації 
господарств зернового напрямку не повинен бути надмірно великим. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш високої економі-
чної ефективності виробництва досягають ті господарства, які раціонально по-
єднують основні, додаткові і підсобні галузі. Досвід та практика показують, 
що кількість основних галузей в сільськогосподарських підприємствах не по-
винна перевищувати двох-трьох. Зараз більшість аграрних підприємств є бага-
тогалузевими, що, як правило, негативно відображається на їх економіці. 

Необхідність поглиблення спеціалізації в основній мірі стосується зер-
новиробничих формувань, в яких під посіви зернових культур в останні роки 
відводиться більше половини ріллі. Проте, загальний рівень їх спеціалізації 
не повинен бути надмірно великим. Що стосується показників ефективності 
спеціалізації, то єдиної точки зору у цьому питанні в економічній літературі 
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немає. Найбільш прийнятою є запропонована окремими авторами система 
показників, яка включає: рівень виробництва валової і чистої продукції та 
прибутку на одиницю площі (сільгоспугідь, оброблюваної землі), витрат жи-
вої праці (люд.-год.), виробничих фондів (основних та сукупних), поточних 
виробничих витрат, оплату праці у розрахунку на 1 середньорічного праців-
ника, 1 люд.-день (люд.-год.). Прийнято вважати, що до її складу доцільно 
включити і такі показники, як рентабельність продаж та рівень прибутковості 
інвестицій [2]. 

З критеріїв ефективності найбільшої уваги заслуговує показник, в якому 
за допомогою середньої геометричної величини синтезовані індекси ефектив-
ності використання трьох найважливіших чинників виробництва – землі, тру-
дових ресурсів і виробничих фондів. При цьому, ефективність застосування 
землі визначається відношенням вартості валової продукції до бальної оцінки 
сільгоспугідь (що дозволить поставити в рівні умови господарства з різними 
ґрунтами), трудових ресурсів – діленням валового доходу на витрати праці, а 
виробничих фондів – як відношення прибутку до їх грошової оцінки [1]. 

Необхідно, щоб зерновиробництво за своїми розмірами вдало сполуча-
лося з іншими галузями, які в несприятливі для вирощування зерна роки були 
б «страховими» і забезпечували фінансову стабільність господарювання. Зе-
рнові господарства повинні бути переважно великими. При цьому, важливо 
забезпечувати оптимальну спеціалізацію їх внутрішньогосподарських під-
розділів. В умовах ринкової економіки виникає необхідність переходу від те-
хнологічної до товарної структуризації підрозділів сільськогосподарських 
підприємств з одночасним розширенням їх прав і зобов’язань. У зерносіючих 
господарствах може бути створений, наприклад, зерномлинний підрозділ, 
працівники якого не тільки вирощують зерно, а й переробляють його і навіть 
використовують одержане при цьому борошно для випікання хлібу.  

У забезпеченні еквівалентного обміну між підприємствами АПК важ-
ливе значення має розвиток агропромислової інтеграції. Виправданими є дії 
господарств, які на своєму балансі мають млин і хлібопекарню. У той же час, 
створення невеликих за своєю потужністю переробних цехів у середині сіль-
госппідприємств нерідко є економічно не доцільно. Тому, враховуючи обме-
женість коштів у сільськогосподарських виробників та не завантаженість по-
тужностей вже існуючих переробних підприємств, у кожному окремому ви-
падку необхідно вирішувати, що вигідніше: створювати цехи по переробці 
сільгосппродукції чи встановлювати взаємовигідні довготривалі зв’язки з пе-
реробними підприємствами (останні можна організовувати на акціонерній 
основі за участю аграрних структур всіх форм господарювання) [3]. 

 Найбільш перспективними формами агропромислових структур є хол-
динги і фінансово-агропромислові групи, які успішно функціонують у ряді 
країн світу (у тому числі в Росії) і заслуговують створення в Україні. Пода-
льший ефективний розвиток повинні одержати і формування кооперативного 
типу. Кооперація у зерновиробництві може здійснюватись у формі коопера-
тиву чи спілки зерновиробників.  

У поглибленні спеціалізації господарств зернового напрямку виріша-
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льне значення має їх техніко-технологічна оснащеність. Сучасна технічна ба-
за потребує зміцнення. 

Істотного удосконалення потребує і структура виробництва зернових 
культур. Враховуючи, що в останній час несприятливі за погодними умовами 
роки стали повторюватись частіше, слід було б зменшити площі озимих 
культур і розширити – ярих. Необхідно, щоб раціонально сполучались площі 
продовольчих і фуражних зернових культур. Нині в посівах зернових культур 
переважає продовольча група, фуражні ж займають занадто низьку питому 
вагу. Тому доцільно збільшувати площі посівів фуражних зернових. У дер-
жаві доцільно сформувати інтервенційний фонд зерна, розширити застосову-
вання заставних закупівель, скоротити бартерну та давальницькі схеми роз-
рахунків, створити і ефективно використовувати повноцінну інфраструктуру 
продовольчого ринку. Сільгосптоваровиробники повинні мати помітні пільги 
в оподаткуванні та кредитуванні [3]. 

Враховуючи нестачу коштів, необхідно розширити обсяги іноземних 
інвестицій в аграрний сектор, чому сприятимуть спеціальні економічні зони 
(СЕЗ) та території пріоритетного розвитку (ТПР) зі спеціальним режимом ін-
вестиційної діяльності, зону дій яких в Україні доцільно розширити. При 
створенні спільних (з іноземними партнерами) підприємств доцільно обирати 
такі напрями розвитку виробництва, які дозволяють максимально концентру-
вати ресурси і одержувати від їх використання найбільші прибутки. Вирощу-
вання продукції зернових культур є одним з пріоритетних напрямів розвитку 
таких підприємств. 

В АПК України необхідно створити досконалу систему економічних 
відносин між його партнерами. Цінова політика повинна ґрунтуватися на ві-
льному ціноутворенні, яке має поєднуватись з чіткими й виваженими держа-
вними регуляторами. Держава покликана встановлювати мінімальні граничні 
ціни на продукцію основних зернових культур – пшеницю і ячмінь. Розмір 
торгівельної надбавки повинен бути економічно обґрунтованим. За його до-
триманням необхідно здійснювати жорсткий контроль з боку держави. Вима-
гає усунення і понадмірна різниця в цінах на основні продовольчі товари в 
різних регіонах України.  

Розподіл кінцевих результатів виробничої діяльності агропромислових 
формувань може здійснюватись за ціновим або розподільчим методами. 
Більш прийнятним, на наш погляд, є другий підхід. При цьому, розподіляти 
слід не загальний, а лише понаднормативний прибуток. В основу розподілу 
доцільно брати його розмір на 1 тонну переробленого зерна. У розрахунках 
звичайних (без переробних структур) сільгосппідприємств зі своїми партне-
рами по зернопродуктовому підкомплексу прийнятним є лише ціновий під-
хід, бо виявити, а потім – і розподілити реальний кінцевий результат діяльно-
сті елеваторів, млинів, крупорушок та ін. між всіма постачальниками сирови-
ни практично неможливо. Для агропромислових формувань, які не тільки ви-
рощують зерно, а й переробляють його у власних цехах доцільно сполучати 
обидва вказані вище варіанти: спочатку – визначення обґрунтованих закупі-
вельних цін на сировину, а потім – розподіл кінцевих результатів (грошової 
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виручки або прибутку) промислових структур. 
Сільгосптоваровиробники повинні мати помітні пільги в оподаткуван-

ні, спектр яких покликаний бути досить широким. 
Внутрішньогосподарські (трансфертні) ціни і тарифи повинні включати 

в себе не тільки собівартість продукції, робіт та послуг, а й певний рівень ре-
нтабельності і бути диференційованими з урахуванням якості та строків реа-
лізації продукції. В сучасних нестабільних економічних умовах вони можуть 
визначатися лише на окремий період з подальшим їх корегуванням. 

З метою підтримки агропідприємств у державі доцільно сформувати 
інтервенційний фонд зерна, застосовувати заставні закупівлі, помітно скоро-
тити бартерну та давальницькі схеми розрахунків, створити і ефективно ви-
користовувати повноцінну інфраструктуру продовольчого ринку. 

Висновки. Спеціалізація – одна із форм науково обґрунтованого поді-
лу праці між територіальними і виробничими одиницями, їх галузями, а та-
кож усередині них з метою збільшення обсягів суспільно необхідної високо-
якісної продукції з найменшими витратами праці і коштів.  

Необхідність поглиблення спеціалізації аграрного виробництва в особ-
ливій мірі стосується зерновиробничих формувань, проте загальний рівень 
спеціалізації господарств зернового напрямку не повинен бути надмірно ве-
ликим. Істотного удосконалення потребує і структура виробництва зернових 
культур. Враховуючи, що в останній час несприятливі за погодними умовами 
роки стали повторюватись частіше, слід було б зменшити площі озимих ку-
льтур і розширити – ярих. Необхідно, щоб раціонально сполучались площі 
продовольчих і фуражних зернових культур. Нині в посівах зернових культур 
переважає продовольча група, фуражні ж займають занадто низьку питому 
вагу. Тому доцільно збільшувати площі посівів фуражних зернових. У забез-
печенні еквівалентного обміну між підприємствами АПК важливе значення 
має розвиток агропромислової інтеграції. 

Найбільш перспективними формами агропромислових структур  хол-
динги і фінансово-агропромислові групи, які успішно функціонують у ряді 
країн світу і заслуговують створення в Україні. 

У поглибленні спеціалізації господарств зернового напрямку виріша-
льне значення має і техніко-технологічна оснащеність. Сучасна технологічна 
база потребує зміцнення. Пріоритетним напрямком є створення машинно-
технологічних станцій і технопарків. 

Для досягнення належного ефекту кожне господарство повинно обрати 
для себе найбільш вигідні канали продажу вирощеного зерна. Доцільно забо-
ронити експорт зерна, яке виробляється в кількості достатній лише для задо-
волення внутрішнього ринку. 

Успіх в реалізації виробленого зерна в повній мірі залежить від органі-
зації маркетингової діяльності. На великих підприємствах, а також в госпо-
дарствах, які реалізують значну частину продукції за межі регіону, доцільно 
створювати маркетингові служби. З метою надання допомоги виробникам 
зерно в його збуті держава могла б взяти на себе функції збору, обробки і 
аналізу інформації про цінову ситуацію на вітчизняному і світовому ринках. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬ-
КОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Миколенко І.Г. к.е.н.; Писаренко С.В. к.с.-г.н., доцент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
В статті представлені дослідження щодо розкриття основних тенденцій розвит-

ку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, та проведено розрахунки 
основних його показників на подальшу перспективу в Полтавській області. Дається огляд 
окремих підприємств по виробництву, їх тенденції розвитку, виявлені ключові причини 
збільшення постачання молочної сировини на ринки Полтавського регіоні та за її межа-
ми. Представлені стандартизовані державні норми щодо кількості споживання молоч-
них продуктів. Показано вплив чинників забезпечення економічно ефективного його виро-
бництва. 

This paper presents research on disclosure of major developments in milk production in 
agricultural enterprises, and calculations of its main indicators beyond, in the Poltava region. 
We give an overview of individual enterprises on production of their development trends 
identified key causes an increase in the supply of raw milk to the markets of Poltava region and 
beyond. Presented standardized national standards for the number of consumption of dairy 
products. The influence factors of providing cost-effective producing it. 

 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем для більшо-
сті сільськогосподарських підприємств Полтавської області залишається не-
можливість залучення інвестицій з боку держави та приватних інвесторів, 
розвиток горизонтальної та вертикальної інтеграції, створення систем аналізу 
та прогнозування потреб споживачів, цін конкурентів, нових ринків, каналів 
реалізації. Вищенаведене вимагає встановлення основних закономірностей, 
проведення відповідних досліджень щодо перспектив розвитку виробництва 
молока в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку і су-
часного стану виробництва молока, обґрунтування показників і методів роз-
рахунку економічної ефективності виробництва молока, підвищення його 
економічної ефективності, формування присвячено роботи багатьох уче-
них,серед яких Березівський П.С., Бондаренко В.М., Бойко В.І., Васильченко 
О.М., Галушко В.П., Гіржева О.М., Ільчук М.М., Камілова С.Р., Кваша С.М., 
Ковальчук М.І., Козак О.А., Пархомець М.К., Саблук П.Т., Шиян Н.І. Але в 
той же час залишаються невирішеними багато проблем галузі, що й стало 
важливою умовою для проведення даного дослідження. 
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Постановка завдання. Молоко і молочні продукти дуже важливий 
продукт, майже кожен із вас щоденно вживає молочні продукти і, зрозуміло, 
хоче купувати їх у достатній кількості, за прийнятними цінами та високої 
якості. Крім того, що молоко і молочні продукти є основними складовими 
щоденного раціону переважної більшості населення як біологічно повноцінні 
продукти харчування, вони є функціональними продуктами, тобто тими, що 
мають лікувально-профілактичну дію. Тому формування ефективного та 
конкурентоспроможного виробництва молока в аграрних підприємствах є 
однією з найважливіших задач вирішення продовольчої безпеки країни та 
успішного розвитку аграрного сектора економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У ході трансформації еко-
номіки нашої країни, економічних криз та кардинальних змін в аграрному се-
кторі економіки, непроста ситуація складається як в аграрному виробництві 
вцілому, так і на ринку молочних продуктів. Переважна більшість підпри-
ємств молокопродуктового підкомплексу не встигає здійснювати організа-
ційно-економічні перетворення виробничої діяльності адекватній змінам на-
вколишнього середовища. Значно змінились темпи виробництва молока в 
окремих зонах і категоріях господарств, міжрегіональні та міждержавні зв'яз-
ки, пов'язані з реалізацією продукції галузі.  

Нездатність господарювати в нових умовах, низька платоспроможність 
населення призвели до збитковості більшості підприємств, що виробляють та 
переробляють молоко. Проте, хто з вас живе на селі знає – корова у дворі та 
молоко – це «живі» гроші кожного дня, тому в більшості аграрних підпри-
ємств, що мають тваринництво, саме молоко на сьогоднішній день забезпе-
чує отримання стабільних прибутків. Якщо більш конкретніше розглядати 
стан розвитку молочної галузі в Полтавському регіоні, слід відмітити, що 
молочне скотарство є основним пріоритетом в розвитку галузі тваринництва 
Полтавської області. 

В сільськогосподарських підприємствах Полтавщини виробляється бі-
ля 15 % загальнодержавного обсягу молока. В 2012 році область серед регіо-
нів України по поголів’ю великої рогатої худоби та корів та по виробництву 
молока в сільськогосподарських підприємствах займає 1 місце. Що стосуєть-
ся статистичних даних по виробництву молока, то вони мають позитивну ди-
наміку. Станом на 1 січня 2013 року в усіх категоріях господарств Полтавсь-
кої області поголів’я великої рогатої худоби складало 280 тис. голів, в тому 
числі корів – 134 тис. голів. В сільськогосподарських підприємствах пого-
лів’я корів складає 65 тис. голів. За 2011-2012 роки проти 2010 р. в сільсько-
господарських підприємствах збільшилось поголів’я корів – на 3 %, почина-
ючи з 2000 р. – зменшилось удвічі (рис. 1). 

По поголів’ю корів приватні господарства з 2005 р. займали до полови-
ни обсягів поголів’я. За останні рік господарства населення та аграрні під-
приємства мають майже однакову кількість поголів’я корів. В особистих се-
лянських господарствах Полтавської області вже зараз 2107 дворів тримають 
3-5 корів, в 84 дворах – 5-10 голів, в 19-ти понад 10 голів. Це є значним резе-
рвом по подальшому створенню мініферм з виробництва молока та коопера-
тивів із заготівлі молока в приватному секторі. 
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Рис. 1. Динаміка поголів’я корів в господарствах Полтавської області,  

2000-2012 рр., на кінець року, тис. гол. 
 

Що стосується поголів’я корів в аграрних підприємствах, можна сказа-
ти, що у області переважає крупно товарне виробництво молока, адже найбі-
льшу питому вагу – 17 % складають підприємства із поголів’ям від 500 до 
1000 голів, 28 % – з поголів’ям 100-300 голів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Групування сільськогосподарських підприємств Полтавської області за 

кількістю поголів’я корів у 2012 році 
Кількість підприємств 

Показники од відсотків до загальної 
кількості 

Підприємства, які мали поголів’я – всього 197 100,0 
За кількістю, голів   

до 5 7 4 
6–20 21 11 
21–49 17 9 
50–99 20 10 

100–199 27 13,7 
200–299 28 14,2 
300–399 16 8 
400–499 14 7 
500–999 33 16,8 

більше 999 14 7 
 

Така ситуація є позитивною, і ми вже вивчали, що одним із напрямків 
зниження собівартості продукції є оптимізований рівень і поглиблення кон-
центрації і спеціалізації виробництва, що сприяє повнішому використанню 
виробничо-комерційного потенціалу, збільшує вихід продукції за одиницю 
робочого часу, зменшує матеріальні витрати на виробництво. 

Важливим чинником зниження собівартості та росту рентабельності ви-
робництва молока є комплекс заходів, спрямованих на підвищення продукти-
вності худоби та нарощування обсягів виробництва. Доведено, що і за сучас-
них складних умов можна знизити собівартість і забезпечити рентабельне ви-
робництво молока, довівши продуктивність корів до нормативних надоїв. За 
2012 рік в усіх категоріях господарств вироблено: молока 779 тис. тонн (107% 
до минулого року). В сільськогосподарських підприємствах області виробле-
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но: молока 372 тис. тонн (118% до минулого року). Основними виробниками 
молока залишаються господарства населення, якими у 2012 р. вироблено мо-
лока 406 тис. т, що на 9% більше ніж аграрними підприємствами (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка виробництво молока за категоріями господарств 

Полтавської області, 2000-2012 рр., на кінець року, тис. т 
 

Враховуючи однакове поголів’я корів у суспільному та приватному се-
кторі, зрозуміло, що продуктивність корів в господарствах населення значно 
вища (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка продуктивності корів за категоріями господарств 

Полтавської області, 2000-2012 рр., кг 
 

Як бачимо, за останні роки спостерігається дуже позитивна динаміка у на-
рощуванні показника продуктивності корів. Якщо у 2000 р. аграрні підприємства 
мали середньорічні надої близько 20 ц, а господарства населення – 30ц, то за 
2012 р. отримано близько 55 ц молока від однієї корови, що є досить непоганим 
показником, враховуючу потенційну продуктивність корів на рівні 60 ц. 

Виробництво молока у розрахунку на одну особу також має позитивну 
динаміку – у 2012 р. було вироблено майже 530 кг молока на 1 особу, що на 8 
% більше ніж у попередньому році (рис. 4). 

 
Рис. 4. Виробництво молока на одну особу в Полтавській області,  

2000-2012 рр., кг 
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Молока та молочних продуктів у середньому на одну особу Полтавсь-
кої області у 2012 р. спожито більше від середнього показника по Україні на 
17,6 кг (на 8,6 %). По рівню споживання молока та молочних продуктів Пол-
тавська область займає 10 місце серед інших областей України. 

Відповідно, зростання продуктивності корів, нарощування обсягів ви-
робництва забезпечили у 2011 р. господарствам усіх категорій Полтавської 
області середній рівень рентабельності виробництва молока на рівні 28,7 %. 

Слід зазначити, що поряд із покращенням показників продуктивності 
та нарощування обсягів виробництва у молочному скотарстві, значна увага в 
області приділяється покращенню якості виробленої продукції.  

Основними здобутками області у молочному скотарстві можна відзна-
чити: 

– в сільськогосподарських підприємствах працює 18 доїльних залів віт-
чизняного та імпортного виробництва; 

– в 68 підприємствах доїння корів здійснюється в молокопроводи (171 
установка); 

– протягом 2011-2012 рр. введено в дію 3 доїльні зали; 
– Полтавщина має одну із найбільших племінних баз в Україні – 96 

підприємствам області присвоєно статус суб’єкта племінної справи у тварин-
ництві; 

– 32 господарства області отримало статус спеціальної сировинної зо-
ни, де виробляється екологічно чиста молочна продукція для виробництва 
дитячих і дієтичних продуктів харчування; 

– у 2010-2012 роках проведено реконструкцію і будівництво 43 примі-
щень для великої рогатої худоби; 

– створено сприятливий інвестиційний клімат, широко запроваджують-
ся новітні технології виробництва; 

– в області реалізуються 18 інвестиційних проектів на суму 993,0 млн. 
грн. в галузі тваринництва.  

Виробничо-технічний потенціал молокопродуктового підкомплексу 
має розгалужену структуру, що поєднує молочне скотарство, кормовиробни-
цтво, племінні господарства, зоотехнічні, ветеринарні та інші обслуговуючі 
служби, молокопереробні підприємства, систему матеріально-технічного за-
безпечення, спеціалізовану торгівлю тощо. Основною його ланкою є молочне 
скотарство − сировинна база молокопереробних підприємств.  

Основними чинниками забезпечення економічно ефективного вироб-
ництва молока є:  

1. Місце розташування виробництва: 
- природнокліматичні умови; 
- близькість ринків збуту; 
- виробників кормів; 
- переробних підприємств; 
- підприємств торгівлі. 
Природні умови розміщення виробництва безпосередньо впливають на 

виробничий напрямок та обсяги виробництва через можливості заготівлі ко-
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рмів певного виду і якості. Вигідні природнокліматичні умови дозволяють 
отримувати високі врожаї кормових культур і природних угідь та ефективно 
розвивати молочне скотарство. 

Важливими місцевими економічними чинниками є близькість ринків 
збуту, виробників кормів, переробних підприємств, рівень їх розвитку та вдос-
коналення організації взаємодії організаційно-економічного механізму систе-
ми «молочна ферма → переробне підприємство → підприємство торгівлі». 

2. Виробничо-технічні і персональні умови виробництва: 
- забезпеченість сільськогосподарськими угіддями; 
- наявність трудових ресурсів; 
- максимальні межі щільності поголів’я; 
- тип тваринницьких приміщень; 
- віддаленість від населених пунктів; 
- оптимізація транспортування тощо. 
Молочне скотарство, як правило, є продуктивнішим, порівняно з відго-

дівлею великої рогатої худоби за показниками виходу продукції на одиницю 
площі сільськогосподарських угідь. Навпаки, за показниками продуктивності 
праці, продуктивнішою є відгодівля худоби. Отже, підприємствам з низькою 
забезпеченістю сільськогосподарськими угіддями, але надлишковими трудо-
вими ресурсами вигідніше займатись відгодівлею худоби, а із значними пло-
щами сільськогосподарських угідь − молочним скотарством. 

Важливу роль відіграють природоохоронні обмеження: максимальні 
межі щільності поголів’я, тип тваринницьких приміщень, їх віддаленість від 
населених пунктів, оптимізація транспортування тварин тощо. Відносно сі-
мейних чи фермерських підприємств, важливим є готовність родини до інте-
нсивного щоденного догляду за тваринами, обмеження вільного часу, вихід-
них і відпустки. 

3. Організаційні та економічні чинники включають: 
- організація управління; 
- система планування, маркетинг; 
- механізм лізингу та оренди; 
- реорганізація та реструктуризація господарства і форми власності; 
- фінансово-кредитний механізм підприємства; 
- ціноутворення; 
- система стимулювання підвищення конкурентоспроможності виро-

бництва; 
- страхування підприємницького ризику тощо. 
4. Ринкові, політичні і правові умови виробництва: 
- попит, пропозиція, товар, ціна; 
- рівень доходів і витрат населення; 
- наповненість ринку продукцією тваринництва;  
- наявність ринкової інфраструктури;  
- правові і інституційні умови впливу на розвиток тваринництва. 
5. Активність освоєння новітностей НТП. 
На думку науковців, науково-технічний прогрес у молочному скотарс-
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тві доцільно здійснювати в трьох напрямках: 
1. підвищення загального рівня годівлі корів, зменшення білкового 

дефіциту;  
2. другого − удосконалення існуючих і створення нових високопроду-

ктивних порід худоби, пристосованих до місцевих умов;  
3. третього − скорочення трудових і матеріально-грошових витрат на 

виробництво одиниці продукції в галузі. 
6. Характер екологічного законодавства:  
- вимоги до утримання тварин; 
- розміщення і будівництво тваринницьких приміщень тощо. 
Безпосередньо обсяг виробництва продукції молочного скотарства за-

лежить від кількості поголів'я та продуктивності корів. В свою чергу на ці 
показники впливає ряд наступних чинників (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Система чинників, що впливають на обсяг виробництва 

продукції молочного скотарства 
 

Узагальнюючи дану класифікацію, можна сказати, що успіх у виробни-
цтві молока забезпечується комплексним і системним вирішенням проблем: 
кадрових, селекційних, кормових та технологічних, адже продуктивність 
тварин на 50 % залежить від рівня та якості годівлі, на 20 % − від селекційно-
племінної роботи, решта визначається господарським підходом до справи. 

Прикладом високої майстерності господарювання, зокрема у молочно-
му скотарстві є ряд вітчизняних і закордонних господарств. Зараз в Україні 
функціонує ряд господарств, що досягли високих надоїв, а технології вироб-
ництва молока не поступаються закордонним конкурентам. Найефективніші 
виробники молока в Україні наведено в табл. 2. 

Обсяг виробництва продукції молочного скотарства 

Поголів'я корів 

Спеціалізація підприємства 

Відтворення стада 

Забезпеченість корів кормами 

Наявність тваринницьких примі-
щень

Забезпеченість персоналом 

Стан матеріально-технічної бази 

Продуктивність корів 

Рівень годівлі корів 

Якість кормів 

Структура раціонів 

Породи тварин 

Частка ялових корів на фермі 

Технологія утримання 

Умови утримання 
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Таблиця 2 
Найефективніші виробники молока в Україні. Рейтинг складено 

за показником середньорічного надою на 1 фуражну корову 

№ 
п/п Господарство Область Район 

Середньорічний 
надій на 1 фураж-

ну корову 

1 ТОВ «Українська мо-
лочна компанія» Київська Згурівський 9001 (*10020) 

2 ДП «Чайка» (філія 
«Чемер») Чернігівська Козелецький 8526 

3 СТОВ «Промінь» Миколаївська Арбузинський 8400 (*9270) 
4 АТЗТ «Агро-Союз» Дніпропетровська Синельниківський 8340 (*9772) 
5 СТОВ «Маяк» Черкаська Золотоніський 8020 

6 ДП «Чайка» (філія 
«Дударків») Київська Бориспільський 7813 

7 ПСП «Родіна» Харківська Дворічанський 7781 
8 СТОВ «Мрія» (Кернел) Харківська Красноградський 7700 

9 ВАТ Племзавод «Лі-
тинський» (Рошен) Вінницька Літинський 7400 

10 ТДВ «Терезине» Київська Білоцерківський 7384 

11 ТОВ «Агрофірма «Ма-
як» Полтавська Котелевський 7344 (*7901) 

12 СТОВ «Агрофірма 
«Оржицька» Полтавська Оржицький 7300 

13 ВАТ «Племзавод 
«Стєпной» Запорізька Кам'янко - Дніп-

ровський 7187 (*7781) 

14 ТОВ «Торговий дім 
«Долінскоє» Херсонська Чаплинський 7124 (*8162,1) 

15 СФГ «ім. Мічуріна» Житомирська Ружинський 7106 
16 ТОВ «Долинівське» Житомирська Брусилівський 7010 

17 СТОВ «Салинці» (Ке-
рнел) Полтавська Оржицький 7000 

18 ДП «Чайка» (філія «Лі-
сне») Київська К-Святошинський 6928 

19 СТОВ «Мрія» Харківська Куп'янський 6906 (*8232) 
20 ФГ «Альфа» Харківська Золочівський 6900 (*7950) 
21 ПСП «Пісківське» Чернігівська Бахмацький 6694 
22 ТОВ «Устя» Вінницька Бершадський 6627 
23 ПП «Радівське» Вінницька Калинівський 6539 

24 ПСП «Лазірки»  
(Кернел) Полтавська Оржицький 6500 

25 ПП «Агрофірма  
«Промінь» Херсонська Генічеський 6413 

 

Прикладом виведення галузі молочного скотарства на новий високоефек-
тивний рівень у Полтавській області є ПП «Агроекологія» Шишацького району, 
ТОВ «АФ «Маяк» та СВК «Батьківщина» Котелевського району, ПП «Білоцер-
ківська агропромислова група» Великобагачанського району та інші. 

Отже, виходячи з вище сказаного, можемо відмітити, що для ефектив-
ного функціонування галузі молочного скотарства необхідне оптимальне по-
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єднання наступних напрямків забезпечення економічно-ефективного вироб-
ництва молока. 

Вузловими напрямками формування економічно-ефективного, конку-
рентоспроможного виробництва молока на сучасному етапі є: знаходження 
біологічних засобів виробництва та переробки молока, енерго-, трудо- та ре-
сурсоощадних технологій виробництва; взаємовигідний зв'язок учасників си-
стеми «молочна ферма→переробне підприємство→підприємство торгівлі» та 
іншими обслуговуючими структурами; збільшення обсягу державних та при-
ватних інвестицій в розвиток молочного продуктового підкомплексу, залу-
чення іноземних інвесторів; створення на підприємствах маркетингових роз-
ділів, що забезпечуватимуть перманентне прогнозування потреб споживачів, 
цін конкурентів, нових ринків, каналів реалізації тощо (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Вузлові напрямки механізму формування економічно-ефективного 

виробництва молока 
 

Результати розрахунків розвитку основних показників виробництва 
молока в сільськогосподарських підприємствах на перспективу відображено 
в (табл. 3). 

Таблиця 3 
Розвиток виробництва молока в сільськогосподарських 

підприємствах на перспективу 
Роки Показники 

2011 2013 2015 
Обсяг виробництва, тис.т. 2245,9 2304,5 2363,1 
Обсяг реалізації, тис.т. 2061,3 2175,7 2290,1 
Рівень товарності, % 91,80 94,4 96,9 
Собівартість, грн../ц 264,30 286,25 308,2 
Ціна реалізації, грн../ц 304,2 339,3 374,4 
Рівень рентабельності, % 15,1 18,5 21,5 

 

ІННОВАЦІЇ 
знаходження біологічних засобів виробництва та переробки молока, енерго-, трудо- та 

ресурсоощадних технологій 

ІНТЕГРАЦІЯ 
взаємовигідний зв'язок учасників 

системи «молочна фер-
ма→переробне підприємст-
во→підприємство торгівлі» та 
іншими обслуговуючими струк-

турами 

ІНВЕСТИЦІЇ 
обсяг державних та приват-
них інвестицій в розвиток 
молочного продуктового 
підкомплексу, залучення 
іноземних інвесторів 

Шляхи підви-
щення  ефекти-
вності вироб-
ництва молока 

ІНФОРМАЦІЯ 
перманентне прогнозування потреб споживачів, цін конкурентів, нових ринків, каналів 

реалізації тощо 
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Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що обсяг виробниц-
тва молока в сільськогосподарських підприємствах до 2015 р. зросте до 
2363,1 тис.т., що забезпечить підвищення рівня товарності до 96,9 %.  

Рівень рентабельності виробництва молока зросте з 15,1 % у 2011 р. до 
21,5 % у 2015 р. Виробництво молока має досить позитивну перспективу. 
Однією з найважливіших проблем для більшості сільськогосподарських під-
приємств залишається не можливість збільшення обсягу державних та прива-
тних інвестицій в розвиток молочного продуктового підкомплексу, або її ре-
конструкції чи модернізації. 

Висновки. Отже, підводячи підсумки слід зазначити, що Полтавщина 
має потужний потенціал сучасного розвитку молочного скотарства. Потрібно 
працювати над виявлення чинників, що забезпечать високоефективне та кон-
курентоспроможне виробництво молока та виконанням пріоритетних завдань 
по його реформуванню.  

Основними напрямками повинні стати: розвиток та впровадження ін-
новаційних технологій виробництва, посилення інвестування з боку держави 
та приватних інвесторів; розвиток горизонтальної та вертикальної інтеграції, 
створення систем аналізу та прогнозування потреб споживачів, цін конкурен-
тів, нових ринків, каналів реалізації. 
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УДК 332.021: 330. 341. 1 (477) 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗБУДОВИ ТА ПІДТРИМКИ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Муллер М.В., аспірантка 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто необхідність державної підтримки інноваційної діяльності в 

сучасних економічних умовах господарювання. Автор дає пояснення основним теоретич-
ним поняттям, таким  як інновація, новація, інноваційна діяльність.  Визначені найбільш 
загальні причини, що роблять необхідними впровадження інновацій. Проаналізовано ряд 
факторів, що мають позитивний (стимулюючий) та негативний (стримуючий) впливи на 
інноваційну діяльність. Відзначена роль держави в розвитку інноваційної системи. Голо-
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вна увага приділяється питанням державної політики розбудови та підтримки іннова-
ційної діяльності в Україні. Запропоновані основні напрями розбудови інноваційної систе-
ми шляхом здійснення на рівні держави конкретних реалізаційних заходів та дій. 

The necessity of state support of innovation activity of the enterprises in current 
economic conditions is considered in the article. The author gives the definition of the main 
theoretical terms such as innovation, novation, innovation activity . The most common reasons 
that necessitate the introduction of innovations are emphasized. A number of factors that have 
positive (stimulating) and negative (deterrent) effects on innovation activity are analyzed. The 
role of state in the development of innovation system are emphasized. Main attention is spared 
the questions of state policy of development and support of innovation activity in Ukraine. The 
main directions of growth of innovation system by implementing state-level specific 
implementing measures are propose. 

 

Постановка проблеми. Створення, впровадження та широке розповсю-
дження нових продуктів, послуг, технологічних процесів стають ключовими 
чинниками росту обсягів виробництва, зайнятості, інвестицій, зовнішньоторгі-
вельного обороту. Як свідчить досвід розвинених країн, життєздатність націо-
нальних економік насамперед визначається масштабами та якістю впроваджен-
ня нових ідей, нових технологій, нових управлінських систем, нових продуктів, 
які є результатом розвитку науки та інноваційної діяльності. Держава повинна 
обрати таку політику розбудови й підтримки інноваційної діяльності, яка б за-
безпечувала довгострокові перспективи й стабільний розвиток економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними аспектами ін-
новаційної діяльності, класифікації інновацій, визначенням впливу чинників на 
інноваційну діяльність підприємств займалися такі вчені-економісти, як: 
В.Г.Андрійчук, А.П.Гайдуцький, О.І.Дацій, Л.В.Дейнеко, М.В.Зубець, 
М.І.Кісіль, М.Ю.Коденська, М.Х.Корецький, М.Ф.Кропивко, М.І.Крупка, 
М.Й.Малік, М.А.Садиков, А.В.Чупіс, В.В.Юрчишин, О.М.Шестопаль, 
Г.М.Підлісецький. Однак в науковій літературі досить мало пропозицій щодо 
конкретних державних дій у напрямку розбудови й підтримки інноваційної дія-
льності. 

Постановка завдання. Реалії сьогодення потребують від керівників під-
приємств і організацій, від кожного працівника усвідомлення важливості інно-
ваційної діяльності для розвитку підприємства. Недостатнє обґрунтування в на-
уковій літературі деяких важливих практичних положень щодо розвитку інно-
вацій на підприємствах, запровадження ефективної державної політики, напра-
вленої на розвиток інноваційної діяльності зумовило цільову спрямованість до-
слідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інновації як важлива скла-
дова інноваційної системи, яка еволюціонує, як механізм перетворень, що скла-
дає передумови для соціокультурних змін різного масштабу, залежить від люд-
ської здатності до творчості і можливості суспільства приймати або адаптувати 
результати цієї творчості. Інновація є дійсно людською потребою і за своєю мо-
тивацією виступає як нормальне природне явище [1, с. 147-148; 2, с. 164]. 

Можна назвати дві головні причини, що роблять необхідними інновації: 
- Внутрішня – зростання і ускладнення потреб людини, родини, суспільс-

тва змушують здійснювати винаходи все більш нових та ефективніших засобів 
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задоволення цих потреб; 
- Зовнішня – постійно змінюване середовище, що оточує людину і суспі-

льство (природне, соціально-економічне) привносить нові зміни подій і явищ 
суспільного буття. Людина змушена використовувати всі свої сили та досвід 
для того, щоб адаптуватися до цих змін, встояти у конкурентній боротьбі. Сус-
пільству в цілому і кожній його частині необхідно розвиватися та йти вперед, 
тому що консервативна частина суспільного організму приречена на поразку в 
боротьбі за існування і розвиток.[3, с. 15] 

Найбільш повно трактує категорію «інновація», «нововведення» Й. Шум-
петер. Він говорить про наступне: новий виріб, новий метод або нова техноло-
гія самі по собі не є інновацією (нововведенням), вони стають нововведенням, 
коли підприємство їх впроваджує у свою діяльність. І не важливо чи існували 
дані методи, технології тощо до цього. Важливим є те, що вони вперше впрова-
джуються на підприємстві певного виду діяльності на певній території (країні). 
У 1912 р.в праці «Теорія економічного розвитку» вперше було визначено кон-
цепцію інновацій, в основу якої покладено ідею про «нові комбінації» [4, с. 36]. 

В процесі розвитку теорії інновацій значна кількість авторів надала своє 
тлумачення даного поняття. Загалом можна виділили 3 основні підходи до тра-
ктування терміну «інновація»: 

1. Об’єктний – інновація розглядається як певний результат у вигляді но-
вої технології, нового товару, методу тощо; 

2. Процесний – інновація як процес впровадження певних змін; 
3. Трансформаційний – зміни в діяльності підприємства. 
Яскравим прикладом трактувань об’єктного підходу є трактування Ілля-

шенко С.М.: «Інновація - кінцевий результат діяльності зі створення і викорис-
тання нововведень, втілених у вигляді удосконалених або нових товарів (виро-
бів або послуг), технологій їх виробництва, методів управління на всіх стадіях 
виробництва і збуту товарів, які сприяють розвитку та підвищенню ефективнос-
ті функціонування підприємств» [5]. 

До представників об’єктного підходу можна віднести Балабанова І.Т., 
Гамідова Г.С., Фатхутдінов Р.А., Йохна М.А., Молчанову О.П., Дорофєєва В.Д., 
Уткіна Е.А., Левінсона А. та інші. 

У процесному підході інновація визначається Гриньовим А.В. як викори-
стання в тій або іншій сфері діяльності (виробництві, економічних правових і 
соціальних відносинах, науці, культурі, освіті тощо) результатів інтелектуальної 
праці, технологічних розробок, спрямованих на вдосконалювання соціально-
економічної діяльності. До процесного підходу приєднуються А.С. Гальчинсь-
кий, А.В. Гриньов, Б. Твісс, Х. Хауштайн, Б. Санто, В. Г. Мединський,  
Л. Г. Шаршукова та інші. 

Ще одним підходом є розуміння інновації як певної зміни (трансформа-
ційний підхід). Інновацію як зміну трактує Ф. Валента: «Інновація – це зміна в 
первісній структурі виробничого механізму, тобто перехід від його внутрішньої 
структури до нового стану: стосується продукції, технології, засобів виробницт-
ва, професіональної, кваліфікаційної структури робочої сили, організації; зміни 
з позитивними і негативними соціально-економічними наслідками в діяльності 
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організації». Прихильниками даного підходу є Л. Водачек, Ф. Валента,  
Ю.В. Яковець, О.М. Хотяшева. 

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» «Інновації - ново-
створені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, проду-
кція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адмініс-
тративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують струк-
туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [6]. 

Досить розповсюдженою є думка, що інновації обов'язково мають бути 
властиві такі риси, як науково-технічна новизна, виробнича застосовність та 
комерційна реалізованість. 

Відповідно до Закону «Про інвестиційну діяльність» інноваційна діяль-
ність − одна з форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впрова-
дження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сфе-
ру. Ця діяльність охоплює: 

- випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології; 
- прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; 
- реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими стро-

ками окупності витрат; 
- фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін 

у стані продуктивних сил; 
- розробку і впровадження нової ресурсозберігаючої технології, призна-

ченої для поліпшення соціального й екологічного становища [7]. 
В сучасних умовах  господарювання  інноваційну діяльність  в  сільсько-

му  господарстві доцільно  розглядати  як  процес.  Інноваційний  процес  є  ши-
ршим  поняттям.  Його  можна визначити  як  сукупність  етапів,  стадій,  дій,  
пов’язаних  з  ініціюванням,  розробкою  та виготовленням  продукції,  техноло-
гій, що  матимуть  нові  властивості,  які  більш  ефективно задовольнятимуть  
існуючі  потреби  і  такі,  що  з’являються  або  можуть  з’явитися. Американсь-
кий  економіст  Д.  Брайт  зазначав,  що  це  єдиний  процес,  який  поєднує  нау-
ку, техніку, економіку, підприємництво та управління [11]. 

Існує ряд факторів, що мають негативний (стримуючий) та позитивний 
(стимулюючий) впливи на інноваційну діяльність підприємств (табл. 1 і 2). 

Таблиця 1 
Фактори, що стримують інноваційну діяльність 

Група  
факторів 

 

Техніко-
економічні 

Відсутність джерел фінансування; слабкість матеріально-технічної та на-
укової бази; домінування інтересів існуючого виробництва; високий еко-
номічний ризик; відсутність попиту на продукцію; відсутність інформації 
про ринки; ускладнення та подорожчання науково-дослідних розробок; 
низький науково-інноваційний потенціал держави, регіону. 

Організаційно-
управлінські 

Сталі організаційні структури, надмірна централізація, консервативність 
ієрархічних принципів побудови організації, перевага вертикальних по-
токів інформації; установча замкненість, труднощі в міжгалузевих взає-
модіях; орієнтація на усталені ринки, на короткострокову окупність; від-
сутність науково-інноваційних організаційних структур; недостатність 
міжнародного науково-технічного співробітництва 
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Юридичні Недосконалість законодавчої бази з питань інноваційної діяльності, охо-
рони інтелектуальної власності 

Соціально-
психологічні 

Опір змінам, які можуть викликати такі наслідки, як зміна статусу; необ-
хідність нової діяльності, зміна стереотипів поведінки, існуючих тради-
цій; страх невизначеності, страх відповідальності за помилку; спротив 
усьому новому, що надходить («синдром чужого винаходу»); низький 
професійний статус інноватора, відсутність матеріальних стимулів та 
умов творчої праці; відплив наукових кадрів 

 

Таблиця 2 
Фактори, що стимулюють інноваційну діяльність 

Група  
факторів 

 

Техніко-
економічні 

Наявність резерву фінансових та матеріально-технічних заходів; наяв-
ність необхідної господарської та науково-технічної інфраструктури; 
розвиток конкуренції та скорочення тривалості життєвого циклу науко-
ємних товарів; збереження науково-технічного потенціалу та державна 
підтримка інноваційної діяльності 

Організаційно-
управлінські 

Гнучкість організаційних структур, демократичний стиль управління, пе-
ревага горизонтальних потоків інформації; індикативність планування, 
припущення коригувань, децентралізація, автономія, формування цільо-
вих проблемних груп; міжнародна науково-технічна кооперація; ство-
рення інноваційної інфраструктури (технопарків, бізнес-інкубаторів) 

Юридичні Законодавчі заходи (особливі пільги, закони), що заохочують інновацій-
ну діяльність, забезпечують інтелектуальну власність 

Соціально-
психологічні 

Сприйнятливість до змін, нововведень; моральна винагорода, суспільне 
визнання; можливість самореалізації, розвиток умов творчої праці, мате-
ріальні стимули 

 

Досвід державної підтримки інноваційної діяльності у розвинутих кра-
їнах показує, що саме держава повинна розробляти таку інноваційну політи-
ку, що забезпечувала б еволюційний шлях до сучасного ринку.  

На вибір методів державного стимулювання інноваційної діяльності 
впливають бюджетні ресурси держави, положення провідних національних 
виробничих об'єднань та підприємств на внутрішньому і світовому ринках, їх 
здатність виділяти достатньо коштів для проведення визначеного органами 
державного регулювання та управління. 

Державна політика підтримки інноваційної діяльності має бути спря-
мована на (рис. 1): 

1) створення раціональної організаційної структури управління іннова-
ційною діяльністю:  

- передбачається систематизація державних управлінських функцій в 
цій сфері, адекватного їх перерозподілу між органами виконавчої влади, реа-
лізації напрацьованих раніше заходів та норм законодавства, зокрема щодо 
стимулювання інноваційної діяльності, дію яких призупинено; 

- підвищення виконавчої дисципліни міністерств і відомств, забезпе-
чення належного контролю з боку органів виконавчої влади усіх рівнів, осо-
бливо в частині виконання стратегічних програм, заходів і пропозицій, ви-
значених у рекомендаціях комітетських та парламентських слухань; 
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2) розблокування дії законодавчих  актів та запровадження  комплексу 
механізмів реалізації інноваційної політики: упорядкування наявної системи 
законодавства та доповнення її необхідними документами, які б регламенту-
вали та забезпечували всі складові інноваційної політики держави по ство-
ренню інноваційної інфраструктури, розвитку трансферу технологій, венчур-
ного фінансування; 

- формування національної інноваційної системи, розвиток високотех-
нологічного виробництва, інтеграцію науки, освіти та виробництва, регіона-
льний інноваційний розвиток;  

- дотримання фактичного, а не декларативного фінансування витрат, 
які закладені у законодавчі акти, що становлять фундамент формування наці-
ональної інноваційної системи. Це дозволить активізувати інноваційну спря-
мованість діяльності як українських господарюючих суб'єктів, так й інозем-
них компаній в Україні. 

Рис. 1. Напрями розбудови інноваційної системи 
 

У цьому контексті необхідно: 
- звільнення інвестицій в науку, що надходять від суб'єктів недержав-

них форми власності, від сплати ПДВ; 
- відокремлення коштів спеціального фонду від коштів загального фон-

ду утримання на рахунках комерційних банків. Державному казначейству за-
лишити тільки функції контролю за витратами суто бюджетних коштів; 

- на державному рівні розробити методологію визначення та ідентифі-
кації видів економічної діяльності, що відносяться до високотехнологічних 
(за міжнародними класифікаціями); 
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законодавства 
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- залучити органи Держкомстату України до розробки та введення спе-
ціальної статистичної форми "Діяльність у сфері трансферу технологій", яка 
б відповідала вимогам світових стандартів і надавала необхідну інформацію 
для здійснення комплексного аналізу і міжнародних співставлень цього аспе-
кту інноваційної діяльності та сприяла б науковому обгрунтуванню управ-
лінських рішень при формуванні державної політики щодо розвитку ринку 
високих технологій; 

- удосконалити систему підготовки кадрів у сфері інтелектуальної вла-
сності, трансферу технологій і інноваційної діяльності; 

- запровадити систему стимулювання винахідницької та інноваційної 
діяльності, передбачивши зокрема: запровадження механізму фінансової під-
тримки зарубіжного патентування винаходів; розробку і прийняття методич-
них рекомендацій щодо: визначення розміру винагороди за створення і вико-
ристання об'єктів права промислової власності (винаходів, корисних моде-
лей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин); 
виявлення та оцінки ноу-хау; 

- розробити та упровадити такі нормативно - правові механізми, які б 
враховували особливості правовідносин національного, міждержавного і мі-
жнародного характеру стосовно окремих видів промислової власності (пате-
нтів на винаходи, промислових зразків, корисних моделей тощо, свідоцтв про 
реєстрацію торгових марок, географічних позначень тощо).  

Висновки. Сучасні умови господарювання вимагають усвідомлення 
важливості інновацій для розвитку підприємств. 

Ефективна інноваційна діяльність підприємства охоплює сукупність 
етапів, стадій, дій, пов’язаних з ініціюванням, розробкою та виготовленням 
продукції, технологій, що матимуть нові властивості або поліпшать існуючі; 
це єдиний процес, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво та 
управління. Значну роль в цьому процесі відіграє держава. 

Напрямами розбудови інноваційної системи на державному рівні ма-
ють стати: 

1) створення раціональної організаційної структури управління іннова-
ційною діяльністю: систематизація державних управлінських функцій в цій 
сфері, адекватного їх перерозподілу між органами виконавчої влади, реаліза-
ції напрацьованих раніше заходів та норм законодавства; підвищення вико-
навчої дисципліни міністерств і відомств, забезпечення належного контролю 
з боку органів виконавчої влади усіх рівнів; 

2) розблокування дії законодавчих  актів та запровадження  комплексу 
механізмів реалізації інноваційної політики: упорядкування наявної системи 
законодавства та доповнення її необхідними документами, які б регламенту-
вали та забезпечували всі складові інноваційної політики держави по ство-
ренню інноваційної інфраструктури, розвитку трансферу технологій, венчур-
ного фінансування. 
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ДОСВІД РОЗВИТКУ АГРОТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛЬЩІ 

Панченко Н.М., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
У статті проаналізовано досвід Польщі, щодо розвитку агротуризму, як альтер-

нативного джерела доходів та диверсифікації напрямків діяльності аграрних підпри-
ємств, що став реальним шансом на створення нових робочих місць та підвищення зага-
льного рівня життя для занепадаючих сіл в яких постійно збільшується рівень безробіт-
тя. Автором зроблена спроба охарактеризувати польський агротуристичний продукт, 
розглядаючи такі питання як: історична складова, географічне розташування та кате-
горизація агротуристичних підприємств.  

Nowadays, owners of farms are being forced to look for alternative sources of income, 
and thus to diversify their business. For over 20 years there has been rapid development of 
agritourism in Poland. It becomes a real chance to create new jobs and raise the standard of 
living in rural areas, which are struggled by problems of unemployment. The authors of this 
article try to characterize Polish agritourism, raising up issues such as: the historical 
background, geographical distribution and categorization of rural tourist accommodation.  

 

Постановка проблеми. В останні роки в країнах Європи, відпочинок 
на селі без сумніву знаходиться на стадії розквіту. Одна з головних переду-
мов розвитку агротуризму - це пошук сільськогосподарськими виробниками 
додаткових джерел доходу. Таке явище є характерним для багатьох країн За-
хідної Європи, в тому числі й для Польщі. За даними управління статистики 
Польщі близько половини сільськогосподарських виробників отримує біль-
шість своїх прибутків з ведення несільськогосподарського підприємництва.  

В Польщі, як і в Україні, деякі регіони пристосовані до ведення агроту-
ристисної діяльності завдяки сприятливому природному розташуванню або з 
огляду на слаборозвинене сільськогосподарське виробництво. На думку 
Е. Гургуля, на таких територіях розвиток сільського зеленого туризму може 
сприяти зниженню безробіття, підвищенню кваліфікації сільського населення 
та, перш за все, зменшити розрив у рівні освіченості та доступі до освіти між 
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містом та селом [3]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти розвитку 

сільського зеленого туризму досліджують В. Васильєв, П. Горішевський, 
Л. Гут, Ю. Зінько, В. Кафарський, В. Косенко, М. Костриця, Н. Кудла, 
О. Лендєл, В. Липчук, Н. Липчук, О. Моран, М. Рутинський, М. Товт, а також 
зарубіжні вчені А.Балінська, Е.Гургул, А.Ярош, К.Карбовяк, М.Шнайдер та 
ін. Проте, незважаючи на значущість проведених досліджень, для вітчизняної 
економічної науки проблема розвитку сільського зеленого туризму на заса-
дах підприємництва є нова й потребує системного обґрунтування, особливо 
актуальним, на нашу думку є вивчення міжнародного досвіду розвитку 
суб’єктів сільського зеленого туризму. 

Постановка завдання. Метою даної статті є оцінка рівня розвитку аг-
ротуризму в Польщі. Автором здійснено історичний огляд, визначено особ-
ливості основних географічних зон та проведено аналіз попиту на послуги 
агротуризму в Польщі. 

Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження використані дані 
статистичної звітності Міністерства сільського господарства та розвитку села 
Польщі, Головного Управління статистики та Інститут туризму. Теоретичну та 
методологічну основу дослідження становлять діалектичний метод пізнання й 
системний підхід до вивчення явищ і процесів становлення й розвитку сільсько-
го зеленого туризму як організаційної форми підприємницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У кінці 80-х на початку 90-
х років ХХ ст. в Польщі склалися низка передумов, що сприяли розвитку сіль-
ського зеленого туризму. Регіони в яких переважало сільськогосподарське ви-
робництво, зіштовхнулися з рядом економічних та суспільних проблем, вирі-
шення яких потребувало пошуку альтернативних напрямків розвитку. Недолі-
ки інфраструктури, недостатнє інвестування розвитку сільських територій, 
ускладнений доступ та нижчий рівень розвитку культури та освіти,  традицій-
на думка про те, що люди які працюють на землі не потребують освіти при-
звели до того, що зросла різниця  між рівнем та умовами життя та праці меш-
канців міст і сіл [6]. Для зменшення цієї диспропорції необхідним був пошук 
напрямів розвитку аграрних регіонів з низьким рівнем індустріалізації, але га-
рними природно-ландшафтними краєвидами та сприятливим навколишнім се-
редовищем, що стало підґрунтям для розвитку форм несільськогосподарського 
підприємництва, втому числі і сільського зеленого туризму. 

Від початку 90-х років спостерігається стійкий розвиток сільського зе-
леного туризму в Польщі, про що свідчить зростання кількості аграрних під-
приємств, які пропонували агротуристичні послуги. За даними звіту Мініс-
терства сільського господарства та розвитку села у 1990 р. в Польщі функці-
онувало 590 таких підприємств, у 1998 р. існувало 608 підприємств, які нада-
вали послуги пов’язані з агротуризмом. Починаючи з 2002 р. дослідженням 
та веденням статистики щодо кількості агротуристичних підприємств займа-
вся Інститут туризму. Згідно даних цього інститут на початку XXI ст. в 
Польщі існувало 6453 агротуристичних підприємств, алe вже в 2003 р. на пі-
дставі даних які подавали управління ґмін фігурує цифра 3323 підприємств. 
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В наступні роки спостерігається тенденція зростання кількості підприємств.  
Дані опубліковані Головним Управлінням статистики показують, що у 2010 
р. функціонувало 7692 агротуристичних підприємства, які мали 82750 місць 
для туристів. Динаміка кількості агротуристичних підприємств Польщі по 
роках представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Кількість агротуристичних підприємств у Польщі у 1998-2010 рр. 

 

Аналізуючи географічне розташування агротуристичних підприємств 
можна помітити істотну різницю в їх кількості залежно від регіону. Це є нас-
лідком різної привабливості регіонів та різного рівня ініціативності населен-
ня сільських територій, їх досвіду та усвідомлення шансу на розвиток цієї га-
лузі. Найбільша кількість агротуристичних підприємств була в 2010 р. у на-
ступних воєводствах: Малопольському, Підкарпатському та Вармінсько-
мазурському, що представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Агротуристичні підприємства в Польщі за регіонами, 2011 р. 
Джерелo: Збірник Головного управління статистики  Польщі 2011 рік 



 215

Таким чином розвиток агротуризму в Польщі залежить від географіч-
ного розташування, рельєфу, а також від величини та спеціалізації аграрних 
підприємств. Тому в різних регіонах країни стан розвитку сільського зелено-
го туризму різко відрізняються. Найбільш сприятливими регіонами Польщі 
для розвитку туризму є ті, в яких переважає гірський рельєф або є велика кі-
лькість водойм (озер, річок, море). 

Польські підприємці, що займаються сільським зеленим туризмом  дуже 
часто пропонують послуги різного рівня. Слід зазначити, що у Польщі здобут-
тя сертифікатів, котрі підтверджують рівень якості послуг відповідно до стан-
дартів в агротуризмі не є обов’язковим. Добровільну класифікацію та стандар-
тизацію агротуристичних підприємств в Польщі здійснює Польська Федерація 
Сільськогосподарського туризму Гостинне господарство. Дана федерація по-
діляє підприємства на категорії, в залежності від рівня стандартів, яких дотри-
мується підприємство. Категорія надається строком на 2 роки. Після завер-
шення терміну дії сертифікату відбувається чергова перевірка та його понов-
лення, встановлюється рівень стандарту місць для проживання в агротуристи-
чних підприємствах. Після отримання відповідної категорії стандарту агроту-
ристичне підприємство отримує право використовувати знак Федерації Сіль-
ськогосподарського туризму Гостинне господарство (рис. 3) [11]. 

  
Рис. 3.  Система категоризації агротуристичних підприємств у Польщі 
Джерело: www.agroturystyka.pl  
 

За даними А. Янушевич та М. Бишевської-Давідек у 2010 р. в Польщі 
функціонувало 622 агротуристичні підприємства, які пройшли класифікацію 
Федерації Сільськогосподарського туризму Гостинне господарство та отри-
мали певні категорії.  Серед них 45,7% отримали категорію  «standard», 
30,2% підприємств отримали - I категорію (☼), 21,4% - II категорію (☼ ☼) i 
2,7% - III категорію (☼ ☼ ☼) (табл. 1). 

Найбільше підприємств, які сертифікували свою діяльність знаходить-
ся в Малопольському воєводстві (224). На території даного воєводства біль-
шість підприємств отримала категорію «standard» (131). Слід зазначити, що в 
таких воєводствах як Любуське і Опольське нараховується лише по п’ять 
сертифікованих агротуристичних підприємства. 
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Таблиця 1 
Категоризація агротуристичних підприємств Польщі в розрізі воєводств 

Кількість підприємств, що отримали категорію Воєводство ☼ ☼ ☼ ☼ ☼  ☼ standard Всього 
Долішньо-Сілезійське 2 4 4 5 15 
Куявсько-поморське - 3 5 5 13 
Любельське - 11 24 25 60 
Любуське 1 2 1 1 5 
Лодзьке - 2 7 8 17 
Малопольське - 38 55 131 224 
Мазовецьке - 5 13 7 25 
Опольське - 1 2 2 5 
Підкарпатське - 7 8 4 19 
Підляське 2 9 12 24 47 
Поморське 5 16 13 9 43 
Сілезійське - 1 1 7 9 
Свентокшиське - 5 19 16 40 
Вармінсько-Мазурське 4 24 7 15 50 
Великопольське 1 3 11 13 28 
Західнопоморське 2 2 6 12 22 
Всього 17 133 188 284 622 
Структура, % 2,7 21,4 30,2 45,7  

Джерело: A. Janusiewicz, M. Byszewska-Dawidek: Turystyka wiejska w 2010 roku i 
założenia jej rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa 2010, s. 4. 

 

До того ж, лише в семи воєводствах знаходяться підприємства,  які ма-
ють  III категорію стандарту. Це такі воєводства як: Поморське (5 підпри-
ємств), Вармінсько-Мазурське (4 підприємства), Долішньо-Сілезійське, Під-
карпатське, Західнопоморське (по 2 підприємства) та Любуське і Велико-
польське воєводства (по 1 підприємству). 

В Польщі рівень попит на послуги агротуристичних підприємств зна-
ходиться в прямій залежності від пори року. Як правило, рівень попиту на 
послуги, що надаються власниками агротуристичних підприємств, зростає і 
досягає піку в літні місяці, здебільшого туристи обирають  короткі поїздки у 
вихідні дні, рідше приїжджають в будні (табл. 2). 

Таблиця 2 
Середня кількість туристів, які приїжджають до агротуристичних 
підприємств в залежності від тривалість ведення агротуристичної  

діяльності та воєводства 
Тривалість ведення агроту-
ристичної діяльності, (ро-

ки) 
Воєводство 

Перебування туристів в 
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Влітку 49 32 42 54 119 28 66 36 71 40 20 54
Взимку 25 18 22 23 69 10 32 23 27 24 8 23
Частка постійних клієнтів, % 39 47 36 41 32 26 36 40 34 54 26 33

Джерело: E. Jachimowicz, K. Krzyżanowska, op. cit., s. 88 [4] 
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Влітку відпочиваючі відвідують агротуристичні підприємства вдвічі 
частіше, ніж зимою. А в Поморському воєводстві з огляду на ландшафтно-
природні особливості влітку відпочиває втричі більше туристів, ніж взимку. 
В середньому агротуристичне підприємство протягом року відвідує 74 особи, 
при цьому – 49 осіб в літній період і 25 осіб в зимовий період. Варто також 
зазначити, що кількість туристів зростає пропорційно до тривалості ведення 
господарської діяльності власником підприємства. Відсоток постійних клієн-
тів становить в середньому 39 %, при цьому найвищий показник у Сілезійсь-
кому воєводстві (54 %), а найнижчий в Любельському (26 %). 

Висновки. До останнього часу розвиток польського села пов’язували з 
прогресом у сільському господарстві, адже саме розвинуте сільське госпо-
дарство сприяло підвищенню зайнятості та підвищувало рівень життя сільсь-
кого населення. Але, підвищення продуктивності та ефективності праці агро-
виробників, стало причиною того, що зменшилась частка сімей, які живуть 
виключно за рахунок сільського господарства. В останні роки, суттєве  зна-
чення у формуванні доходів та матеріальних ресурсів сільських територій за-
ймають різні форми несільськогосподарського підприємництва, у тому числі 
туризму. На думку Й. Червінського,  в умовах зростання безробіття на селі 
агротуризм став альтернативою для розширення ринку праці та підвищення 
загального рівня життя сільського населення. 

Агротуризм у Польщі розвивається швидким темпами, але нерівномір-
но. Це є наслідком різного рівня привабливості регіонів, а також досвіду 
сільських жителів та усвідомлення ними шансу на розвиток цієї галузі. Най-
більша кількість агротуристичних підприємств знаходиться в північній і пів-
денній Польщі, тобто у Вармінсько-Мазурському, Малопольскому і Підкар-
патському воєводствах. Однією з основних причин зосередження тут такої 
кількості агротуристичних підприємств є висока туристична привабливість 
цих регіонів. Слід теж зазначити, що Підкарпатське і Вармінсько-Мазурське 
воєводства - це регіони, які характеризуються високим рівнем безробіття і 
низькими доходами населення. 

В різних регіонах Польщі різняться стандарти агротуристичних під-
приємств та ціни на послуги. Найбільше сертифікованих підприємств, які на-
дають агротуристичні послуги знаходиться в Малопольському воєводстві. 
Найменша ж кількість була зафіксована в Любуському і Ополькому воєводс-
твах. Більше того, в останньому, власники агротуристичних помешкань за-
пропонувати найнижчу ціну проживання і харчування. 

На нашу думку, досвід становлення агротуристичних підприємств 
Польщі може бути використаних для обґрунтування альтернативних напря-
мів розвитку значної частини фермерських господарств, та становлення ма-
лого несільськогосподарського підприємництва в межах сільських територій 
України. Але, як свідчить досвід Польщі, розвиток сільського зеленого тури-
зму повинен здійснюватись як складова комплексної політики багатофункці-
онального розвитку сільських територій. Інтеграція туристичної діяльності в 
сільській місцевості робить свій внесок у переході від сільського господарст-
ва як єдиної і домінуючої риси сільської місцевості та веде до економічного 
розвитку цих територій. 
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CУТЬ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
Пащенко О.В., к.е.н., доцент 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
 
Стаття присвячена вивченню генезису поглядів вчених щодо трактування понят-

тя «фінансова стратегія», систематизації отриманих знань, визначенні композиційних 
елементів такої стратегії, плюралізму її видів та порядку реалізації. 

This article is devoted to the study of the genesis of scientific views on the interpretation 
of the term "financial strategy" systematization of knowledge, determining compositional 
elements of such a strategy plurality of kinds and manner of implementation. 

 

Постановка проблеми. Ефективний розвиток національної економіки, її 
окремих галузей та будь-якого підприємства в наш час неможливий без чітко 
визначеної й дієвої фінансової стратегії. В умовах економічної кризи вона ви-



 219

ступає своєрідним стабілізатором, дієвість якого впливає на пропорційний роз-
поділ фінансових ресурсів у державі. Водночас з цим, в період економічного 
розвитку, наявність фінансової стратегії на підприємствах дозволяє нарощувати 
темпи зростання валового внутрішнього продукту, тим самим вчасно і повною 
мірою задовольняти потреби економіки в плані забезпечення фінансових ресур-
сів і росту прибутковості суб’єктів господарювання. 

Фінансова стратегія є галуззю фінансового планування і обов’язково має 
узгоджуватися з окресленою місією, цілями і напрямами загальної стратегії. У 
зв’язку з цим її цілком можна вважати індикатором фінансової ситуації в країні, 
детермінантою фінансових можливостей господарюючого суб’єкта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемність питання роз-
робки фінансової стратегії досліджували такі науковці: І. Ансофф, М. Донне-
лан, П. Друкер, Б. Карлоф, В. Кінг, Г. Клейнер, Д. Клиланд, Дж. Ламбен, М. 
Портер, М. Саткліфф, Дж. Фіннерті, А. Єгоров, І.О. Бланк, В.О. Вінокуров, 
А.В. Герасимчук, А.П. Градов, Г.І. Кіндрацька, Л.С. Козак, Б.Г. Литвак, Л. Лі-
гоненко, О.Р. Омельянович, Л.Н. Павлова, А.О. Старостіна та інші. 

Дослідник А.П. Міщенко стверджує, що фінансова стратегія є найваж-
ливішою підсистемою корпоративної стратегії [1]. Натомість науковець В.М. 
Федосов переконаний в тому, що фінансова стратегія - довготривалий курс 
фінансової політики, що розрахований на перспективу і передбачає рішення 
великомасштабних завдань, визначених економічною і соціальною стратегі-
єю, і стосується важливих великих змін фінансового механізму, пропорцій 
розподілу фінансових ресурсів [2]. Зовсім кардинальну точку зору вислов-
люють американські економісти Р. Кларк, В. Вільсон, Р.Дейнс. Вони дають 
визначення фінансової стратегії в широкому значенні, пов’язуючи її з фінан-
совою політикою і плануванням, називають таку стратегію передбаченням 
[3]. Потрібно відзначити, що точки зору науковців є абсолютно різними. У 
зв’язку з цим, систематизація понятійного апарату з визначеної теми, чітке 
розмежування плюралізму видів і форм фінансової стратегії, а також побудо-
ва виваженого підходу до понять – цілі фінансової стратегії, її структурні 
компоненти – основні ключові питання, які потребують ґрунтовного й по-
глибленого вивчення. Теоретична і практична значимість вказаних проблем 
обумовила вибір теми і її актуальність та цільове спрямування дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є систематизація знань стосовно за-
гальної суті фінансової стратегії, формулювання комплексного розуміння дано-
го поняття як різнопланової структури складових – цілей, композиційних еле-
ментів, функцій, обґрунтування  диверсифікованих  видів  фінансової  стратегії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегія розвитку під-
приємства – цілеспрямований і динамічний процес, в основі якого лежить 
вдале поєднання факторів виробництва, налагоджений механізм збутової дія-
льності, розвинений маркетинг, адаптація до постійних змін конкурентного 
середовища. Фінансова стратегія, як складова загальної стратегії, займає про-
відну позицію в процесі реалізації місії господарюючого суб’єкта.  

Поняття «фінансова стратегія» трактується вченими по-різному. Неод-
нозначність підходів до визначення змісту даного поняття наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Підходи вчених до розуміння поняття «фінансова стратегія» 

Вчені, дослідники Визначення поняття Зауваження до авторського тра-
ктування 

В.І. Аранчій,  
О.П. Зоря [5] 

Довготерміновий фінансовий 
план або програма розвитку дія-
льності підприємства для досяг-
нення певної мети. 

Неповне розкриття поняття в 
розрізі фінансової сторони під-
приємства – можливостей, фі-
нансових інструментів тощо. 

А.В. Линенко [6] 

Cкладова багатофакторної моде-
лі дій і заходів,  
необхідних для досягнення по-
ставленої перспективної мети в 
загальній концепції розвитку, а 
саме - в частині формування і 
використання  
фінансово-ресурсного потенціа-
лу компанії.  

Сформульоване визначення 
ґрунтовне, акцент робиться на 
фінансово-ресурсному потенці-
алі, більш детально і повно роз-
криває значення фінансової 
стратегії. 

І.Л. Бланк [7] 

Вид функціональної стратегій 
підприємства, що забезпечує всі 
основні напрями розвитку його 
фінансової діяльності та фінан-
сових відносин шляхом  
 - формування довгострокових 
фінансових цілей; 
- вибору найбільш ефективних 
шляхів їх досягнення; 
- адекватного корегування на-
прямів формування й викорис-
тання фінансових ресурсів за 
зміни умов зовнішнього середо-
вища  

Найбільш вдале і розгорнуте 
трактування досліджуваного 
поняття, в якому чітко розме-
жовані пріоритетні  напрями 
фінансової сторони діяльності 
господарюючих суб’єктів. Ви-
словлюємо абсолютну солідар-
ність із позицією вченого. 

 

 
Рис. 1. Структурні компоненти фінансової стратегії 

 

Після огляду трактування поняття «фінансова стратегія» доречно за-
значити, що процесу її реалізації передує обґрунтований вибір загальної 
стратегії. Ми підтримуємо позицію дослідника М.І. Белявцева, що при цьому 
необхідно дотримуватись  таких основних етапів: з’ясування поточної стра-
тегії; проведення аналізу портфелю бізнесу; врахування впливу зовнішніх 

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ

Окреслена система цілей і завдань для реалізації фінансової стратегії 

Фінансовий фактор як фактор впливу на можливість розвитку бізнесу 

Фінансовий вимірник-єдиний вимірник ключових характеристик бізнесу 

Налагоджена діяльність з розробки і контрою за реалізацією стратегії 

Структура підприємництва в комплексі зі стратегією фінансування програм 
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чинників (загрози, можливості, характер витрат, розмах діяльності) і внутрі-
шніх (цілі, завдання, кадрове забезпечення, техніка і технології); вибір стра-
тегії фірми [4]. 

Зрозуміти процес розробки фінансової стратегії допоможе рисунок 1, 
на якому представлені її основні композиційні елементи. Так, у фінансовій 
стратегії спочатку визначаються, а потім розподіляються завдання щодо фо-
рмування фінансів по виконавцях і напрямах роботи.  

Процес безпосередньої реалізації фінансової стратегії базується на вра-
хуванні етапів реалізації основної стратегії підприємства, а також етапів, зо-
бражених на рис. 2. 

 
Рис. 2. Основні етапи реалізації фінансової стратегії 

 

Реалізація фінансової стратегії – процес достатньо трудомісткий, по-
требує від керівників підприємств, менеджерів здібностей в напрямку плану-
вання, прогнозування, схильності до ризику. Для досягнення цілей суб’єктів 
господарювання важливо обрати оптимальну фінансову стратегію. У зв’язку 
з цим, розглянемо існуючі її види. За функціональною ознакою розрізняють 
фінансову стратегію генеральну, оперативну і досягнення окремої мети 
(окремих стратегічних завдань). 

Генеральна фінансова стратегія визначає провідні напрями діяльності 
підприємства – зв’язки з бюджетами різного рівня, розподіл і використання 
отриманого прибутку, обґрунтування затрат і формування планового кошто-
рису витрат. Вказана стратегія допомагає усвідомлено керувати процесом до-

ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ  
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Побудова загальної стратегії, урахування впливу зовнішнього середовища 

Визначення оптимального періоду формування фінансової стратегії 

Дослідження кон’юнктури фінансового ринку, визначення загроз 

Формування стратегічних фінансових цілей і вибір фінансової стратегії 

Розробка фінансової політики за напрямами фінансової діяльності 

Оцінка ефективності розробленої стратегії за необхідними параметрами 

узгодженість фінансової і загальної стратегії підприємства

узгодженість зі змінами зовнішнього фінансового середовища 

внутрішня збалансованість і результативність даної стратегії 
прийнятність рівня ризиків обраної фінансової стратегії 
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сягнення цілей завдяки функціонуванню центрів відповідальності за фінан-
сові операції господарюючого суб’єкта. Генеральна стратегія обирається із 
врахуванням фінансового стану підприємства, розміру його статутного капі-
талу, інвестиційних затрат. Генеральну фінансову стратегію поділяють на 
підвиди, зображені у табл. 2. 

Таблиця 2 
Класифікація видів генеральної фінансової стратегії [6] 

Вид стратегії Характерна ознака 
Стратегія фінансової під-
тримки прискореного 
зростання підприємства 
(галузі) 

Спрямована на забезпечення високих темпів операційної дія-
льності підприємства, насамперед обсягів виробництва та реа-
лізації продукції, на приріст оборотних та необоротних активів 
підприємства. Відповідно до цього пріоритетною домінантною 
сферою стратегічного фінансового розвитку підприємства є 
підвищення потенціалу формування фінансових ресурсів. 

Стратегія фінансового 
забезпечення стійкого 
зростання підприємства 
(галузі) 

Спрямована на збалансування параметрів обмеженого зрос-
тання операційної діяльності і необхідного рівня фінансової 
безпеки підприємства. Пріоритетним завданням є забезпечен-
ня ефективного розподілу та використання його фінансових 
ресурсів. 

Антикризова фінансова 
стратегія підприємства 
(галузі) 

Покликана забезпечити фінансову стабілізацію підприємства у 
процесі виходу із кризи, передбачає скорочення обсягів виро-
бництва і реалізації продукції (вихід з окремих ринків або їх 
сегментів, скорочення певних його виробничих одиниць то-
що). 

 

На противагу цьому оперативна стратегія є поточною стратегією, 
пов’язаною із акумулюванням і розподілом фінансових ресурсів, пошуком 
можливих внутрішніх резервів. Вона регулює валові доходи, що представлені 
у формі виручки від реалізації продукції, наданні послуг, виконанні робіт, 
дивідендів, надходження за банківськими операціями і валові витрати – ви-
плата заробітної плати, погашення заборгованості перед бюджетом, виплата 
коштів постачальникам і підрядникам. Дану стратегію можна вважати своє-
рідним деталізатором  генеральної стратегії. 

Вважаємо за необхідне підтримати позицію вченого-дослідника 
А.Г. Семенова стосовно диверсифікації фінансової стратегії. Так, за джере-
лами формування розрізняють зовнішню фінансову стратегію, яка реалізу-
ється за рахунок позик банку, фінансування з боку інвесторів, партнерів, і 
внутрішню – джерелом затрат на її реалізацію постають власні фінансові ре-
сурси. За характером впливу на кінцевий результат фінансову стратегію роз-
поділяють на стратегію прямого і опосередкованого впливу на стан і розви-
ток та успішність діяльності підприємства. 

За домінантними сферами розвитку фінансову стратегію розподіляють на: 
- стратегію формування фінансових ресурсів, що забезпечує розши-

рення потенціалу власних фінансових коштів з внутрішніх джерел; 
- інвестиційну стратегію, яка спрямована на реалізацію управлінських рі-

шень, пов’язаних з використанням  різних аспектів інвестиційної діяльності; 
- стратегію забезпечення фінансової безпеки, що спрямована на забезпе-
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чення фінансової рівноваги підприємства в процесі його стратегічного розвитку; 
- стратегію збільшення якості управління фінансовою діяльністю, яка за-

безпечує збільшення якісних параметрів управління всіма її аспектами [8]. 
Потрібно зауважити, що фінансову стратегію поділяють на стратегію 

підприємств за відповідними видами економічної діяльності. Наприклад, фі-
нансова стратегія підприємств суднобудування, торгівлі, страхової компанії, 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, автотранспортних пі-
дприємств тощо. 

Огляд трактування поняття «фінансова стратегія»,  аналіз його складо-
вих, етапів реалізації та різноманітності видів дозволяє сформулювати осно-
вні функції даної стратегії: 

1. Інформаційна: забезпечує інформацією про фінансовий стан, можли-
вості  здійснення затрат, вирахування потреб в них. 

2. Кадрово-організаційна: залучення кадрового потенціалу до завдань 
побудови стратегії, використання інтелектуальних ресурсів у поєднанні із за-
собами праці, мотивація і стимулювання працюючих  до досягнення місії пі-
дприємства. 

3. Адаптаційна: маневрування затратами, доходами залежно від змін 
динамічного конкурентного середовища. 

4. Прогнозна: полягає у можливості побудові перспективних і поточ-
них планів, прогнозів щодо формування і розподілу фінансових ресурсів. 

5. Зняття невизначеності в ході реалізації стратегії. 
6. Координація обміну факторами виробництва і кінцевою продукцією 

для задоволення потреб підприємства і принесення йому економічних вигід у 
майбутньому. 

7. Оптимізаційна: вирахування оптимальних дій на момент дефіциту 
фінансових ресурсів, досягнення ефекту синергії. 

8. Маркетингова: вплив на збутову діяльність, на формування і функці-
онування каналів розподілу продукції, її подальше просування на ринку. 

9. Антикризова: попередження фінансових небезпек, контроль рівня 
прийнятного ризику і ризику фінансових втрат. 

10. Контрольна: відстеження впливу обраної фінансової стратегії на 
загальну і досягнення цілей суб’єкта господарювання, зміни графіка ефекти-
вності діяльності, розробка пропозицій щодо його вдосконалення.  

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження шляхом здійс-
нення огляду, систематизації й аналізу позицій вітчизняних і зарубіжних 
вчених-дослідників, було розкрито сутність поняття «фінансова стратегія». 
Доведено, що фінансова стратегія, як складова загальної стратегії, займає 
провідну позицію в процесі реалізації місії господарюючого суб’єкта.  Для 
досягнення цілей розвитку галузей та окремих суб’єктів господарювання ва-
жливо обрати оптимальну фінансову стратегію.  При цьому, за функціональ-
ною ознакою фінансову стратегію поділяють на генеральну, оперативну і до-
сягнення окремої мети (окремих стратегічних завдань). Враховуючи вищеза-
значене, проблема побудови ефективної фінансової стратегії потребує пода-
льших глибинних досліджень. 
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ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА 

Передерій Н.О., к.е.н., доцент; Піжук О.А., магістрант 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Україна має величезний потенціал для розвитку власного ринку біопалива, що набу-

ває особливого значення в умовах нестабільності світової економіки, зростання цін на 
традиційні енергоносії та енергозалежності країн від імпорту вуглеводів. В Україні є всі 
необхідні умови для виробництва та реалізації біодизелю, вільні площі під вирощування 
зернових, олійних і спеціальних культур, науковий, технічний та кадровий потенціал для 
виробництва біопалив, зростаюча внутрішня потреба в біодизелі та біогазі. Все це до-
зволяє швидко нарощувати потужності з його виробництва. 

Ukraine has great potential for the development of its own biofuels market , which is 
particularly important in an unstable global economy, rising prices of traditional energy sources 
and energy dependence on imports of carbohydrates. Ukraine has all the necessary conditions 
for the production and sale of biodiesel, available land for growing grain , oilseeds and special 
crops , scientific, technical and personnel potential for biofuels , a growing domestic demand for 
biodiesel and biogas. This allows to quickly increase capacity of its production. 

 

Постановка проблеми. Сприятливе поєднання кліматичних умов та 
доступна робоча сила в Україні є надзвичайно привабливим для потенційних 
інвесторів, оскільки це передбачає велику кількість позитивних змін для на-
ціональної економіки загалом. Із загальної території 60,4 млн. га сільськогос-
подарські угіддя займають 41,8 млн. га, з них орні землі – 32,6 млн. га. При-
родна середня врожайність зернових культур – 26 ц/га (більше, ніж на ґрун-
тах країн Європи і більшості країн світу). 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні проблеми виро-
бництва та використання біопалива в Україні висвітлені у працях ряду вітчи-
зняних і зарубіжних вчених, зокрема: Г. Гелетухи, В. Дубровіна, Г.Калетніка, 
О. Макарчук, В. Савчука, В. Семенова, Г. Трипольської, Р. Титко, 
Х. Штрубенхоффа та інших дослідників. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення тенден-
цій розвитку українського ринку для виробництва біопалива. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В аграрному секторі еко-
номіки України з давніх часів чільне місце посідали зернобобові, олійні ку-
льтури та цукрові буряки. Вони не лише забезпечували внутрішні потреби, 
але й формували експортний потенціал країни. Ці сільськогосподарські куль-
тури є ефективною сировиною для виробництва біопалива. 

Сільськогосподарські угіддя, ліси, луки та інші природні ресурси дають 
велику кількість біомаси, котра може використовуватися для виробництва рі-
зноманітного біопалива. Біомасу в енергетичних цілях можна використовува-
ти у процесі безпосереднього спалювання деревини, соломи, а також у пере-
робленому вигляді як рідкі (ефіри ріпакової олії, спирти) або газоподібні (бі-
огаз – газова суміш, основним компонентом якої є метан) палива. Конверсія 
біомаси у носії енергії може відбуватися фізичними, хімічними та біологіч-
ними методами, останні є найбільш перспективними [1]. 

З біосировини отримують рідке, газоподібне і тверде паливо. Залежно 
від використання рідке біопаливо поділяють на:  

1) для карбюраторних двигунів із зовнішнім утворенням суміші паль-
не-повітря;  

2) для дизельних двигунів з внутрішнім утворенням суміші пальне-
повітря;  

3) рідке біопаливо для котлів. 
Виробництво біопалива в Україні планується за рахунок біомаси, біога-

зу, паливного етанолу (біоетанол) та ріпаковометилових сполук (біодизель). 
Сільськогосподарське виробництво в Україні із споживача енергії нині 

трансформується на її виробника. Для сільського господарства виробництво 
й ефективне використання біопалива – це поклик часу, актуальне завдання, 
яке вимагає розв’язання наразі. 

Внутрішній ринок біоетанолу може сягнути 800-1200 тис. тонн на рік 
за умов, якщо він замінить 10-15% вуглеводневої частини бензинів, що спо-
живаються в Україні. Європейський простір є ще більшим потенціалом для 
експорту біоетанолу. 

Розв’язання проблеми динамічного виробництва біопалива потребує 
створення ринку енергетичних культур як сировини для його виробництва, 
використання сільськогосподарських угідь, придатних для вирощування ене-
ргетичних культур, не знижуючи рівень виробництва продуктів харчування. 
З цього приводу постійно проводиться дискусія: що важливіше – продоволь-
ство чи біопаливо? Зазначена проблема є дуже складною, оскільки, з одного 
боку, забезпечення населення продовольством є пріоритетним завданням ко-
жного уряду, а з іншого, – енергетична незалежність держави є основою її 
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суверенітету. Тому аналіз можливостей з вирощування біосировини для 
отримання біопалива слід провадити з урахуванням реальної ситуації з існу-
ючими потребами в продуктах харчування, а також з існуючими джерелами 
забезпечення паливом як держави загалом, так і окремих її регіонів [1]. 

Найбільш доцільним з економічної точки зору сировиною для вироб-
ництва біоетанолу є кукурудза – традиційна для України культура. 

Згідно зі статистичними даними площа збирання врожаю кукурудзи за 
2012 рік становить 4371,9 тис. га, а валовий збір – на 20961,3 тис. тонн при 
урожайності на 47,9 ц з 1 га зібраної площі. Середній вихід біоетанолу з ку-
курудзи складає 383 л з 1 тонни сировини. 

Відповідно встановлення курсу на використання сумішей бензину з 
біоетанолом може розширити внутрішнє споживання кукурудзи в Україні на 
800 тис. тонн. До такого висновку прийшли експерти асоціації “Український 
клуб аграрного бізнесу” (УКАБ), аналізуючи положення закону України 
№4970-VI від 19 червня 2012 р. “Про внесення змін у деякі закони України 
щодо виробництва і використання моторних палив з вмістом біокомпонен-
тів”, які передбачають поетапне збільшення змісту біоетанолу в моторних 
бензинах, які виробляються та реалізуються на території України. 

Згідно з цим законом в 2013 р. рекомендували зміст біоетанолу в бен-
зині не менше 5%, в 2014-2015 рр. 5%-вий зміст стане обов’язковим, а з 2016 
р. зміст біоетанолу повинен вирости як мінімум до 7%. 

В Україні у 2012 році потреба бензину для внутрішнього споживання 
становила 4,5 млн. тонн. Для заміни 5 % цього викопного палива необхідно 
було виробити у 2012 році 225 тис. тонн біоетанолу. 

Техніко-допустимий енергетичний потенціал виробництва біоетанолу 
наведено в табл. 1 [1]. 

Таблиця 1 
Техніко-допустимий енергетичний потенціал виробництва біоетанолу 

Культури 

Середня 
урожайність в 

2012 році, 
ц/га 

Вихід 
біоетанолу 

з 1 ц 
сировини, л 

Загальна 
кількість 
біоетанолу 

з 1 га площі, л 
Кукурудза (зерно) 47,9 38,3 1834,5 
Ячмінь, пшениця 21-28 25,0 625,0 

 

Таким чином, для виробництва 225 тис. тонн біоетанолу в Україні не-
обхідно спрямувати валовий збір кукурудзи на зерно на площі 123 тис. га 
(або 2,8 % зібраної площі кукурудзи в 2012 році), що в перерахунку на зерно 
складає 590,4 тис. тонн (при валовому зборі кукурудзи на зерно в 2012 році в 
розмірі 20 961,3 тис. тонн). 

Проведений аналіз структури посівних площ і балансу зерна дає змогу 
стверджувати, що прогнозований обсяг виробництва продукції рослинництва 
на перспективу достатній як для продовольства, так і для виробництва визна-
ченого обсягу біопалива. 

Експерти доводять, що нині не потрібно неодмінно будувати нові заводи 
для виробництва біоетанолу. Потрібно, насамперед, переобладнати частину 
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спиртових заводів та освоїти технологію комплексної переробки біосировини. 
Аналіз сучасного ринку енергетичного обладнання і технологій промис-

лового виробництва біоетанолу в Україні доводить, що з технічного боку не-
має істотних перешкод для виробництва біоетанолу. Економічний ефект виро-
бництва біоетанолу зростатиме, як свідчать наукові дослідження, за умов оп-
тимального вибору технології вирощування та переробки, обґрунтованого під-
ходу щодо реконструкції або будівництва переробних заводів у місцях нако-
пичення сировини, а також комплексного забезпечення переробки сировини. 

Обмеженість в Україні традиційних енергоносіїв, зростання забруд-
нення довкілля спонукають наукові товариства до пошуків нових екологічно 
чистих видів палив. Одним із таких напрямів є виробництво дизельного па-
лива з рослинної олії. 

В Україні для виробництва біодизелю використовується здебільшого 
ріпак. За оцінками Міністерства аграрної політики, потенційні можливості 
України у вирощуванні ріпаку становлять орієнтовно 3 млн. га при середній 
врожайності 20-30 ц/га. 

У низці областей України передбачається збільшення площі земель, на 
якій вирощуються олійні культури. Збільшення обсягів вирощування таких 
олійних культур, як ріпак та соя дасть змогу збільшити ресурси високобілко-
вих кормів для тваринництва та птахівництва з одночасною організацією ви-
робництва біодизельного пального, насамперед для потреб сільськогосподар-
ських підприємств, а також на експорт. 

Протягом останніх трьох років середньорічне споживання дизельного 
палива в Україні становить близько 6,5 млн тонн. 

Для гарантованого здійснення сільськогосподарських робіт за техноло-
гічними нормами щороку необхідно близько 1870 тис. т дизельного палива. 
Для виробництва такої кількості пального використовується близько 4,5 млн. 
тонн нафти, що переважно імпортується. У зв’язку з тим, що постійне зрос-
тання її вартості призводить до підвищення вартості нафтопродуктів, а отже, 
і сільськогосподарської продукції, традиційний варіант задоволення потреби 
сільськогосподарського виробництва завдяки тільки нафтопродуктам мало-
перспективний. 

Доцільніше перейти до забезпечення сільськогосподарських товарови-
робників біопаливом, що виробляється з рослинної олії. 

Перспективним напрямом розвитку сировинної бази біодизельного па-
льного в Україні є збільшення площ технічного ріпаку та виробництва ріпа-
кової олії як сировини одержання пального та мастильних матеріалів. Зокре-
ма, потреби сільськогосподарського виробництва у дизельному паливі мо-
жуть бути повністю забезпечені, якщо під посівами ріпаку буде зайнято 8-
10% ріллі при належному рівні урожайності та переробки насіння ріпаку на 
біодизельне паливо. 

Агропромисловий сектор України, виробляючи значні обсяги органіч-
них відходів, потенційно володіє ресурсами для виробництва біогазу, здат-
ними замістити 2,6 млрд. м3 природного газу в рік. При подальшому розвит-
ку сільського господарства та широкому використанні рослинної сировини 
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(силос, трави) цей потенціал може бути доведений за різними оцінками від 
7,7 до 18 млрд. м3/рік у перерахунку на природний газ. У першому випадку 
передбачається використовувати 6% орних (50% вільних від посівів) земель в 
Україні під вирощування кукурудзи на біогаз з консервативною величиною 
урожайності 30 т/га. При цьому частка біогазу з силосу кукурудзи складе 
53,0% від загального потенціалу, з побічної продукції та відходів рослинниц-
тва – 5,7%, з побічної продукції та відходів харчової переробної промислово-
сті – 5,3%, з гнойових відходів тваринництва – 36%.  

Другий варіант з більш високим прогнозом передбачає використання 
7,9 млн га вільних від посівів земель під вирощування кукурудзи на біогаз з 
урахуванням підвищення врожайності. 

У таблиці 2 показаний потенціал виробництва біогазу на існуючих під-
приємствах АПК України і при вирощуванні силосу кукурудзи для виробни-
цтва біогазу на 50% вільних орних земель (при врожайності 40 т зеленої маси 
з 1 га і виході біогазу 180 м3/т зеленої маси) [1]. 

Таблиця 2 
Потенціал виробництва біогазу в ряді галузей АПК України 

Обсяг 
основної 
продукції

Загальний 
обсяг основ-
них відходів

Потенціал виро-
бництва біогазу 
із загального 
обсягу відхо-
дів/продукції 

Частка еко-
номічно до-
цільного по-
тенціалу Вид діяльності 

Загальна 
кількість 
підпри-
ємств в 
Україні тис. тонн 

(голів) тис. тонн млн м3/рік 
на БГУ з мі-
ні-ТЕЦ від 
0,1 MВте 

Всього по Україні  11667 - 39 727 9 543 54% 
Цукрові заводи 60 1 546,0 23 263,5 975,5 46% 
Пивоварні 51 3 100,0 1 016,8 121,8 10% 
Спиртові заводи 58 204,7 2 705,0 116,8 13% 
Ферми ВРХ 5079 1 526,4 15 431,6 385,8 97% 
Свиноферми 5634 3 625,2 5 656,7 160,3 30% 
Птахофабрики 785 110 561,3 4 721,5 377,7 68% 

Силос кукурудзи 

вирощу-
вання 
на 50% 
вільних 
орних зе-
мель 

41 140,4 - 7 405,5 - 

 

Потенційний обсяг біогазового ринку в Україні може бути освоєний 
протягом 10-20 років (до 2030 року). Необхідною передумовою реалізації да-
них проектів на першому етапі є введення економічно обґрунтованого «зеле-
ного» тарифу для електроенергії з біогазу. Для реалізації ефективних енерге-
тичних біогазових проектів важливо стимулювати виробництво електроенер-
гії з біогазу, отриманого не тільки з відходів біомаси, а також зі спеціально 
вирощеної рослинної сировини. Паралельно з виробництвом електроенергії в 
Україні доцільно впроваджувати виробництво біометану для прямого замі-
щення природного газу або більш ефективної енергетичної утилізації біогазу 



 229

при виробництві електроенергії та тепла [1]. 
Висновки. У цілому біогазовий ринок в Україні можна оцінити як пер-

спективний, з досить широкою обізнаністю учасників, що очікує сигналів з 
боку держави. Такими сигналами на першому етапі може бути введення в 
дію гарантованої законом величини «зеленого» тарифу для електроенергії з 
біогазу без обмеження видів обладнання чи сировини, інші види реального 
законодавчої підтримки та нормативно-правового забезпечення.  

На сьогодні розвиток відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) характе-
ризується позитивною динамікою. Щорічно темпи розвитку енергетичного 
сектору економіки та обсяги попиту на альтернативні види палива зростають 
більше, ніж на 10%, і за прогнозами проведених фахівцями досліджень бу-
дуть збільшуватись, що свідчить про активізацію їх використання. 

Список використаних джерел: 
1. Калетнік Г.М., Пришляк В.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та спожи-

вання в АПК України. Навч. посібник. – К: Аграрна наука, 2010. – 327 с. 
2. Лукянихіна О.А., Вакуленко І.А. Визначення напрямків розвитку альтернативної 

енергетики у контексті виробництва біопалива / О.А. Лукянихіна, І.А. Вакуленко//Вісник 
СумДУ. – 2011. -№ 1. - С. 27-33. 

3. Самойленко А. Г. Перспективи виробництва біодизеля в Україні / 
А. Г. Самойленко // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 72–78. 

4. Семенов В.Г. Стан і перспективи розвитку виробництва і застосування в Україні 
екологічно чистого біодизельного палива /В.Г.Семенов// Безпека життєдіяльності. - 2007. - 
№1. - С. 15-17. 

5. Селінний М.М. Світові тенденції виробництва біопалива М.М. Селінний // Агро-
інком. – 2013. – №1-3. – С. 60-62. 

Рецензент – к.е.н., доцент Галич О. А. 
 

УДК: 657.471.12:330.534 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО 
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Полтавська державна аграрна академія 
 

Досліджено сутність поняття «єдиного соціального внеску». Визначені як переваги 
впровадження єдиного внеску так і його недоліки. Розглянуті нововведення щодо подання 
та сплати єдиного соціального внеску. 

The essence of the concept of "a single social contribution." Defined as the advantages of 
the single contribution and its drawbacks. Considered an innovation for the submission and 
payment of the single social tax. 

 

Постановка проблеми. Ведення господарської діяльності підприємст-
вами різних форм власності неможливе без залучення людського потенціалу, 
винагородою якої є заробітна плата, на яку нараховується та з якої утримуєть-
ся єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Він 
прямо впливає на формування витрат та грошових потоків виробничого під-
приємства. Тому недопустимим є його ігнорування при прогнозуванні діяль-
ності суб’єкта господарювання. Для вдосконалення управління єдиного соціа-
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льного внеску (ЄСВ) доцільно використовувати облікові дані. Сутність мето-
дичного підходу до відображення операцій, пов’язаних із ЄСВ, у бухгалтерсь-
кому обліку полягає в правильному та вчасному нарахуванні даного внеску. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами впровадження 
ЄСВ в Україні на законодавчому рівні займається, насамперед, держава. Серед 
відомих вітчизняних науковців, які займалися дослідженням проблем впрова-
дження ЄСВ необхідно виділити, таких як Л. Баранник, В. Даценко, С. Мель-
ник, І. Приймак, Т. Прощина, Л. Ушакова та ін. Проте залишаються дискусій-
ними питання щодо переваг та недоліків запровадження ЄСВ в Україні. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є розкриття сутнос-
ті і особливостей обліку ЄСВ та проведення аналізу переваг та недоліків його 
впровадження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою підвищення ефе-
ктивності діяльності фондів соціального страхування у 2011 р. Урядом Укра-
їни було запроваджено систему єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування. Згідно Закону України «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Закон 
«Про ЄСВ») єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до сис-
теми загальнообов’язкового державного соціального страхування в 
обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту 
у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів 
їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами зага-
льнообов’язкового державного соціального страхування. 

Єдиний внесок включає в себе страховий внесок на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, і сплачується в 
обов’язковому порядку. 

До цього чотири Фонди здійснювали низку подібних функцій - реєстра-
цію платників, збір та контроль за надходження коштів. З іншого боку, робо-
тодавці мали формувати звітність, повторювати нарахування, облік та спрямо-
вувати платежі до різних Фондів, та й перевіркам підлягали з боку кожного 
Фонду окремо. Основною перевагою введення єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування є консолідація в окремому органі 
виконання подібних для усіх фондів функцій, а також єдина база для нараху-
вання внесків та єдиний звітний період із єдиною формою звітності, що змен-
шує фінансове та матеріально-технічне навантаження на платників. 

Уникнення дублювання страховими фондами функцій, пов'язаних із 
формуванням та оперуванням страховими активами, суттєво зменшило ви-
трати на створення та підтримання інформаційної системи реєстрації та об-
ліку страхувальників і застрахованих осіб, спростило як ведення звітності 
платниками, так і здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати 
внесків з боку Фонду, сприяло скороченню адміністративних та операцій-
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них витрат, зменшенню кількості помилок при нарахуванні внесків, скоро-
ченню паперового обігу та здешевленню витрат на проведення фінансових 
операцій, а також суттєво зменшило ризик виникнення невідповідностей у 
системі в цілому. Зокрема, слід віднести до переваг введення єдиного внеску. 

Іншими перевагами у введенні єдиного внеску для платників слід від-
нести спрощення процедури подання звітності та сплати єдиного внеску. 
Крім того, з 2011 р. процедура нарахування та сплати єдиного внеску постій-
но удосконалювалася, зокрема: 

1) з 6 серпня 2011 р. фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльно-
сті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які 
беруть участь у проваджені ними підприємницької діяльності, звільнені від 
сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалі-
дами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Та-
кі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх доб-
ровільної участі; 

2) з 1 січня 2013 р. підприємствам суднобудівної промисловості надано 
пільги зі сплати єдиного внеску; 

3) з 1 січня 2013 р. зменшено кількість рахунків для сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

4) з 28 квітня 2013 р. врегульовано питання сплати єдиного внеску 
міжнародними організаціями, розташованими за межами України, за її пра-
цівників, які є громадянами України, що дає можливість реалізувати права 
громадян України, які працюють у таких установах,  на пенсійне страхуван-
ня. Також,  для осіб, які  не підлягали загальнообов'язковому державному со-
ціальному страхуванню, надана можливість укладати договори добровільної 
участі на здійснення  одноразової сплати страхових внесків внеску за період 
з   1 січня 2004 р. по 31 грудня 2010 р.; 

5) з  1 липня 2013 р. до страхового стажу зараховується  період  пере-
бування  жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. 

6) з метою створення нових робочих місць, передбачено відшкодування 
роботодавцю 50% нарахованих сум єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за кожного працівника, працевлаштованого 
на нове робоче місце, за умови виплати йому щомісяця заробітної плати в 
розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати протягом 12 календар-
них місяців. 

Пенсійний фонд України з 1 січня 2011 р. визначено органом, який від-
повідно до Закону України « Про ЄСВ», здійснював облік платників єдиного 
внеску, забезпечував збір та облік страхових коштів, контролював повноту та 
своєчасність їх сплати. На базі системи персоніфікованого обліку Пенсійного 
фонду України створено Державний  реєстр загальнообов’язкового соціаль-
ного страхування, який складається з реєстру страхувальників  та реєстру за-
страхованих осіб.  

Тобто, з 1 жовтня 2013 р. адміністрування єдиного внеску здійснюється 
органами доходів і зборів, а саме: прийом та обробка звітів про суми нарахо-
ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
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вання, а також контроль за його сплатою (сплата при цьому проводиться на 
нові рахунки органів доходів і зборів, відкриті в органах Державної казна-
чейської служби для зарахування єдиного внеску). А, з 11 серпня 2013 р. на-
брав чинності Закон України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної 
реформи», яким урегульовано питання щодо передачі функцій з адміністру-
вання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня Міністерству доходів і зборів України. За таких умов органи Пенсійного 
фонду закінчують усі наявні на день набрання чинності Законом процедури: 
перевірки, узгодження їх результатів та вимог про сплату боргу, оскарження 
рішень про застосування фінансових санкцій. 

Для вітчизняних підприємств та організацій ЄСВ нараховується на су-
ми, не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов’язкових платежів, 
які, відповідно до чинних нормативних документів, сплачуються із зазначе-
них сум та на суми утримань, що здійснюються. Розмір ЄСВ, що нарахову-
ється на заробітну плату, варіюється залежно від класів професійного ризику 
виробництва, до яких віднесено платників з урахуванням видів їх економіч-
ної діяльності. У Законі «Про ЄСВ» виділено 67 класів професійного ризику 
виробництва. Це є досить великим навантаженням на платників ЄСВ – робо-
тодавців. Окремі з них змушені сплачувати до 50,0 % нарахованої заробітної 
плати до Пенсійного фонду. Тобто ЄСВ тісно пов’язаний із рухом грошових 
коштів, оскільки безпосередньо на нього впливає. Саме тому управлінці по-
винні аналізувати інформацію про розміри та дати сплати такого внеску для 
вірного прогнозування напрямів грошових потоків. З огляду на це, особливої 
актуальності набуває облікове забезпечення процесу прийняття рішень на 
підприємствах та організаціях.  

Відповідно до Закон «Про ЄСВ» нарахування для платників на суму 
нарахованої плати за видами виплат, які включають основну та додаткову за-
робітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати регламентується 
максимальна база нарахування ЄСВ, яка дорівнює 17 розмірам прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. При цьому для внеску передбачено і міні-
мальний розмір, обчислений, виходячи з мінімальної заробітної плати, що діє 
в місяці, за який нараховують заробітну плату чи дохід. А також у даному 
Законі передбачений новий підхід, що буде застосовуватись до осіб, які:  

− працюють у сільському господарстві;  
− зайняті на сезонних роботах;  
− виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-

правового характеру;  
− осіб, яким після звільнення з роботи проведено нарахування з метою 

розподілу доходу, із якого сплачуються соціальні внески, для застосування 
максимальної величини та включення відповідних місяців до стажу.  

Єдиний внесок для платників, зазначених в Законі «Про ЄСВ», встано-
влюється у відсотках до визначеної бази нарахування ЄСВ (за винятком ви-
нагороди тощо) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до 
яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної 
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діяльності. В залежності від класу професійного ризику відсоткова ставка за 
ЄСВ коливається від 36,76% до 49,7%. Для бюджетних установ єдиний вне-
сок встановлюється у розмірі 36,3 % визначеної бази нарахування [2].  

У кінці звітного періоду підприємства-платники повинні подати до тери-
торіальних підрозділів Міндоходів звіт про нарахування єдиного соціального 
внеску, нараховані суми необхідно сплачувати на нові рахунки, відкриті у орга-
нах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску. Наразі 
звітність із єдиного соціального внеску до територіальних підрозділів Міндохо-
дів можна подавати на паперових носіях. Разом із тим, платники, які надають 
перевагу більш зручній формі звітування, мають можливість подати звітність з 
єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування в електронному 
вигляді безпосередньо на сервер Міністерства доходів і зборів України. 

З цією метою Міндоходів розроблено електронні формати (архів форма-
тів) документів звітності з єдиного внеску. Крім цього, підготовлено довідник 
відповідності кодів органів Міндоходів та кодів органів Пенсійного фонду для 
використання розробниками програмного забезпечення при формуванні xml-
файлів (довідник). При поданні звітності в електронному вигляді необхідно ви-
користовувати цифровий підпис. Отримати сертифікати ключів можна в пунк-
тах реєстрації акредитованого Центру сертифікації електронних ключів Міндо-
ходів, що діють при ОДПІ. Основна мета введення змін полягає у спрощені за-
початкування та ведення бізнесу, створення сприятливого бізнес-середовища та 
налагодження прозорих стосунків із суб’єктами господарювання. 

Поряд з перерахованими вище перевагами необхідно відмітити і недо-
ліки у впровадженні ЄСВ. Одним із негативних моментів впровадження єди-
ного внеску слід віднести:  

1) те, що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (не-
своєчасне перерахування) ЄСВ накладається штраф у розмірі 10,0 % своєча-
сно не сплачених сум;  

2) за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої 
нараховується ЄСВ, накладається штраф у розмірі від 8 до 15 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян;  

3) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою фор-
мою звітності, передбаченої Законом, територіальним органом Пенсійного 
фонду накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян та інші штрафні санкції, які не суперечать чинному законодавству.  

Не дуже зручним, на наш погляд, є нововведення щодо виплати допо-
моги з тимчасової втрати непрацездатності за рахунок фонду. Для виплати 
лікарняних роботодавцю, незалежно від форми власності, потрібно відкрити 
спеціальний рахунок у відділенні Державної казначейської служби для отри-
мання коштів від фонду. До фонду подається заява – розрахунок, що містить 
інформацію про нараховані застрахованим особам суми за формою, затвер-
дженою у додатку до Порядку № 26. Фонд перевіряє наданий розрахунок і 
перераховує кошти для виплати лікарняних на спеціальний рахунок упро-
довж десяти робочих днів.  

Підприємства і організації не мають права виплачувати нараховану до-
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помогу з тимчасової втрати непрацездатності за рахунок власних коштів. 
Фонд такі витрати не компенсує. Кошти зі спеціального рахунку можуть йти 
лише на соціальні виплати, їх не можна перекинути на поточний рахунок 
підприємства. Такі розрахунки є громіздкими та невиправданими. Раніше 
підприємства виплачували лікарняні за рахунок своїх коштів, а фонд компен-
сував такі виплати, або проводився залік заборгованостей за рахунок нарахо-
ваних і утриманих внесків. 

Висновки. У ході проведених досліджень, нами визначено переваги 
введення єдиного соціального внеску, до яких слід віднести: вигоду для ро-
ботодавців, замість чотирьох державних соціальних фондах необхідно спла-
чувати один внесок; єдину базу платників внеску, яка дасть змогу швидше 
виявляти порушників та вжити заходів по їх усуненню; зростання надхо-
джень до соціальних фондів, а це дасть змогу збільшувати розміри страхових 
виплат та обов’язкового пенсійного страхування (накопичувальні рахунки) та 
обов’язкове медичне соціальне страхування. 

Безумовно, впровадження ЄСВ є позитивним кроком у реформуванні 
системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Воно 
направлене на створення стійкої фінансової системи для економічного захис-
ту людини у зв’язку з безробіттям, тимчасовою непрацездатністю, нещасним 
випадком на виробництві та професійним захворюванням, старістю за раху-
нок страхових внесків роботодавців та застрахованих осіб. Від ефективності 
роботи системи соціального страхування залежить соціальна захищеність 
громадян, гарантована Конституцією України.  
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Полтавська державна аграрна академія 
 
На підставі вивчення практики господарювання підприємств із колективною фор-

мою власності та тих, що орендують майнові та земельні паї, активізовано дискусію про 
залучення таких підприємств до обов’язкової перевірки фінансової звітності. 
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Узагальнено нормативні передумови та окреслено перспективи розвитку ринку ау-
диторського обслуговування сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано особли-
вості структурної побудови суб’єктів аудиту, виокремлено напрями забезпечення плато-
спроможного попиту аграрних формувань на аудиторські послуги. 

Визначено напрями удосконалення нормативно-правової бази функціонування су-
б'єктів аудиту в аграрному секторі економіки України та формування системи незалеж-
ного фінансово-господарського контролю з метою захисту інтересів власника. 

On the basis of study of practice of menage enterprises with the collective pattern of 
ownership and those that lease property and landed shares, a discussion is activated about 
bringing in of such enterprises to the obligatory audit of financial records. 

Normative pre-conditions are generalized and the prospects of market of public 
accountant maintenance of agricultural enterprises development are outlined. The features of 
structural construction of subjects of audit are analysed, directions of providing of solvent 
demand of the agrarian forming are distinguished on public accountant services. 

Certainly directions of improvement of normatively-legal base of functioning of subjects 
of audit are in the agrarian sector of economy of Ukraine and forming of the independent 
financially-economic checking system with the aim of defence of interests. 

 
Постановка проблеми. Особливістю аудиторської діяльності в аграр-

ному секторі економіки є те, що обов’язковий аудит підтвердження достовір-
ності і повноти фінансової звітності за виключенням публічних акціонерних 
товариств не проводиться. Ініціативний аудит перебуває під впливом загаль-
ноекономічної ситуації, стадії циклу, на якому перебуває економіка України: 
середньорічний індекс зростання цін у промисловості майже вдвічі перевищує 
рівень зростання цін у сільському господарстві, диспаритет негативно впливає 
на платоспроможний попит на аудиторські послуги агроформувань [6]. 

Вивчення практики господарювання підприємств із колективною фор-
мою власності та тих, що орендують майнові та земельні паї, зумовлює дис-
кусію про залучення таких підприємств до обов’язкової перевірки фінансової 
звітності з метою створення дієвого, чесного механізму концентрації власно-
сті в руках лише ефективних господарів [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що формування 
орендного землекористування в Україні відбулося за відсутності конкурент-
ного середовища для потенційних орендарів, що призвело до диктату ними 
умов оренди [3]. Частка укладених договорів оренди з господарствами, із зе-
мель яких виділено земельний пай, поступово знижується, тобто очевидний 
класичний конфлікт інтересів між селянами-власниками та орендарями. По-
над 50% договорів укладено з селянами-пенсіонерами, які з об’єктивних при-
чин не можуть захистити свої економічні інтереси.  

Аналіз майнових відносин свідчить, що незабезпеченість нормативною 
та інформаційною підтримкою організаційних та правових засад реалізації 
права спільної часткової власності селян на майно, ігнорування юридичного 
змісту орендних операцій через низький рівень обліку та контролю поглиби-
ло негативні тенденції розвитку відносин власності в АПК. 

Постановка завдання. Процеси реформування і приватизації в АПК 
зумовили утворення значного прошарку власників підприємств, що передба-
чає розвиток аудиту, як системи незалежного фінансово-господарського кон-
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тролю з метою захисту інтересів власника. Принцип розкриття передбачає 
наявність достовірної інформації про фінансовий стан та перспективи функ-
ціонування суб’єктів господарювання. Це забезпечується відповідальними за 
об’єктивність інформації структурами – аудиторськими фірмами. 

Отже, метою публікації є розробка напрямів становлення цілісного, ви-
сокопрофесійного аудиторських послуг в аграрному секторі економіки, що 
розвивається на засадах саморегулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На організацію і методику 
аудиту значний вплив здійснюють особливості господарської діяльності в аг-
ропромисловому комплексі: специфіка процесу відтворення, специфічні за-
соби виробництва, специфічні організаційно-правові форми підприємств, 
специфічні режими оподаткування, об'єкти обліку та аудиту. 

Вони зумовлюють специфіку організаційно-технічних засобів зовніш-
нього аудиту: стандартів проведення експертиз і перевірок; рекомендацій по 
встановленню факторів ризику та відповідності господарської діяльності но-
рмам права, галузевим регламентам, засновницьким документам, нормам ор-
ганізації документопотоків. 

Отже, галузеві аспекти аудиторської діяльності обґрунтовують доціль-
ність застосування принципу спеціалізації аудиту в аграрному секторі АПК, 
що базується на використанні загальноприйнятої (уніфікованої до всіх галу-
зей) методології та специфічних організаційно-технічних засобів аудиту. 

З метою упорядкування ринку аудиторських послуг в аграрному секто-
рі національної економіки та підвищення дисциплінованості його учасників, 
підтримання суспільної довіри до аудиту в Україні функціонує дворівнева 
система регулювання. 

Державні органи (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 
Президент України) визначають правові засади здійснення аудиторської дія-
льності в Україні. Ряд відомств (Державна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку, Фонд держмайна України, Державна комісія з регулювання рин-
ків фінансових послуг, Національний банк України) висувають специфічні 
вимоги до проведення обов'язкового аудиту підпорядкованих підприємств, 
установ, організацій та до структури висновків [2]. 

Державні органи в Україні регулюють діяльність суб'єкті аудиту ви-
ключно як економічних одиниць без втручання у професійну діяльність. За-
конодавчо закладений баланс суспільних інтересів досягається функціону-
ванням системи професійного регулювання аудиторської діяльності: Ауди-
торської палати України, як окремого представницького органу та професій-
них громадських об'єднань аудиторів, що також наділені рядом повноважень. 

Рекомендована організаційна структура ефективного суб'єкта аудитор-
ської діяльності в агарному секторі АПК України включає два рівні: центра-
льний та регіональний [4]. Вона поєднує центральне відділення фірми (най-
більш доцільною є форма товариства з обмеженою відповідальністю) з роз-
галуженою мережею регіональних представництв (філій зі штатом до 10 
чол.). При цьому для обслуговування ряду регіонів можливе створення між-
регіональних структур. Створення замість філій відокремлених юридичних 
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осіб, зважаючи на галузеву специфіку, не доцільно, в такому випадку пору-
шується цілісність структури аудиторського обслуговування та не забезпечу-
ється її функціонування в єдиному методологічному, нормативно-правовому 
та інформаційному просторі. 

Послуги аудиторських структур, що необхідні для ефективної реаліза-
ції державної аграрної політики та виконання яких передбачає досягнення у 
перспективі значного соціального та економічного ефекту визнаються соціа-
льно спрямованими послугами. 

Надання соціально спрямованих аудиторських послуг здійснюється на 
підставі програмно-цільового фінансування за рахунок бюджетних коштів, 
порядок використання яких визначається Кабінетом Міністрів України. 

Перелік соціально спрямованих аудиторських послуг визначається про-
грамою розвитку аграрного сектору національної економіки, яка затверджу-
ється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики 
(Міністерством аграрної політики).  

До соціально спрямованих послуг відносяться аудиторські дослідження, 
що відповідають визначенню аудиту за спецзавданнями (МСА 800 «Аудит за 
спецзавданнями): аудит земельних відносин за визначеними напрямами (у пе-
ршу чергу в частині контролю реалізації економічних інтересів власників зе-
мельних паїв); аудит майнових відносин за визначеними напрямами (у першу 
чергу в частині контролю реалізації права спільної часткової власності). 

Органи місцевого самоврядування можуть визначити додаткові соціа-
льно спрямовані аудиторські послуги, які надаються за рахунок коштів міс-
цевих бюджетів відповідно до регіональних програм соціально-економічного 
розвитку. Для збільшення ефективності використання бюджетних коштів без 
одночасного збільшення бюджетних видатків аудиторську діяльність у час-
тині надання соціально спрямованих послуг пропонується визнати неприбут-
ковою діяльністю.  

Надання соціально спрямованих послуг відбувається на конкурсній ос-
нові за результатами проведення тендеру. Участь у конкурсі щодо надання 
соціально спрямованих послуг беруть тільки суб'єкти аудиторської діяльнос-
ті внесені в Реєстр. аудиторських фірм та аудиторів, що одноособово нада-
ють аудиторські послуги підприємствам АПК. Переможець тендера визнача-
ється відповідно до прозорої процедури (яку необхідно розробити) та отри-
мує дозвіл на надання визначених конкурсним завданням послуг. 

Фінансування аудиторської діяльності у частині надання соціально-
спрямованих послуг може здійснюватися за рахунок грантів, міжнародної 
технічної допомоги, коштів міжнародних програм і проектів, благодійних 
внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел не заборонених законом. 

Надання аудиторських послуг, що не включені в перелік соціально 
спрямованих здійснюється за рахунок їх замовників. Для підвищення рівня 
платоспроможного попиту агроформувань на аудиторські послуги пропону-
ється пом'якшити режим оподаткування доходів від надання послуг податком 
на додану вартість. 

Висновки. Зважаючи на напрями подальшого розвитку ринку аудитор-
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ської діяльності в аграрному секторі національної економіки, об'єктивною є 
необхідність здійснення ряду заходів, спрямованих на вдосконалення норма-
тивно-правової бази аудиту та засад функціонування суб'єктів аудиторської 
діяльності (учасників ринку). 

З метою вдосконалення нормативно-правової бази функціонування су-
б'єктів аудиту та забезпечення подальшого розвитку ринку доцільно законо-
давчо закріпити: 

- розширення кола суб'єктів обов'язкового аудиту в галузі (за умови об-
ґрунтування відповідних критеріїв визнання); 

- удосконалення порядку видачі дозволів на обслуговування підпри-
ємств АПК (запровадження Реєстру аудиторських фірм та одноосібних ауди-
торів, що можуть проводити перевірки підприємств АПК); 

- врегулювання посилення відповідальності аудиторських структур за 
результати наданих послуг (запровадження обов’язкового страхування циві-
льної відповідальності аудиторських структур та професійної відповідально-
сті індивідуальних аудиторів при виконанні обов’язкового аудиту та соціаль-
но спрямованих аудиторських послуг для агроформувань; введення вимог 
щодо розміру статутного капіталу фірм); 

- зміни режиму оподаткування доходів від послуг, що надаються агро-
формуванням та соціально спрямованих аудиторських послуг; 

- створення умов для підвищення ролі професійних органів регулюван-
ня аудиторської діяльності і, зокрема, галузевих об'єднань; 

- визначення переліку соціально спрямованих аудиторських послуг для 
агроформувань; 

- удосконалення законодавства з питань конкуренції на ринку аудитор-
ських послуг, розробка антидемпінгових механізмів та заходів запобігання 
недобросовісній конкуренції. 

Крім того розвитку аудиту в галузі сприятимуть: 
- розробка наукового супроводження спеціалізації аудиту в галузі (ме-

тодичних рекомендацій з проведення аудиту за спецзавданнями, надання со-
ціально спрямованих аудиторських послуг, виконання послуг по супрово-
дженню фінансово-господарської діяльності, інформаційно-консультаційних 
послуг, виконання окремих обліково-контрольних функцій замовника); 

- створення умов на ринку аудиторської діяльності для функціонування 
суб'єктів аудиту різних організаційно-правових форм. 

Основою справедливої конкуренції є можливість для учасників ринку 
аудиторської діяльності вільно надавати аудиторські послуги (в тому числі й 
подавати заявки на виконання соціально спрямованих аудиторських послуг) 
за умови обов'язкового виконання вимог чинного законодавства, міжнарод-
них стандартів аудиту, кодексу професійної етики аудиторів України. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Процюк Н.Ю., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті розглянуто основні економічні умови здійснення процесу «формування 

конкурентоспроможності підприємства». Визначено передумови його теоретичного ви-
ділення як управлінської категорії, та запропоновано авторське бачення дефініції цього 
поняття. Визначено напрями управлінської діяльності з формування конкурентоспромо-
жності підприємства харчової промисловості. 

The article deals with the basic economic conditions of the process of «forming of enter-
prise competitiveness». The theoretical premise of its selection as a category of management has 
been determined, and the author's vision of the definition of the term has been proposed. The ar-
eas of management activities on forming of enterprise competitiveness in food market have been 
determined. 

 

Постановка проблеми. Підприємство у процесі своєї господарської 
діяльності є учасником конкурентної боротьби за споживача (покупця) [3, 
с. 127], тому однією з важливих передумов його виживання є розробка мар-
кетингової стратегії та формування конкурентоспроможності. Можливість 
подальшого виживання підприємства в умовах постійної конкурентної боро-
тьби залежить від рівня його конкурентоспроможності та досягнення високо-
го рівня ефективності, що є безперечною запорукою успіху підприємства на 
динамічному ринку сучасної економіки [8, с. 58]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку конку-
рентного середовища, а також особливості управління конкурентоспромож-
ністю підприємства та його продукції знаходили відображення у досліджен-
нях таких вітчизняних науковців як Андрійчук А., Березіна О., Зіновчук В., 
Іванюта В., Ільяшенко В., Коваленко Ю., Канінський П., Малік М., Саблук 
П., Шпикуляк О. та багатьох інших. Відзначаючи внесок попередників у роз-
робку проблеми, водночас відзначимо, що проблема конкурентних переваг (у 
зв’язку з особливостями розвитку національної економіки, а також динаміч-
ності конкурентного середовища) у межах даного ринку залишається ще не-
достатньо дослідженою. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні теоретичних 
та методичних засад формування конкурентоспроможності підприємства ха-
рчової промисловості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування конкуренто-
спроможності підприємства можна визначити як управлінський процес, ре-
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зультатом якого є набуття суб’єктом господарювання сукупності якостей, ко-
трі дозволяють продовжувати діяльність на ринку. У зв’язку з тим, що теоре-
тичне визначення перебігу цього управлінського процесу визначається,з од-
ного боку, цілями управління підприємством, а з другого боку, тлумаченням 
термінів, які утворюють його дефініцію, саме від їх значення залежить зміст 
критеріїв, які окреслюють часові та ресурсні обмеження, а також інструменти 
і методи забезпечення його здійснення. 

Результати аналізу праць вітчизняних науковців дозволяють констату-
вати, що попри розповсюджене використання досліджуване поняття не роз-
глядається як самостійна категорія, а використовується поряд із поняттям 
«управління конкурентоспроможністю». При цьому, в контексті викладу ре-
зультатів дослідження різними авторами, вбачаються його різні значення, 
наприклад, як: 

- оптимальне поєднання наявних внутрішніх та зовнішніх чинників 
конкурентоспроможності у діяльності підприємства з метою забезпечення 
бажаного економічного результату [5]; 

- процес планування стратегії, який складається з послідовних дій: а) 
аналізу конкурентного середовища організації на макро- та макрорівнях; б) 
оцінки конкурентоспроможності організації; в) визначення зовнішніх і внут-
рішніх конкурентних переваг організації; г) встановлення напрямів підси-
лення позиції фірми в конкуренції; д) формування відповідної стратегії орга-
нізації, оцінка обраної стратегії [6, с. 133-134]; 

- процес удосконалення (розвитку) стану ресурсів, виробничих та фу-
нкціональних систем з метою досягнення ними заданих показників ефектив-
ності, що підкреслюватиме конкурентний потенціал підприємства в порів-
нянні з аналогічними системами інших учасників ринку[4]; 

- забезпечення умов для виробництва конкурентоспроможної на ринку 
продукції (шляхом зменшення собівартості, покращення споживчих якостей 
та доступності продукції, тощо) [10]. 

Безумовно, всі вищенаведені визначення є етапами або завданнями 
управління конкурентоспроможністю, проте їх функціональні відмінності не 
дозволяють окреслити чіткі межі поняття дефініції «формування конкуренто-
спроможності». Разом з тим, спроба уніфікації термінології дозволила б ви-
значити єдине поняття як управлінської категорії, котре об’єднувало усі ви-
щенаведені визначення. 

Згідно із поясненням Великого тлумачного словника термін «формува-
ти» є процесом створення умов для існування чого-небудь; створення, шля-
хом надання якоїсь структури, організації, форми [1, с. 1544]. Термін «управ-
ляти» (як те ж саме за значенням, що  й «керувати») означає спрямовувати 
процес, впливати на розвиток, стан чого-небудь [1, с. 536]. В свою чергу тер-
мін «забезпечувати» тлумачиться як процес створення надійних умов для 
здійснення чого-небудь; гарантування чогось. 

Визнання наведених тлумачень як підґрунтя для впорядкування термі-
нології дозволяє визначити зв’язки між ними як частин і цілого, які перебу-
вають в такому відношенні: процес управління конкурентоспроможністю 
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складається з декількох етапів, одним із яких є формування конкурентоспро-
можності підприємства – а саме, створення організаційної структури, яка є 
основою для реалізації управлінських дій стосовно забезпечення конкуренто-
спроможності окремих виробничих або функціональних систем суб’єкта гос-
подарювання. 

Процес формування конкурентоспроможності підприємства не можли-
во розглядати без врахування особливостей цільового ринку, тож розглянемо 
їх. Ринок харчової продукції – це цілісна динамічна система раціонального 
формування і розподілу продовольчих ресурсів первинної та вторинної пере-
робки, яка забезпечує взаємодію виробників і споживачів у встановленні об-
сягів і структури виробництва, а також досягненні та підтриманні необхідних 
якості та ціни продукції. 

Внаслідок цього конкурентоспроможність виробника продуктів харчу-
вання визначається з позицій компаративної (порівняльної) вигоди. Напри-
клад, індивідуальний суб'єкт ринку купує товари та послуги там, де вони де-
шевші, а продає тому покупцеві, який пропонує найбільш високу ціну. Якщо 
підприємство не може реалізувати свою продукцію та послуги за ринковими 
цінами, значить, воно є неконкурентоспроможним. Якщо ж виробник в змозі 
розширити свою присутність на ринку – він має потенційну конкурентосп-
роможність. Тобто, якщо суб'єкт ринку тривалий час витримує конкуренцію і 
розвиває своє виробництво, збільшуючи ринок збуту свого товару, то цей су-
б'єкт є конкурентоспроможним. 

Конкурентоспроможність підприємства харчової промисловості на ринку 
виникає в процесі функціонування товаровиробників, об'єднаних в компанії і 
фірми необхідністю забезпечувати випуск конкурентоспроможного товару. 

Таким чином, до найважливіших факторів конкурентоспроможності 
підприємства-виробника продовольчих товарів слід віднести: рентабельність 
виробництва; характер інноваційної діяльності; рівень продуктивності праці; 
ефективність стратегічного розвитку та управління підприємством; здатність 
адаптуватися і швидко реагувати на мінливі умови і вимоги ринку. 

Все різноманіття конкурентних відносин, які виникають на ринку про-
довольчих товарів характерні для інших сфер народного господарства: 

- мікрорівень (конкретні види продукції, виробництва, підприємства); 
- мезорівень (галузі, корпоративні об'єднання підприємств і фірм); 
- макрорівень (народно-господарські комплекси). 
Конкурентні фактори на мікрорівні – це якість і ціни на продукцію і 

надані послуги, а конкурентоспроможність – це співвідношення між цими 
показниками в розрізі товарів або товарних груп на рівні підприємств. 

На ринку продуктів харчування поширеною є ситуація, коли його учас-
никами є багато дрібних компаній і одна досить велика. При цьому велике 
підприємство матиме значний вплив на ринкову ціну. Тому при плануванні 
заходів із забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку не-
обхідно враховувати не тільки число, але і концентрацію продавців і покуп-
ців. Таким чином, зміст заходів для формування конкурентоспроможності 
підприємства-виробника продовольчих товарів визначається не лише ефек-



 242

тивністю організації виробництва, але й специфічними маркетинговими фак-
торами: числом учасників ринку, та розміром ринкової частки кожного з них. 

Отже, формування конкурентоспроможності підприємства – це ство-
рення умов для високого рівня адаптивності до динамічних змін ринкового 
середовища та здатності конкурувати на ринках з виробниками й продавцями 
аналогічних товарів. Цей процес як складову управління конкурентоспромо-
жністю підприємства слід розглядати як частину загального менеджменту, 
що спрямовується на формування, розвиток і реалізацію конкурентних пере-
ваг та забезпечення життєдіяльності суб'єктів господарювання [2, с. 25]. 

Володіння конкурентними перевагами для підприємства харчової про-
мисловості,  передбачає існування можливості забезпечити вищий обсягів 
продажів, рівень показників рентабельності продукції і фінансово-
господарської діяльності, ніж інші учасники ринку. Створення конкурентних 
переваг є ознакою ефективнішої експлуатації внутрішніх ресурсів, в порів-
нянні із середньостатистичним для даного виду продукції (асортиментної лі-
нії), територіального ринку, сегмента ринку чи окремих учасників ринку. 
Конкурентні переваги визначаються рядом якісних характеристик та показ-
ників, які підкреслюють переваги системи збуту та обслуговування спожива-
чів, та цим створюють умови для досягнення кращих маркетингових показ-
ників відносно досягнутих конкурентами. Таким чином, в контексті маркети-
нгового підходу, формування конкурентоспроможності підприємства харчо-
вої промисловості є процесом забезпечення ринкових переваг над аналогіч-
ною продукцією інших учасників ринку. 

Проте в розрізі чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ уза-
гальненим показником конкурентоспроможності, на думку, окремих науко-
вців, є інтегральний показник, який охоплює сукупність виробничих, соціа-
льних, управлінських якісних і кількісних характеристик, які складають по-
тенціал суб'єкта господарювання, що створює необхідні умови для виготов-
лення високоякісного кінцевого продукту. При цьому, конкурентоспромож-
ність як інтегрований показник можливо розглядати в статиці і динаміці. В 
статиці він свідчить про існуючий стан якості виробничо-економічної систе-
ми підприємства. Характеристика конкурентоспроможності в динаміці пред-
ставляє собою рух процесів щодо створення конкурентних переваг за раху-
нок ефективної взаємодії у часі і просторі сукупності виробничих, соціаль-
них, управлінських чинників, що створюють сприятливі умови для виробни-
цтва та реалізації продукту і характеризують ступінь задоволення потреб 
споживачів [9, с. 63-64]. 

Таким чином, формування конкурентоспроможності підприємства 
здійснюється суб’єктами управління, в руках яких сконцентровані достатні 
адміністративні повноваження для розпорядження ресурсами, проведення 
організаційно-функціональних перетворень, адаптації ринкових можливостей 
підприємства для задоволення зростаючих потреб споживачів. 

Адаптація підприємств до мінливих умов зовнішнього середовища мо-
жлива через реалізацію механізму управління конкурентоспроможністю, го-
ловною особливістю якого є як його змістовна і структурна спрямованість на 
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зростання результативності управління підприємством, так і орієнтація на 
системне використання ринкових можливостей підприємства [7, с. 43]. 

Ефективність управлінського впливу на формування конкурентоспро-
можності підприємства залежить від структури системи управління та вміння 
менеджменту спланувати діяльність підприємства таким чином, щоб забез-
печити стабільні результати його функціонування на тривалому проміжку 
часу. При цьому планування має здійснюватися на засадах раціонального ви-
користання внутрішніх ресурсів, ефективної взаємодії з контрагентами та 
суб’єктами ринку, дотримання чинного законодавства, врахування інтересів 
власників капіталу та інвесторів в питаннях набуття, експлуатації  та прода-
жу виробничих, фінансових та інвестиційних ресурсів, з урахуванням 
кон’юнктури ринку та-середовища. 

Формування конкурентоспроможності підприємства полягає забезпе-
чені керованості функціональних підсистем підприємства з метою досягнен-
ня очікуваного результату (рис. 1). В свою чергу, суб’єкти управління (мене-
джмент)мають забезпечувати якомога ефективніше використання власних 
ресурсів підприємства, розвиток матеріально-технічної бази, створення мате-
ріальних передумов. 

 
Рис. 1. Процеси і ресурси формування конкурентоспроможності підприємства 

Джерело: [9, с. 68] 
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА

Організаційно-управлінські процеси 
формування конкурентоспромож-

ності 

Виробничо-ресурсні процеси  
формування конкурентоспромож-

ності 

• організація процесів створення та 
освоєння якісної конкурентоспроможнос-
ті; 
• організація основних виробничих 
процесів; 
• організація допоміжних і обслугову-
ючих процесів інфраструктури підприєм-
ства; 
• організація інформаційно-
комунікаційних зв'язків між суб'єктами і 
об'єктами в системі управління: 
• організація трудових процесів на під-
приємстві: 
• організація процесів комерційної дія-
льності підприємства. 

• виробничий потенціал підпри-
ємства; 
• науково-інноваційний процес; 
• просторові, фінансові і комуні-
кативні ресурси; 
• основні результати діяльності 
підприємства: 
o матеріальні; 
o техніко-технологічні; 
o кадрові; 
o інформаційні; 
o інноваційні; 
o інвестиційні. 

ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
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Організаційно-адміністративне забезпечення процесу формування кон-
курентоспроможності підприємства потребує чіткого окреслення необхідним 
для управління ним функцій та завдань управління, а також їх розробки та 
впровадження на науково обґрунтованій методичній і аналітичній основі. До 
їх числа входять: 

- диференціації функцій організації та управління процесом формування 
конкурентоспроможності, проведення оцінка їх впливу, що дозволяє вчасно 
отримувати інформацію про перебігу правлінських дій, що спрямовані на ство-
рення конкурентних переваг у процесах продажу продукції та обслуговування 
споживачів, а також в операційній діяльності суб’єкта господарювання з метою 
контролю, координації та корегування дій; 

- використання в якості основи оцінювання конкурентоспроможності під-
приємства методології процесного підходу, що дозволяє забезпечити достатньо 
деталізоване  вивчення процесів, які впливають на реалізацію стратегічних і та-
ктичних планів, а також для обґрунтування заходів корегуючого впливу; 

- розрахунок інтегрального показника рівня конкурентоспроможності, 
який може застосовуватись з метою прогнозування результатів діяльності 
функціональних підрозділів (посадових осіб, працівників, що відповідають за 
окремі процеси), що сприятиме підвищенню рівня їх вмотивованості на під-
вищення ефективності праці. 

Висновки. Узагальнення всього вищенаведеного дозволяє зробити на-
ступні висновки. Формування конкурентоспроможності підприємства – це 
процес побудови системи оціночних показників, характеристик процесів 
управління створенням конкурентних переваг, які здатні забезпечувати об-
ґрунтовану оцінку: а) результативності фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта господарювання на ринку продуктів харчування; б) фінансового 
становища та ресурсного потенціалу підприємства, якими характеризується 
ефективність реалізації конкурентної стратегії; в) ефективності систем заку-
півлі сировини та матеріалів, виробництва, збуту продукції та обслуговуван-
ня споживачів (із заданим рівнем рентабельності та конкурентоспроможнос-
ті); г) характеру впливу реалізованих організаційних, адміністративних, гос-
подарських та забезпечувальних процесів,а також вмінню управлінського пе-
рсоналу використовувати усі наявні можливості для підвищення конкуренто-
спроможності підприємства та його продукції. 
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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
 

У статті визначені основні складові концепції сталого розвитку (економічні, соці-
альні, екологічні). Обґрунтована структура концепції «Регіонального сільського розвит-
ку». Досліджено економічні, соціокультурні, політичні, інституціональні та екологічні 
аспекти сільського розвитку. Визначено основні принципи управління розвитком сільських 
територій. 

In the article identifies the key components of sustainable development (economic, social, 
environmental). The structure of the concept of «Regional Rural Development». The economic, 
socio-cultural, political, institutional and environmental aspects of rural development. The basic 
principles governing the development of rural areas. 

 
Постановка проблеми. Перехід до сталого розвитку сільських терито-

рій дозволяє забезпечити комплексне та інтегроване вирішення їх основних 
проблем в межах єдиної концепції, в центрі якої знаходиться сільських жи-
тель. Цим пояснюється актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам забезпечення 
сталого розвитку сільських територій присвятили праці такі вчені: М.Ф. Кро-
пивко, М.М. Малік, Л.М. Мельник, О.М. Онищенко, О.І. Павлов, Д.В. Шиян, 
М.А. Хвесик, О.В. Шубравська, В.В. Юрчишин та інші. У сучасних умовах 
доцільно обґрунтувати концептуальні підходи сталого розвитку сільських те-
риторій України та державної політики й управління у цій сфері.  

Постановка завдання. Основним завданням дослідження є визначення 
концептуальних засад регулювання та управління розвитком сільських тери-
торій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Схематично сталий розви-
ток можна представити як процес взаємодії трьох компонентів: «населення - 
природи - господарства» або «соціальної сфери - екології - економіки» 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Основні складові концепції сталого розвитку 

 

У концепції сталого розвитку сільських територій це зумовлює виник-
нення нових пріоритетів: мета - благополуччя сучасних та майбутніх поко-
лінь, основа - природно-екологічні системи життєзабезпечення, а економіка - 
двигун розвитку. 

У середині ХХ ст. модель розвитку світового господарства була засно-
вана на концепції економічної ефективності. До початку 70-х років постійно 
зростаюча диференціація доходів, як між країнами, так і між різними верст-
вами населення призвела до спроби виправити ситуацію за допомогою пере-
розподілу фінансових коштів. До кінця ХХ ст. не менш актуальним завдан-
ням став захист навколишнього середовища, так як накопичений значний до-
свід доводить, що деградація природного середовища є серйозною перешко-
дою для економічного та соціального зростання. Таким чином, концепція 
сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох складових: економі-
чної, соціальної та екологічної. 

У Концепції державної цільової програми сталого розвитку сільських 
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територій до 2020 року вказано, що метою є  забезпечення сталого розвитку 
сільських територій,  підвищення  рівня життя сільського населення, охорона 
навколишнього природного середовища, збереження природних, трудових і 
виробничих ресурсів, підвищення конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарського виробництва [1]. 

Концепція розвитку сільських територій має включати розробку стра-
тегічних документів, зокрема генерального плану соціально-економічного 
розвитку на строк 10-15 років, а також тактичних документів – програм соці-
ально-економічного розвитку територій на строк до 5 років, річних планів і 
бюджетів соціального розвитку сільських громад [2]. 

У зарубіжній науковій літературі, з сучасних найбільш цитованих під-
ходів до розвитку сільських територій, заснованих на концепції сталого роз-
витку, є Регіональний сільський розвиток [3]. 

Регіональний сільський розвиток (PCP) – це концепція, яка використо-
вується при плануванні проектів розвитку сільських регіонів та їх подальшо-
му впровадженні. Ця концепція адресована особам, які приймають рішення 
на рівні місцевих органів влади, а також державним та регіональним органам 
влади, неурядовим організаціям, консультантам та організаціям, які надають 
технічне сприяння в галузі сільського розвитку. Концепція регіонального 
сільського розвитку спрямована на стабілізацію та поліпшення умов життя 
населення в сільських регіонах при особливому фокусуванні на найбільш бі-
дні групи населення. Головна теза концепції PCP заснована на тому, що сіль-
ський розвиток та масова бідність у меншій мірі є результатом особистісних 
недоліків місцевого населення та більше обумовлені недоліками в економіч-
ній, соціальній та інституційній системі. Для людей в сільській місцевості, 
особливо бідніших верств, часто недоступні необхідні послуги, ринки та ін-
формація, необхідні для більш раціонального використання ресурсів. Цей не-
долік повинен бути виправленим зусиллями та регулюванням, як з боку са-
мого населення, так і з боку сервісних організацій та політичних діячів. Кон-
цепція PCP враховує ці аспекти з двох сторін: створення нових можливостей 
шляхом інституційних реформ та допомоги населенню, особливо його враз-
ливим групам, при найкращому використанні таких можливостей. При цьому 
обидві сторони повинні бути тісно взаємопов'язані.  

У ході конкретних проектів дана концепція трансформується в страте-
гію з певними керівними принципами для відповідальних осіб. Керівні прин-
ципи стратегії пов'язані з чотирма аспектами сільського розвитку - економіч-
ним, соціокультурним, політичним, інституціональним та екологічним. Вони 
націлені на забезпечення ефективного керівництва при здійсненні різних 
проектів сільського розвитку та при використанні повинні бути адаптовані до 
місцевого контексту. 

Концепція PCP призначена, в основному, для країн, що розвиваються 
та країн з перехідною економікою, але багато з її стратегічних керівних 
принципів та інструментів використовуються для сільських територій в роз-
винених країнах. Структура концепції PCP представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура концепції «Регіонального сільського розвитку» 
 

Дана концепція є регіональною та орієнтованою на людей відповіддю 
на стійку бідність населення. При цьому регіональні підходи повинні розгля-
датися як додаткові до галузевих та технічних підходів, де «регіональний» 
означає відношення до географічних областей в межах держави з подібними 
природними та соціокультурними характеристиками. Підхід «орієнтований 
на людей» означає, що при ньому розробляються заходи відносно потреб, 
проблем та потенційних можливостей конкретних груп населення. 

Управління розвитком сільських територій повинно базуватися на та-
ких принципах: пізнання та всебічне використання в господарській практиці 
об'єктивних законів природи, діалектичної єдності всіх її елементів, взаємо-
зв'язку та взаємообумовленості всіх процесів, які відбуваються в біосфері; 
бережливе ставлення до ресурсів, максимальне використання природних 
умов для фізичного, розумового та естетичного розвитку населення України, 
а природних ресурсів – для постійного нарощування виробництва та збіль-
шення матеріальних благ. 

Висновки. Таким чином, концепція сталого розвитку сільських тери-
торій включає економічні, соціальні та екологічні складові. Неврахування  
будь-якої з них призведе до дисбалансу  порушення процесу розвитку тери-
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торій. Основою обліку всіх складових та аспектів сільського розвитку слу-
жить методологія системного аналізу, яка дозволяє розкрити ці складові та 
фактори і виявити всі взаємозв'язки між ними. Тільки після цього, є можли-
вою розробка стратегії вирішення проблем сталого розвитку будь-якої конк-
ретної сільської території. 
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АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ 
РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

Самойлик Ю.В., к.е.н., доцент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Набули подальшого розвитку теоретико-методологічні підходи щодо обґрунту-

вання багатоаспектності категорії “економічна диверсифікація”. Доведено, що у кон-
тексті формування стратегії розвитку підприємства або держави в цілому доцільним є 
вживання терміну саме “економічна диверсифікація”, оскільки вона має на меті, по-
перше, максимізацію прибутку, по-друге, спрямована на мінімізацію ризиків. Розроблено 
класифікацію видів економічної диверсифікації, яку доцільно розглядати за такими озна-
ками: функціональна сфера впливу (фінансово-інвестиційна, галузева, організаційна), за 
рівнем спорідненості (центрована, горизонтальна, конгломеративна), за формою інтег-
рації (вертикально інтегрована, горизонтально інтегрована) за типом економічного роз-
витку (екстенсивна (географічна), інтенсивна), за середовищем (внутрішня, зовнішня), за 
періодом (постійна, тимчасова). 

Were further developed the theoretical and methodological approaches to the study 
multidimensional of category “economic diversification”. It is proved that in the context of 
development strategy of the enterprise or the state in general, it is reasonable to use the term 
precisely “economic diversification”, because it is intended, first, to maximize profits, and 
second, to minimize the risks. Developed of classification of economic diversification, which 
should be considered by the following criteria: functional sphere of influence (financial-
investment, industrial, organizational), in terms of affinity (centered, horizontal, conglomerate), 
in the form of integration (vertically integrated, horizontally integrated) by type of economic 
development (extensive (geographical), intensive), by environment (internal, external) for the 
period (permanent, temporary). 

 
Постановка проблеми. Основним принципом ринкової економіки є 

свобода вибору, яка проявляється, по-перше, у можливості вільного доступу 
до виробничих ресурсів, а по-друге, до готових товарів та економічних благ у 
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виробників та споживачів. На реалізацію даного принципу впливає низка 
чинників, одним із яких є розмаїття напрямів господарювання, джерел фінан-
сування підприємницької діяльності, різноманіття методів управління тощо. 
Тобто ефективне функціонування ринкової економіки ґрунтується на дивер-
сифікації всіх сфер функціонування економічної системи. Диверсифікація 
може проявлятися на різних рівнях, як на державному, так і на рівні окремих 
суб’єктів господарювання. При цьому актуального значення набуває обґрун-
тування аспектів розвитку диверсифікації з різних концептуальних позиції з 
огляду на роль, механізми та значення цього процесу в системі розвитку рин-
кових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічну сутність дивер-
сифікації досліджували різні науковці, зокрема В.Г. Андрійчук, К. Боумен, 
В.А. Доятовьский, С. Джолдибаєва, К.С. Коваленко, М.І. Круглов 
Л.Ш. Лозовский, П.М. Макаренко, С.В. Мочерний, Б.А. Райзберг, 
Е.Б. Стародубцева, С.В. Цимбал, Л.О. Шкварчу та ін. Більшість науковців роз-
глядають диверсифікацію з позиції товарного, галузевого розширення або фі-
нансово-інвестиційного формування бізнес-портфеля економічного суб’єкта з 
різних джерел. Крім того, науковці розглядають диверсифікацію в аспекті ін-
теграції, як один з механізмів одержання синергічного ефекту. На нашу думку, 
диверсифікація має ширші межі і глибше значення. Дану категорію можна 
розглядати з різних позицій, однак з точки зору розвитку ринкових відносин 
найбільшого значення набуває саме економічна диверсифікація, оскільки від її 
ефективності залежить збалансований розвиток національного та світового го-
сподарства, що і визначає актуальність даного дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розвиток наукових підходів 
щодо багатоаспектності категорії “економічна диверсифікація”, розробка сис-
теми класифікації видів економічної диверсифікації на основі формування кон-
цепції розвитку економічної диверсифікації в системі ринкових відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для ефективного розвитку 
економічної системи в ринкових умовах необхідно гнучко реагувати на пер-
манентність зовнішнього середовища, при цьому важливого значення набу-
ває мінімізація господарських ризиків, чого можна досягти за рахунок їх роз-
поділу або диверсифікації. Крім того, актуальним питанням є обґрунтування 
оптимальної галузевої (виробничої), організаційної та управлінської структур 
суб’єкта господарювання, що, у свою чергу, передбачає формування синергі-
чного бізнес-портфелю. Таким чином, у системі ринкових відносин проявля-
ються різні аспекти диверсифікації. У науковому світі існують низка підходів 
до трактування категорії “диверсифікація” (табл. 1). 

Таблиця 1 
Концептуальні підходи до трактування категорії “диверсифікація” 
Автор Сутність концепції 

Мочерний С.В. 
[5, с. 164] 

диверсифікація – це процес розширення номенклатури продукції окремих 
фірм та об’єднань, існує у двох основних формах: розширення асортименту 
товарів, організації випуску нових видів продукції в межах “власної” галузі та 
виходу за межі основного виду діяльності, проникнення в нові галузі та сфери 
господарства 
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Автор Сутність концепції 
Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева 
Е.Б. [9, с. 128] 

диверсифікація – це загальна ділова практика, спрямована на розширення но-
менклатури товарів та послуг та (або) географічної території, щоб зменшити 
ризик та знизити залежність від циклічності бізнесу 

Джолдибаєва С. 
[3, с. 390] 

диверсифікація виробництва – одна з найскладніших форм розвитку концент-
рації діяльності, яка означає одночасне розвиток не – пов'язаних один з одним 
видів виробництв і послуг, розширення номенклатури та асортименту вироб-
леної продукції в рамках однієї компанії, концерну, підприємства фірми. Ди-
версифікація виробництва виражає процес розширення активності підприємс-
тва, яке використовує власні нагромадження не тільки для підтримки і розвит-
ку основного бізнесу , а й для направлення їх на освоєння нових видів продук-
ції, створення нових виробництв та надання різноманітних послуг. У резуль-
таті диверсифікації виробництва підприємства перетворюються на складні ба-
гатоцільові комплекси, що включають виробництва, часто випускають проду-
кцію і надають послуги абсолютно різного призначення і характеру 

Шкварчук Л.О., 
Коваленко К.С. 

[12, с. 3] 

диверсифікація товаропотоків – це розширення та різноманіття руху товарів 
на всіх стадіях мережевої структури ланцюга поставок, включаючи кінцевого 
споживача з метою збільшення економічної вигоди від діяльності 

Круглов М.І. 
[8, с. 325] 

Диверсифікація діяльності досягається: включенням до складу компанії під-
приємств (організацій) різної предметної і технологічної спеціалізації; комбі-
нуванням спеціалізованих виробництв у рамках підприємств-комбінатів; на-
данням гнучкості технологічним системам і оргструктурам, а також фахівцям 
і менеджерам (що створює можливість маневрування видами діяльності); роз-
витком різних видів діяльності на базі передової технології, якою володіє 
компанія  

Цимбал С.В. 
[11, с. 272] 

диверсифікація – така концепція, якій не можна дати однозначне визначен-
ня… Диверсифікація дає можливість підприємствам “триматися на плаву” 
при складній економічній кон’юнктурі за рахунок випуску різноманітних асо-
ртиментів продукції та послуг: збитки від нерентабельних виробів (тимчасово, 
особливо по новим) перекриваються прибутком від інших видів продукції чи 
послуг. Цей процес стосується насамперед переходу на нові технології, ринки 
і галузі, до яких раніше підприємство не мало ніякого відношення; крім того, 
сама продукція (послуги) підприємства повинні бути також зовсім новою, і 
причому завжди необхідні нові фінансові інвестиції. Диверсифікація 
пов’язана з розмаїтістю застосування продуктів (послуг), що випускає підпри-
ємство, і робить ефективність його функціонування в цілому незалежним від 
життєвого циклу окремого продукту, вирішуючи не стільки завдання вижи-
вання компанії, скільки забезпечення стійкого поступального зростання. Якщо 
товари чи послуги підприємства мають дуже вузьке застосування, то воно є 
спеціалізованим; якщо вони знаходять різноманітне застосування, то це – ди-
версифіковане підприємство. 

Андрійчук В.Г. 
[1, с. 580] 

Диверсифікація – урізноманітнення видів діяльності підприємства у виробни-
чій, фінансовій та маркетингових сферах. 

Джерело: узагальнено автором 
 

Як видно з аналізу поглядів науковців щодо сутності диверсифікації, її 
значення зводиться переважно до товарної політики, зокрема розширення 
асортименту та номенклатури продукції, а також розвитку різних напрямів 
діяльності та галузевого розмаїття. Однак, значення даної категорії дає мож-
ливості її вживання набагато в ширших аспектах. Виходячи з точного пере-
кладу слова “диверсифікація” (новолат. diversificatio – зміна, різноманітність; 
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від лат. diversus – різний і facere – робити), доцільно зазначити, що дану кате-
горію можна вживати у різних суспільно-економічних сферах.  

В економічному словнику викладено наступне: “диверсифікація – роз-
осередження капіталу між різними об’єктами вкладень з метою зниження 
економічних ризиків. Розрізняють: 

- диверсифікацію банківських активів, тобто розміщення їх серед яко-
мога більшої кількості позичальників з метою скорочення кредитного ризи-
ку, пов’язаного з нездатністю окремих позичальників повернути кредит; 

- диверсифікацію валютних резервів банків і держави шляхом вклю-
чення до них різних іноземних валют з метою безперебійного забезпечення 
розрахунків і захисту їх від валютних ризиків; 

- диверсифікацію інвестицій, тобто розосередження їх за різними сфе-
рами вкладення і на різні терміни (довгострокові, короткострокові) з метою 
мінімізації втрат, пов’язаних з можливими змінами умов кон’юнктури світо-
вого і внутрішнього ринків; 

- диверсифікацію вкладень у цінні папери, тобто розподіл наявного ка-
піталу на купівлю різних цінних паперів за видами, галузями, термінами по-
гашення з метою зниження економічних ризиків; 

- диверсифікація продукції, що випускається, тобто розширення числа 
модифікацій однієї і тієї ж продукції з метою утримання завойованих позицій 
на даному сегменті ринку; 

- диверсифікацію виробництва, тобто одночасний розвиток багатьох, не 
пов’язаних між собою видів виробництв з метою завоювання нових ринків 
збуту продукції, зниження можливих ризиків, пов’язаних з можливим скоро-
ченням попиту на який-небудь раніше освоєний вид виробництва; 

- диверсифікацію економічної діяльності, тобто розширення активності 
великих фірм, об’єднань, підприємств і цілих галузей, що виходить за рамки 
основного бізнесу, з метою забезпечення ефективності роботи, зміцнення 
свого становища на різних ранках; 

- диверсифікацію імпорту, тобто розосередження закупівель сировини, 
продовольства, технологій між різними джерелами (країнами) з метою осла-
блення критичної залежності від якогось одного джерела поставок [6]. 

У науковій літературі найчастіше вживаються такі словосполучення, як 
“диверсифікація виробництва”, “диверсифікація діяльності”, “диверсифікація 
економіки”, “диверсифікація інвестиційного портфеля”. На нашу думку, у 
контексті формування стратегії розвитку підприємства або держави в цілому 
доцільним є вживання саме категорії “економічна диверсифікація”, оскільки 
вона має на меті, по-перше, максимізацію прибутку, по-друге, спрямована на 
мінімізацію ризиків. 

Однак, у класичній та сучасній науковій літературі словосполучення 
“економічна диверсифікація” зустрічається лише у С.В. Захарівна [7], однак 
науковець у своїх працях не дає її визначення. Виявлення сутності даної ка-
тегорії є досить важливим, оскільки дає змогу узагальнити концептуальні 
підходи щодо значення, механізму та стратегії диверсифікації в різних аспек-
тах господарювання на різних рівнях.  
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Отже, на нашу думку, у широкому розумінні категорії “економічна ди-
версифікація” можна дати таке трактування: це стратегічний механізм струк-
туризації господарської діяльності, що передбачає розширення, розподіл і 
розвиток пов’язаних або непов’язаних між собою елементів економічної сис-
теми з метою розподілу ризиків, максимізації економічного блага, досягнен-
ня цілей та ефекту синергії.  

Економічну диверсифікацію доцільно розглядати на макро- (державно-
му), мезо- (регіональному) та мікрорівнях (рівень підприємства), на кожному 
з яких діють певні особливості. У той же час, економічна диверсифікація 
проявляється у різних видах. 

Андрійчук В.Г. виділяє в сільському господарстві за критерієм сфери 
здійснення три форми диверсифікації: виробничу, фінансову і маркетингову. 
Виробнича диверсифікація – це урізноманітнення на підприємстві видів виро-
бництв, що забезпечують одержання різної продукції і (або) розширення її 
асортименту. Фінансова диверсифікація – це урізноманітнення фінансової дія-
льності, яка досягається через здійснення підприємством різних видів коротко- 
і довгострокових фінансових вкладень. Маркетингова диверсифікація 
пов’язана із створенням підприємством власної торговельної мережі, розши-
ренням каналів збуту продукції, задіянням більшої кількості маркетингових 
важелів просування товару на ринок, організацією (за необхідності) післяпро-
дажного обслуговування проданих товарів. Крім того, науковець виділяє два 
види виробничої диверсифікації: галузеву, що передбачає збільшення сукуп-
ності функціонуючих на підприємстві галузей… тобто коли підприємство по-
чинає розвивати нові для себе виробництва, які відрізняються від виробництв 
інших галузей кінцевим продуктом, застосовуваними засобами виробництва, 
його технологією та організацією; та продуктово-асортименту, зокрема класи-
чну, яка здійснюється в межах певної номенклатури продукції, та специфічну, 
яка передбачає розвиток підгалузей у межах однієї галузі [1, с. 580]. 

Науковці [1,2,4,7,10] пов’язують диверсифікацію з інтеграцією, виді-
ляючи горизонтальну інтегровану і горизонтально неінтегровану [1, с. 581] 
або зв’язану (концентричну), яка, у свою чергу, поділяється, на вертикальну 
зворотну та пряму та незв’язану (конгломератну), яка поділяється на горизо-
нтальну, що проявляється в розширенні спектра продуктів та географічному 
розширенні [2]. 

Переглянуті підходи щодо виділення видів диверсифікації є однобіч-
ними, оскільки характеризують механізм диверсифікації в одному аспекті. 
Тому доцільно запропонувати класифікаційну систему економічної диверси-
фікації (табл. 2). 

У даній класифікації особливу увагу доцільно приділити такій ознаці, 
як функціональна сфера впливу, згідно якої економічну диверсифікацію мо-
жна поділити на такі види: фінансово-інвестиційна – розподіл інвестицій та 
інших фінансових ресурсів між різними напрямами діяльності; галузева – 
розвиток різних напрямів діяльності та галузей; організаційна – формування 
системи різноманітних функціональних структурованих напрямків діяльнос-
ті, що створюють умови для ефективного розвитку.  
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Таблиця 2 
Класифікація видів економічної диверсифікації 

Характеристика особливостей диверсифікації Класифі-
каційна 
ознака 

Види дивер-
сифікації на рівні держави на рівні регіону на рівні підприємства 

Фінансово-
інвестиційна 

Формування бюджетної сис-
теми, розподіл коштів між рі-
зними галузями та регіонами, 
координація діяльності креди-
тних установ, валютне регу-

лювання 

Формування облас-
них та місцевих 

бюджетів, розподіл 
коштів між еконо-
мічними сферами 
на регіональному 

рівні 

Розподіл фінансових ре-
сурсів (прибутку, інвес-
тицій, позик, кредитів, 
статутних чи пайових 
внесків) між підрозділа-

ми підприємства 

Розвиток різних напрямків діяльності 

Галузева 
Розвиток, підтримка, реструктуризація галузей, 
галузевих комплексів, продуктових підкомплек-
сів, кластерів та інших вертикальних та горизон-
тальних інтегрованих галузевих структур, виді-

лення пріоритетних галузей 

Розвиток на базі підпри-
ємства пов’язаних або не
пов’язаних між собою 
напрямів діяльності, фо-
рмування інтегрованих 

структур 
Формування інтегрованих комплексів, розвиток системи альтернативних 

поставок, розподілу та збуту продукції, диференціація цін 

За
 ф
ун
кц
іо
на
ль
но
ю

 сф
ер
ою

 в
пл
ив
у 

Організацій-
на 

Визначення оптимальних 
розмірів і масштабів діяльнос-
ті галузевих комплексів та 
окремих галузей, побудова 
розгалуженої організаційної 
структури управління, регу-
лювання експорту та імпорту

Розгалуження рин-
кової інфраструкту-
ри відповідно до 
регіональних по-

треб 

Пошук оптимальних ме-
тодів організації вироб-
ництва, праці, управлін-

ня 

Центрована 

базується на використанні додаткових можливостей основного економіч-
ного напрямку. Тобто існуючий економічний напрямок (виробництво 

продукції, фінансова, організаційна діяльність) залишається у центрі еко-
номічної системи, а новий напрямок виникає, виходячи з тих можливос-

тей, які потенційно є в основній сфері 

Горизонта-
льна 

передбачає пошук можливостей зростання на існуючому ринку за рахунок
нового напрямку економічної діяльності, що потребує нового, відмінного 
від існуючого, ресурсного забезпечення, нової технології, відмінної від ви-
користовуваної, при цьому новий напрямок має бути орієнтований на вже 
наявні можливості економічної системи і бути супутнім до основного на-
прямку діяльності або бути орієнтованим на споживача основного товаруЗа

 р
ів
не
м 
сп
ор
ід
не
но
ст
і 

Конгломера-
тивна 

розширення за рахунок розвитку не пов’язаних між собою напрямків дія-
льності, що потребують різних стратегій, технологій, ресурсного забезпе-

чення тощо. 

Побудова продуктових комплексів, формуван-
ня міжрегіональних та регіональних кластерів

Об’єднання підприємств 
різних рівнів: “виробницт-
во – переробка – реаліза-
ція”, створення агрофірм, 
агропромислових комбіна-

тів 

За
 ф
ор
мо
ю

 ін
те
гр
ац
ії 

Вертикально
інтегрована 

Створення асоціацій, холдингів, фінансово-промислових груп, конгломе-
ратів, консорціумів, корпорацій 
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Характеристика особливостей диверсифікації Класифі-
каційна 
ознака 

Види дивер-
сифікації на рівні держави на рівні регіону на рівні підприємства 

Горизонта-
льно інтег-
рована Об’єднання та укрупнення однорівневих на-

прямків діяльності 

Об’єднання підприємств, 
що виробляють однорідну 
або однорівневу продукцію

Екстернсив-
на (географі-

чна) 

Розширення географічного ринку, збільшення масштабів функціонування,
що досягається за рахунок кількісних показників 

За
 ти

по
м 
ек
он
о-

мі
чн
ог
о 
ро
зв
ит
ку

 

Інтенсивна 
Розширення внутрішнього спектра діяльності, пошук додаткових можли-
востей, не змінюючи географічні межі та масштаби функціонування, що 

досягається за рахунок кількісних показників 

Внутрішня Створення внутрішніх умов для ефективного розвитку кількох напрямків 
діяльності, підвищення рівня використання економічного потенціалу 

За
 се
ре
до
ви

-
щ
ем

 зд
ійс

-
не
нн
я 

Зовнішня Придбання нових технологій, інтеграція з іншими спорідненими або не-
спорідненими 

Постійна Передбачає довготерміновий, стратегічний розвиток новостворених на-
прямів діяльності 

За
 п
ер
іо
до
м 

Тимчасова Передбачає реорганізацію після досягнення мети в короткотерміновому 
періоді або під впливом перманентності зовнішнього середовища 

Джерело: розроблено автором 
 

Кожен з цих видів економічної диверсифікації можна розглядати більш 
широко, поділяючи їх на підвиди. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Види економічної диверсифікації за функціональною 

сферою впливу 
Джерело: розроблено автором 
 

Отже, класифікація видів економічної диверсифікації за різними озна-
ками є досить умовною. Наприклад, галузева диверсифікація неможлива без 
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фінансово-інвестиційної та організаційної економічної диверсифікації, оскі-
льки розвиток галузей на рівні підприємства потребує насамперед розробки 
комплексу маркетингу, що включає дослідження ринку, формування асорти-
менту та номенклатури продукції в межах галузі. 

Крім того, ефективність функціонування галузі залежить від напрямків 
капіталовкладення та обсягів фінансування, а також економічного обґрунту-
вання ефективності її розвитку. 

Висновки. У розвитку ринкових відносин важливу роль відіграє “еко-
номічна диверсифікація”, що являє собою стратегічний механізм структури-
зації господарської діяльності, що передбачає розширення, розподіл і розви-
ток пов’язаних або непов’язаних між собою елементів економічної системи з 
метою розподілу ризиків, максимізації економічного блага, досягнення цілей 
та ефекту синергії. 

Економічну диверсифікацію доцільно класифікувати за такими ознака-
ми: функціональна сфера впливу (фінансово-інвестиційна, галузева, організа-
ційна), за рівнем спорідненості (центрована, горизонтальна, конгломеративна), 
за формою інтеграції (вертикально інтегрована, горизонтально інтегрована) за 
типом економічного розвитку (екстенсивна (географічна), інтенсивна), за се-
редовищем (внутрішня, зовнішня), за періодом (постійна, тимчасова). 

Усі види економічної диверсифікації взаємопов’язані та взаємодопов-
нюючі. Вибір того чи іншого виду економічної диверсифікації будь-якого 
суб’єкта господарювання має відповідати обраній стратегії розвитку, що 
сприятиме мінімізації ризиків, створить можливості альтернативного розвит-
ку та забезпечить отримання синергічного ефекту. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають в об-
ґрунтування методичних підходів щодо оцінки ефективності економічної ди-
версифікації. 
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УДК 636.4:330.341.1 
СТАН ТА НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА 

Сосновська О.О., к.е.н., доцент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Проаналізовано сучасний стан галузі свинарства в Україні та у Полтавській обла-

сті, досягнутий рівень його економічної ефективності, визначено роль галузі у вирішення 
продовольчої проблеми та обґрунтовано її переваги порівняно з іншими галузями.  Виявле-
но економічні й організаційні фактори відродження свинарства, особливості його розви-
тку в умовах різних форм господарювання. Визначено сутність інноваційної діяльності, 
яка полягає у комплексному використанні ресурсів, впровадженні найновітніших досяг-
нень науки і техніки, максимальному усуненні усіх видів втрат, повнішому залученні до 
господарського обороту вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів. Розкрито 
економічні передумови активізації інноваційної діяльності у свинарстві. Запропоновано 
конкретні заходи щодо удосконалення інноваційного розвитку галузі та  підвищення ефе-
ктивності виробництва. 

The modern state of industry of the pig breeding is analysed in Ukraine and in the 
Poltava area, attained level him economic efficiency, the role of industry is certain in the 
decision of food problem and her advantages are reasonable comparatively with other 
industries. The economic and organizational factors of revival of the pig breeding, feature of his 
development are educed in the conditions of different forms of menage. Essence of innovative 
activity, that consists in the complex use of resources, introduction of the newest achievements of 
scitech, maximal removal of all types of losses, more complete bringing in to economic обороту 
of secondary material and power resources, is certain. Economic pre-conditions of activation of 
innovative activity are exposed in the pig breeding. Concrete measures are offered in relation to 
the improvement of innovative development of industry and increase of efficiency. 

 
Постановка проблеми. Свинарство є однією із галузей сільськогоспо-

дарського виробництва, без якої практично неможливо вирішити проблему 
надійного забезпечення людства продуктами харчування. За статистичними 
даними зараз у світі виробляється понад 180 млн. тонн м'яса, з яких близько 
41 % припадає саме на свинину [1].  

Як продукт харчування свинина відзначається високим вмістом повно-
цінного і легкоперетравного білка, а також незамінних амінокислот [2]. 

Не дивлячись на такі переваги свинарська галузь України впродовж 
ринкових  перетворень зазнала суттєвих негативних змін: ресурсомісткість 
виробництва свинини зросла майже вдвічі порівняно із 90-ми роками, відбу-
лося різке зниження рівня спеціалізації та концентрації виробництва, пере-
важаюча частина свинарських комплексів ліквідовані або збанкрутілі. Голо-
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вна причина такого стану полягає, з одного боку, у складному фінансово-
економічному стані тваринництва, що стримує  розвиток інноваційних про-
цесів, а з іншого− недостатня вивченість та стихійний характер інноваційної 
діяльності, відсутність методичного обґрунтування пріоритетних напрямів 
ефективного використання наявних ресурсів та механізмів управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теоретико-
методичних і прикладних проблем стану виробництва свинини, його економічної 
ефективності, а також впровадження інновацій  значний вклад внесли вітчизняні 
та зарубіжні вчені, серед яких слід відзначити дослідження Бойка В.І., Бугуцько-
го О.А., Калінчика М.І., Кабанова В.Д., Колузанова К.В., Макаркіна А.П., Мерте-
нса В.П. Деякі проблеми інноваційного розвитку галузі відображені у роботах 
Приліпка С.М., Рибалка В.П., Руснака П.П., Саблука П.Т., Саєнка Т.М., Семи-
усова П.М., Топіхи І.Н., Трегобчука В.М., Шпичака О.М. та інших. 

Проте в більшості  наукових праць досліджуються лише окремі аспекти 
економічного механізму формування та функціонування свинарства. Разом з 
тим наукові та методологічні основи управління інноваційним розвитком  га-
лузі з урахуванням ринкової моделі господарювання потребують подальшого 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз розвитку галузі 
свинарства, виявлення характерних тенденцій та обґрунтування стратегічних 
напрямків інноваційного розвитку її та підвищення економічної ефективності 
функціонування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Споконвіку в Україні сви-
нарство було  традиційно головною галуззю сільського господарства, свиня 
вважалась годувальницею та джерелом прибутку селянської родини і майже 
ніколи не була збитковою у дбайливого господаря. У вітчизняній галузі сви-
нарства були часи, коли частка свинини у загальному виробництві м’яса на-
ближалась до 58%. Найбільша чисельність свиней у господарствах різних ка-
тегорій була зареєстрована в 1971 році (21,4 млн. голів), а рекордне валове 
виробництво свинини 1,6 млн. т у забійній вазі у 1989 році [3]. 

На жаль, всупереч практиці більшості країн світу та вітчизняним тра-
диціям, ця важлива галузь тваринництва в Україні впродовж останніх двох 
десятиріч зазнала деструктивних змін, які привели до її занепаду. У більшос-
ті господарств генетичний потенціал українських порід свиней використову-
ється за репродуктивними якостями лише на 45−50 %, а за відгодівельними 
навіть на 20−25 % [4]. 

Однією з причин негативного стану свинарства є та обставина, що до 
70% свинини виробляється екстенсивно. Іншою причиною є перерозподіл 
виробництва між сільськогосподарськими підприємствами та господарства-
ми населення. 

За період з 1990 року по 2011 рік в усіх категоріях господарств в Укра-
їні загальне поголів’я свиней скоротилося – від 19427 тис. голів до 7907 тис. 
голів, тобто у 2,5 рази, а відгодівельне у 4,5 рази. До цього слід додати, що 
виробництво продукції свинарства залишалося нерентабельним: рівень збит-
ковості склав 3,7%. Лише у 2008-2009 рр. відбулись позитивні зрушення: ви-
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робництво свинини було прибуткове, а рівень рентабельності відповідно ста-
новив 0,3% та 12,1 %, що пояснюється сприятливими умовами для інвесту-
вання галузі та зменшенням цін на комбікорми за одночасного зростання цін 
на свинину. У 2010 р. стан галузі різко погіршився: відбулося як скорочення 
поголів’я свиней, так і обсягів виробництва через різке підвищення цін на 
кормові ресурси і, в першу чергу, на комбікорми, що обумовило зростання 
собівартості. В умовах зростання обсягів імпорту свинини в країну у цей пе-
ріод виробники не могли підвищувати ціни, а тому змушені були сповільню-
вати темпи росту поголів’я, а подекуди і взагалі його скорочувати. 

Темпи скорочення поголів’я свиней у Полтавській області були ще ви-
щими (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники розвитку свинарства у Полтавській області, 1990-2012 рр. 

Поголів’я свиней, тис. гол. Вироблено приросту живої маси  
свиней (у забійній вазі) 

Роки 
усього в т.ч. у с.г. під-

приємствах 
у господарст-
вах населення

усього, 
тис. т 

у розрахун-
ку на 100 га 
ріллі,ц 

на 1 середньо-
річну голову 
свиней, кг 

1990 1315,8 1064,7 251,1 100,8 55,6 74 
2000 409,8 170,3 239,5 25,3 16,2 43 
2005 327,6 127,2 200,4 14,4 9,1 49 
2006 374,4 147,5 226,9 18,8 11,8 57 
2007 331,3 136,8 194,5 23,1 14,0 62 
2008 294,0 127,6 166,4 20,9 12,3 63 
2009 364,6 177,8 186,8 17,6 10,4 60 
2010 360,9 183,1 177,8 25,6 15,1 70 
2011 312,2 167,2 145,0 28,2 16,5 90 
2012 406,2 268,3 137,9 28,3 16,5 91 

2012 р.  
у % до 
1990 р. 

 
30,9 

 
25,2 

 
54,9 

 
28,1 

 
29,7 

 
123,0 

∗ Розраховано за даними Головного управління статистики у Полтавській області 
 

Таким чином, як свідчать дані табл. 1, саме скорочення поголів’я сви-
ней створювало підґрунтя для скорочення обсягів виробництва. І хоча наро-
щування поголів’я у свинарстві, завдяки біологічним особливостям цих тва-
рин є завданням, яке швидко вирішується, однак на фоні відсутності кадрів, 
приміщень для утримання тварин, достатньої кількості збалансованих кормів 
потрібен  певний час. Аналіз даних таблиці 1 характеризує й іншу особли-
вість скорочення поголів’я свиней. Якщо у сільськогосподарських підприєм-
ствах поголів’я скоротилося майже втричі, то у господарствах населення ме-
нше, ніж вдвічі. Таким чином, основними виробниками, а отже і постачаль-
никами продукції свинарства як для переробної промисловості, так і для 
споживачів є в даний час господарства населення. Якщо питома вага продук-
ції тваринництва, виробленої у цих господарствах, у валовій продукції сіль-
ського господарства Полтавської області зменшилася із 14,2% у 1990 р. до 
11,6% у 2012 р., то питома вага продукції свинарства навпаки зросла від 
29,7% до 40,2%. І у 2012 р. у господарствах населення утримувалось 137,9 
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тис. гол. свиней, або понад третину (33,4%) загальнообласного поголів’я. 
Однак, якщо сільськогосподарські підприємства із 2008 року починають на-
рощувати поголів’я свиней, то у господарствах населення починаючи із 2009 
року воно характеризується стабільним скороченням (середньорічний темп 
становить 11,2%) не дивлячись на той загальновідомий факт, що свинарство 
тут є не лише джерелом продукції для власних потреб, а і джерелом додатко-
вих коштів. Це дозволяє передбачити, що можливість подальшого розвитку 
господарств населення на даний період майже вичерпана, оскільки вони ли-
шились істотної підтримки з боку суспільного сектора. 

Нарощування поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах 
пояснюється  тим, що свинарство визнано однією із трьох пріоритетних галу-
зей сільськогосподарського виробництва. Також держава підтримуватиме і у 
майбутньому тих товаровиробників, які нарощуватимуть поголів’я тварин та 
запроваджуватимуть новітні технології, які  сприятимуть підвищенню ефек-
тивності виробництва, яка впродовж останніх років була надзвичайно низь-
кою (табл. 2). 

Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва приросту живої маси свиней у 

сільськогосподарських підприємствах Полтавської області, 2000-2012 рр. 

Показники 2000 2005 2010 2011 2012 
2012 р. у 

% до 
2000р. 

Вирощено худоби і птиці у 
живій вазі - всього, тис. т 

 
90,5 

 
64,1 

 
68,2 

 
70,4 

 
88,0 

 
97,2 

в т.ч. свиней 27,3 21,6 32,5 31,5 41,7 152,7 
те ж у % 30,2 33,7 42,0 44,7 47,4 х 
Середня вага 1 голови свиней 
при реалізації, кг 

 
107 

 
120 

 
109 

 
113 

 
110 

 
102,8 

Середньодобовий приріст 
свиней на вирощуванні і від-
годівлі,г 

 
 

90 

 
 

193 

 
 

383 

 
 

395 

 
 

459 

 
 

510,0 
Одержано поросят на 
1основну свиноматку, голів 

 
6,8 

 
11,9 

 
16,4 

 
16,0 

 
23,4 

 
344,1 

Витрати кормів на 1 ц приро-
сту свиней, ц корм. од. 

 
20,39 

 
13,51 

 
6,51 

 
5,49 

 
4,98 

 
24,4 

в т. ч. концентрованих  14,88 11,07 6,25 5,16 4,75 31,9 
Рівень рентабельності виро-
бництва приросту живої маси 
свиней, % 

 
 

-44,9 

 
 

-0,2 

 
 

-0,6 

 
 

-9,9 

 
 

23,3 

 
 
х 

∗ Розраховано за даними Головного управління статистики у Полтавській області 
 

Аналіз даних табл. 2 показує, що у сільськогосподарських підприємст-
вах Полтавської області продуктивність свиней із року в рік зростає. Так, се-
редньодобовий приріст свиней на вирощуванні та відгодівлі у 2012 році порі-
вняно із 2000 р. зріс у 5 разів (середньорічний темп росту становить 14,2%) і 
у 2012 році склав 459 г. Водночас зросло і виробництво м’яса в розрахунку 
на одну голову із 43 кг  до 91 кг. 

Таке зростання продуктивності в основному пояснюється поліпшенням 
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системи кормо виробництва в цілому і годівлі свиней, зокрема. Якщо, у сіль-
ськогосподарських підприємствах витрати кормів на 1 ц приросту зменшили-
ся із 20,4 ц корм. од. у 2000 р. до 4,98 ц корм. од. у 2012 р., то витрати конце-
нтрованих кормів із 14,88 ц корм. од. до 4,75 ц корм. од., а їх  питома вага в 
раціонах навпаки зросла із 73,0 % до 95,4 %. Основними причинами  такого 
зростання є перехід на ефективні технології виробництва, заготівлі та приго-
тування кормів, використання стартерних та фінішних комбікормів, поліп-
шення збалансованості кормових раціонів за білком, амінокислотами тощо. У 
той же час в окремих підприємствах, як правило, при низькій чисельності по-
голів’я свиней (до 100 голів) рівень годівлі погіршується що обумовлює до-
сягнення товарних кондицій у віці 18-20 місяців, замість 9-10. Основними 
причинами є: нестача кормів власного виробництва, низька врожайність кор-
мового клину, висока ціна на покупні комбікорми в умовах відсутності влас-
ного виробництва їх.  

Не дивлячись на деяке скорочення поголів'я свиней у 2000-2012 рр. (на 
8,9%), зростання їх відгодівельної та відтворювальної продуктивності відпо-
відно у 5 разів та втричі визначили збільшення обсягу виробництва свинини 
із 25,3 тис. тонн до 28,3. За цей же період собівартість її зросла майже у 7 ра-
зів, в той час як середня реалізаційна ціна у 5,7 рази. Такі зміни привели до 
погіршення фінансових результатів галузі. У сільськогосподарських підпри-
ємствах області виробництво свинини було стабільно збиткове включаючи 
2011 рік. І лише у 2012 р. у галузі було отримано прибуток. 

Поряд із поліпшенням стану галузі залишаються невирішеними ряд 
проблем, серед яких чи не найголовнішою є низький рівень концентрації по-
голів’я свиней у підприємствах. За даними обласного управління статистики 
у Полтавській області, лише 198 сільськогосподарських підприємств області 
(28,2% від загальної кількості в області) та 34 фермерські господарства (1,9% 
від загальної кількості в області) утримують свинопоголів’я. 

Водночас в Україні впродовж останніх років 2010-2012 рр. відбулися 
позитивні структурні зрушення у розвитку галузі: зросла кількість великих 
спеціалізованих на виробництві свинини підприємств майже втричі. Так, по-
над 40% поголів’я свиней зосереджено у 98 підприємствах, решта у понад 5 
тисячах підприємств, однак більш, ніж третина із них утримують до 100 го-
лів. У Полтавській області, яка традиційно спеціалізувалася на вирощуванні 
та відгодівлі свиней, лише 9 сільгосппідприємств із 198 утримують понад три 
тисячі голів (4,6%). 

З іншого боку, проблема полягає не лише у відсутності поголів'я, але і в 
тому за якої його чисельності можливо досягти високої ефективності ведення 
галузі. Зокрема В.С. Дієсперов вважає, що лише при концентрації поголів’я 
свиней у тисячних і багатотисячних стадах створюються сприятливі умови 
для використання досягнень НТП, а розосередження поголів'я, за умови не-
механізованого виробництва означає повернення у минулі століття [5]. Таким 
чином, нарощування потужностей крупно товарних виробників свинини пе-
редбачає використання сучасних інтенсивних технологій, які створюють пе-
редумови щодо зростання продуктивності та ефективності галузі.  

Світовий досвід засвідчує, що закономірним процесом для всіх цивілі-
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зованих країн є розвиток свинарства на індивідуальній основі при розумній 
концентрації виробництва шляхом розвитку різноманітних організаційних 
моделей шляхом трансферу інновацій у виробництво, з поміж яких пріорите-
тну роль відіграють технічні та технологічні інновації. Однак особливістю їх 
трансферу є те, що вони потребують адаптації до конкретних умов кожного 
суб’єкта господарювання. З іншого боку, для підвищення ефективності сви-
нарства важливо забезпечити системний підхід щодо їх застосування, який 
передбачає у кожному конкретному випадку виявлення внутрішньогосподар-
ських резервів та можливостей підприємства. 

Наукою доведено, що саме інвестиційно-інноваційні процеси є основ-
ними чинниками економічного зростання тваринництва, у тому числі, і сви-
нарства. Система інноваційного розвитку свинарства включає такі основні 
елементи: наукову організацію та мотивацію праці, сучасне кормо виробниц-
тво, селекційно-племінну роботу, ветеринарне обслуговування, ресурсозбері-
гаючі технології, механізацію та автоматизацію виробничих процесів, погли-
блення спеціалізації та оптимальну концентрацію виробництва, систему 
управління інноваціями та якістю продукції. 

Водночас інноваційний розвиток повинен органічно поєднуватися з ро-
звитком та підтримкою створеної індустріальної бази галузі. Необхідно шу-
кати шляхи її ефективного використання. Промислові технології потрібно 
удосконалювати в напрямку зниження енергомісткості і підвищення ступеня 
захисту оточуючого середовища. З усіх точок зору промислові комплекси і 
крупні свинарські ферми можуть бути найбільш ефективними і в майбутньо-
му у вигляді акціонерних товариств, агрофірм та спільних підприємств у по-
єднанні з іншими господарствами, а також комбікормовими заводами, пере-
робними та торговельними підприємствами. 

Також пріоритетними напрямками інноваційного розвитку свинарства 
повинні стати: зниження ресурсо- та енергомісткості виробництва, поліп-
шення селекційно-племінної роботи у галузі, розвиток та державна підтримка 
малих форм господарювання, створення свинарських ферм модульного типу, 
що дасть можливість багатопланового використання їх в як у племінних, так і 
товарних господарствах, стимулювання інноваційної діяльності шляхом ви-
користання фінансових важелів: цільових інвестицій та податкових пільг, 
створення та розширення інформаційно-консультативної мережі. 

«Державною цільовою програмою розвитку села на період до 2015 ро-
ку» та «Програмою розвитку свинарства на період до 2015 року» пріоритет-
ного значення в нарощуванні виробництва м'яса надається саме галузі сви-
нарства. У найближчі роки передбачається довести виробництво свинини до 
1,82 млн. тонн, що цілком реально і уже практично досягалось, окрім того, 
цей показник наближається до науково обґрунтованих норм харчування лю-
дей. У перспективі за рахунок інтенсифікації використання наявного поголі-
в'я, покращання кормової бази і удосконалення технології виробничих про-
цесів можливе подальше нарощування виробництва свинини до 2,0− 2,2 млн. 
тонн з використанням її лишків як додаткового джерела валютних надхо-
джень до бюджету України [6]. 

Висновки. Нинішній стан свинарської галузі в Україні в цілому, і у 
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Полтавській області, зокрема не відповідає визначеним соціальним пріорите-
там економічної політики держави, не сприяє підвищенню продовольчої без-
пеки країни та вирішенню соціальних проблем села й потребує докорінних 
якісних змін. Подальший розвиток галузі повинен відбуватися шляхом акти-
візації інноваційної діяльності, яка передбачає безперервне удосконалення 
організаційно-технологічної структури та економічних параметрів функціо-
нування галузі під впливом НТП. Пріоритетними напрямами інноваційного 
розвитку є: перехід до інтенсивних методів ведення галузі, впровадження су-
часних, науково обґрунтованих технологій кормо виробництва, оптимізація 
раціонів годівлі свиней шляхом включення стартерних та фінішних комбіко-
рмів, що дозволить підвищити середньодобові прирости на вирощуванні і ві-
дгодівлі до 600-800 грам. За такої продуктивності досягається економія ви-
трат ресурсів і виробництво свинини завжди буде прибуткове, поліпшення 
системи утримання тварин шляхом створення оптимального мікроклімату і 
особливо у приміщеннях для  вирощування поросят, вдосконалення вітчиз-
няного племінного генофонду; створення економічних умов для широкої ін-
теграції виробників свинини з переробними і сервісними підприємствами та 
закладами торгівлі; надання кредитної підтримки виробникам тваринницької 
продукції, яка може бути направлена на модернізацію виробництва для ком-
плексного застосування інтенсивних технологій. 
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В статті проаналізовано теоретичні основи економічної ефективності виробни-

цтва свинини та обґрунтовані основні шляхів її підвищення. Досліджено специфіку ефек-
тивності виробництва свинини, та факторів, що мають найбільший вплив на неї. При 
проведенні порівняння ефективності ведення свинарства по періодах, було виявлено фор-
мування позитивної динаміки у розвитку галузі, що засвідчується в окремих показниках 
економічної ефективності (окупності кормів, окупності витрат тощо). Розглянуто си-
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туацію, при якій вплив виробників продукції свинарства на ринкові ціни мінімізується, а 
основна увага при цьому приділяється зниженню витрат на виробництво. 

Визначено ключові резерви для подальшого розвитку галузі, які криються в можли-
вості техніко-технологічного оновлення галузі, її модернізації, удосконалення селекційної 
роботи, організації праці та менеджменту виробництва. 

In this paper, we have investigated the theoretical foundations of the economic efficiency 
of pork production and basic reasonable ways to improve it. We have analyzed the specificity of 
efficiency of pork production and factors, which have the greatest impact on it. While conducting 
the comparison of the efficiency of pig production by periods, the formation of positive dynamics 
in the industry development was revealed, as reflected in some indicators of economic efficiency 
(feed and cost recovery, etc.). 

We have examined a situation, in which the influence of pig production owners on the 
market prices is minimized, and the main attention is paid to reducing production costs. 

We have determined the key provisions for the further development of the industry, which 
lie in the possibility of technical and technological development of the industry, its 
modernization, improvement of breeding work, labor organization and management of 
production. 

 
Постановка проблеми. Свинарство в Україні є традиційною галуззю 

сільського господарства, а свинина – традиційним продуктом харчування, що 
обумовлено такими біологічно-господарськими характеристиками  свиней як 
всеїдність та скоростиглість. З економічної точки зору велике значення має кор-
мовіддача. Свинарство відіграє помітну роль у забезпеченні населення м’ясом та 
м’ясопродуктами, займаючи більше 40 % м’ясного ринку України [4]. 

Сучасний стан господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом і 
реалізацією свинини є незадовільним як з точки зору техніко-технологічного 
забезпечення галузі, так і за економічними показниками [6]. Моральна та фі-
зична застарілість обладнання, відсутність якісних кормів, повільні темпи 
виведення нових порід – ось основні причини, що гальмують розвиток сви-
нарства і не сприяють підвищенню економічної ефективності ведення галузі. 
Зрозуміло, що економічна доцільність виробництва продукції напряму не 
пов’язана з його обсягами (ефективними можуть бути середні і навіть дрібні 
підприємства), хоча ефект масштабу можу мати позитивний вплив на еконо-
мічну ефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням економічної 
ефективності виробництва свинини, як окремої проблеми прикладної еконо-
міки займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: М. Березовський, В. Ко-
зир, В.Рибалко, О.Сосновська, В.Топіха, Е.Фідлер, К.Хайгер, І.Хаммер. та 
інші, але шляхи, способи й умови підвищення економічної ефективності у рі-
зні періоди часу можуть змінюватися, що обумовлює періодичне зростання 
наукової цікавості до вказаного предмету дослідження. 

Досить часто питання збільшення внутрішньої пропозиції свинини і пі-
двищення економічної ефективності виробництва розглядаються як окремі, 
хоча і взаємозв’язані. 

Постановка проблеми. Оскільки в основі господарської діяльності ле-
жить економічний інтерес, низька віддача на вкладений у виробництво свини-
ни капітал є однією із найвагоміших причин згортання виробництва. Тому 
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підвищення ефективності свинарства є актуальним завданням не лише з точки 
зору підтримки приватного інтересу, а й з точки зору забезпечення суспільних 
потреб (налагодження раціонального харчування, розвитку сировинної бази 
харчової промисловості, нарощування експортного потенціалу тощо). 

Виходячи з цього, метою статті є узагальнення теоретичних основ еко-
номічної ефективності виробництва свинини та обґрунтування основних 
шляхів її підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «ефективність» є 
оцінним і в практичній площині застосовується для зіставлення вкладень 
(матеріальних, трудових, грошових тощо) і отриманих у процесі використан-
ня цих вкладень корисних результатів. Монографічні дослідження дозволя-
ють зробити висновок, що в науковій літературі розрізняють три основні ви-
ди ефективності: 

- технологічну (порівнюється потужність обладнання або його кіль-
кість і обсяг виробленої за допомогою цього обладнання продукції); 

- економічну (порівнюється сума грошових коштів, вкладених у виро-
бництво продукції і вартість отриманої або проданої продукції) 

- соціальну (порівнюються бюджетні витрати і отримані соціальні 
блага, ступінь соціального задоволення чи соціальної прихильності) [1]. 

Безпосереднє відношення до порівняльної оцінки економічних проце-
сів, у тому числі господарської діяльності має поняття «економічна ефектив-
ність». Для виявлення ступеня економічної ефективності використовується 
сукупність показників, основними з яких є прибутковість, рівень рентабель-
ності, окупність, норма прибутку [3]. Не важко помітити, що розрахунок на-
званих показників вимагає наявності даних, які характеризують кількісні 
сторони господарської діяльності далеко за межами суто виробництва і сто-
сується як постачання ресурсів (впливу на вартість виробництва), так і збуту 
продукції (впливу на дохід). Таким чином, поширений в економічній науці 
термін «економічна ефективність виробництва» не точно відображає аналі-
тичний зміст, що приховується за цим поняттям. Коректніше було б вести 
мову про ефективність господарської діяльності щодо формування внутрі-
шньої пропозиції свинини або економічну ефективність внутрішньої пропо-
зиції свинини, що передбачає врахування і характеристик попиту. 

Детальніший аналіз публікацій, в яких розглядаються проблеми підви-
щення економічної ефективності виробництва різних видів сільськогоспо-
дарської продукції (свинини, яловичини, курятини тощо) свідчить, що всі без 
винятку дослідження ґрунтуються на порівнянні витрат і доходів, але їх спе-
цифікою є те, що більшість дослідників зосереджені на пошуку виробничих, 
тобто внутрішніх можливостей підвищення економічної ефективності за ра-
хунок зменшення вартості виробництва, та значно меншою мірою опрацьо-
вано питання впливу на ринок з метою підвищення ціни на продукцію. 

Причини такої зорієнтованості наукових досліджень криються у спе-
цифіці ринку сільськогосподарської продукції. Якщо брати до уваги ринок 
свинини, то такими специфічними рисами є: 

- досить висока цінова еластичність попиту на свинину та продукти її 
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переробки, що значно обмежує вплив виробників на ціну; 
- переміщення ринкової влади до переробників свинини і суб’єктів го-

сподарювання, які надають посередницькі послуги, здійснюючи оптову заку-
півлю свиней з метою їх перепродажу. Наслідком таких асиметричних відно-
син є зниження цін (відносне) на свинину як сировину, особливо в умовах 
стагнації ринку, коли не вдається підвищити ціну на свинину як продукт 
споживання; 

- наявність широкого кола товарів-субститутів не лише тваринницько-
го, але й рослинницького походження (м’ясо птиці, яловичина, баранина, 
субпродукти, сало, соя, крупи, картопля тощо), попит на які зростає у разі 
підвищення ціни на свинину; 

- відкритість ринку, що дозволяє, у разі підвищення цін виробництва 
залучити дешевші імпортні ресурси, сприяючи зниженню внутрішніх роздрі-
бних цін. 

Можна також говорити і про можливість застосування державного ре-
гулювання у разі встановлення надто високих цін на сировинні ресурси, але, 
як показує практика, наявність викладених вище чинників не сприяє встано-
вленню такого високого рівня цін, який вимагає державного втручання. 

Тож саме через наявність сукупності чинників, які призводять до того, 
що вплив виробників продукції свинарства на ринкові ціни мінімізується, ос-
новна увага дослідників приділяється саме зниженню витрат на виробництво. 

Одним з найпоширеніших показників ефективності виробництва й реа-
лізації будь-якої продукції є рентабельність, підвищення якої забезпечується, 
з одного боку, зниженням вартості виробництва, а з іншого – збільшенням 
доходу. 

Зниження вартості виробництва, зазвичай, досягається збільшенням 
продуктивності тварин та зменшенням матеріально-грошових витрат з розра-
хунку на одну голову. Найбільший вплив на рівень продуктивності свиней 
(50-60%) має годівля, але, водночас треба брати до уваги, що вартість якісних 
і збалансованих за протеїном і поживними речовинами кормів постійно зрос-
тає. У структурі витрат на виробництво свинини найбільша питома вага – 
майже 80% – припадає саме на корми [6]. Вирішити питання здешевлення 
годування у певні періоди вдається завдяки досягненням НТП, впроваджен-
ню на підприємствах прогресивних технологій кормовиробництва та удоско-
наленню організації праці. Тобто, відносне здешевлення виробництва свини-
ни спостерігається в разі інтенсифікація галузі, яка, крім технологічних пи-
тань, стосується також кормової бази, поліпшення племінних і продуктивних 
якостей поголів'я тощо. Зниження вартості виробництва можливе при зрос-
танні середньодобових приростів тварин, скороченні термінів вирощування 
та відгодівлі, а також при зменшенні падіжу тварин [2]. 

Умови, які сприяють отриманню запланованих технологічних показни-
ків, за яких параметри виробництва свинини є оптимальними (такими, що за-
безпечують мінімальні витрати на одиницю продукції), досягаються на су-
часних тваринницьких комплексах. 

На жаль, в Україні і в Полтавській області зокрема, більша частка това-
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рної свинини виробляється у невеликих за розміром і технологічно відсталих 
господарствах населення, що обумовлює низьку окупність вкладених коштів 
на отримання приросту живої маси свиней (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка основних економічних показників виробництва свинини  

у с/г підприємствах Полтавської області, 1995 – 2012рр. 
Роки Показник 1995 2000 2005 2009 2012 

2012 до 
1995, % 

Всього поголів’я, 
тис.гол. 798,9 409,8 327,6 364,6 406,2 50,8 

в т.ч. с.г. підприєм-
ства 526,9 170,3 127,2 177,8 191,1 36,3 

Господарства насе-
лення 272,0 239,5 200,4 186,8 215,2 79,1 

Одержано м’яса 
свиней у забійній 
вазі, тис. т 

42,0 25,3 14,4 17,6 19,9 47,4 

в т.ч. на 1 середньо-
річну голову сви-
ней, кг 

49 43 49 60 64 130,7 

Середньодобовий 
приріст свиней на 
вирощуванні і від-
годівлі, гр 

136 90 193 383 425 312,5 

Витрати кормів на 1 
ц приросту свиней, 
ц корм. од. 

15,63 20,39 13,51 6,82 5,39 34,5 

в т. ч. концентрова-
них 12,43 14,88 11,07 6,25 5,19 41,7 

Рівень рентабельно-
сті приросту живої 
маси свиней, % 

-6,8 -44,9 -0,2 12,1 2,3 х 

Джерело: розроблена автором за [4] 
 

Аналізуючи дані табл. 1, помітно, щодо 2012 року простежується по-
стійне скорочення поголів’я свиней, але з минулого року  воно суттєво зрос-
ло, що свідчить про позитивні зрушення в галузі, які, не зважаючи на велику 
кількість перешкоджувальних факторів, є джерелом виникнення імпульсів 
для свинарства. Протягом досліджуваного періоду поголів’я свиней у під-
приємствах скоротилося майже в 6 разів, в той час як в господарствах насе-
лення  лише на 15%, тож основними виробниками та постачальниками про-
дукції свинарства для споживачів та переробної промисловості усе ще зали-
шаються господарства населення. Як в сільськогосподарських підприємст-
вах, так  і в господарствах населення простежується поступове відновлення 
поголів’я й наближення його чисельності до рівня 2000 р. Найвагомішим ре-
зультатом інтенсифікації виробництва свинини на основі модернізації вироб-
ництва є збільшення середньодобового приросту свиней і відповідно виходу 
м’яса у забійній вазі в розрахунку на одну середньорічну голову. З 1995р. по 
2012 р. ці показники зросли відповідно на 212,5% та 30%. 
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У сільськогосподарських підприємствах витрати концентрованих кормів 
на 1 ц приросту зменшилися із 12,43 ц корм. од. у 1995 р. до 5,9 ц корм. од. у 
2009 р., а їх питома вага навпаки зросла із 82,4 % до 91,6 %. Найвагомішою 
причиною такого зростання є переважання темпів збільшення цін на корми 
над темпами зниження їх витрат на одиницю продукції. Основною причиною 
такої зміни є впровадження інтенсивного типу відгодівлі свиней, заснованого 
на використанні концентрованих кормів, причому розширення комбікормової 
основи годівлі тварин є характерним і для господарств населення. 

Інтенсивний тип відгодівлі свиней і вимоги ринку (більший попит на 
знежирену свинину, бекон тощо) обумовлюють скорочення терміну відгодів-
лі до 9-10 замість 10-12 місяців. 

Аналогічні тенденції, хоча й не так яскраво виражені, притаманні зага-
лом мусьмо національному виробництву свинини (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка показників виробництва свинини в Україні, 2008-2012 рр. 

Роки 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2012р. до 

2008р., %
Витрати кормів на 1 ц приросту сви-
ней, ц корм.од. 6,5 6,59 5,98 5,37 5,39 82,9 

Імпорт, тис. т 249 225 193 153 289 116,1 
Місткість ринку, тис.т 837,9 751,5 823,2 843,4 964,8 115,1 
Річний фонд споживання, в розрахун-
ку на 1 особу, кг 17,7 16,1 18,0 18,6 21,1 119,2 

Виробництво свинини у забійній вазі в 
госп-х усіх категорій, тис т, в т.ч. 588,9 526,5 631,2 704,4 700,8 119,0 

с\г підприємствах 211,3 207,1 255,9 305,1 303,8 143,8 
господарствах населення 378,6 319,4 375,3 399,3 397 104,9 

 

На жаль, стійкої позитивної динаміки щодо виробництва свинини в 
Україні не спостерігається, у зв’язку з цим деяке розширення місткості ринку 
відбулося за рахунок залучення імпортних ресурсів. 

Станом на 1 січня 2013 р. в Україну було ввезено 289 тис. тонн свинини 
(у т. ч. свинина свіжа, охолоджена або морожена –207,7тис. тонн). Необхідно 
зазначити, що переважна частина свинини була завезена з Бразилії (майже 
60%) та країн Європи (80,82тис.тонн) і спрямовувалася на перероблення, 
тобто імпорт свинини не надто на ціни споживчого ринку сирої свинини. 

Ефективність виробництва свинини залежить також від цін, які встанов-
люються на ринку, залежно від попиту та пропозиції. Останніми роками спо-
стерігається підвищення цін на ринку на сировину для переробних підпри-
ємств. За даними останніх, на початок 2013р. ціна на свиней м’ясного типу у 
живій вазі становила 18,64 грн. за 1 кг (≈1,86 євро), а ціна на свиней другої ка-
тегорії дорівнювала 17,53 грн. за 1 кг (≈1,75 євро), що перевищує середню ціну 
на свиней в ЄС за аналогічний період, яка складала 1,67 євро за 1 кг. 

Однак, зростання цін на м'ясо свиней супроводжувалося подорожчан-
ням кормів, причому їх ціна протягом 2012 року зростала набагато швидше, 
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ніж ціни на свинину, що обумовлює підвищення собівартості виробленої 
продукції та створило додаткове фінансове навантаження на стан виробників 
свинини [7]. 

Висновки. Виходячи із вищевикладеного, можна констатувати, що те-
перішній стан галузі свинарства в Україні в цілому, та Полтавській області 
зокрема не відповідає визначеним пріоритетам економічної політики Украї-
ни, не відповідає економічним потребам суспільства та потребує глибоких і 
багатогранних змін.  

Результати проведених досліджень, дають підстави зробити висновок, 
що на ефективність виробництва свинини найбільший вплив здійснюють 
внутрішні фактори, пов’язані з витратами на виробництво. Порівнюючи ефе-
ктивність ведення свинарства по періодах, можна стверджувати про форму-
вання позитивної динаміки у розвитку галузі, що виявляється в окремих по-
казниках економічної ефективності (окупності кормів, окупності витрат то-
що). Проте, з точки зору підвищення ефективності виробництва свинини зна-
чні резерви криються в можливості техніко-технологічного оновлення галузі, 
її модернізації, удосконалення селекційної роботи, організації праці та мене-
джменту виробництва. 
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УДК 339.138: 331.262 
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
Хурдей В.Д., к.е.н., доцент  

Полтавська державна аграрна академія 
 

Розглянуто особливості Інтернет-маркетингу; охарактеризовано особливості 
Інтернет-маркетингу сільськогосподарських підприємств; визначено методи роботи Ін-
тернет-маркетингу; розглянуто доцільність використання Інтернет-маркетингу у сіль-
ському господарстві. Нові економічні реалії переконують в необхідності використання 
Інтернет-технологій в сільському господарстві, зокрема, Інтернет-маркетингу, який на-
буває особливого значення та повинен допомогти підприємству не тільки утриматися 
«на плаву», але й здобути максимальний прибуток, бути лідером на ринку, отримати 
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імідж престижного підприємства. Інтернет-маркетингу поглиблюється зростанням 
конкурентного середовища на інформаційному ринку, переходом виробництва до високих 
технологій, що швидко реагують на попит і оперативно задовольняють його. Дослі-
дження Інтернет-маркетингу як одного із складових і важливих частин бізнесу в Інтер-
неті показав, що підривний ріст числа користувачів Інтернет в Україні відкрив нові мо-
жливості по взаємодії з потенційними клієнтами й вивів інтерактивний маркетинг на 
якісно новий рівень. 

The Internetmarketing features are considered; the features of Internetmarketing of 
agricultural enterprises are described; certainly methods of work of Internetmarketing; 
expedience of the use of Internetmarketing is considered in agriculture. New economic realities 
satisfy of necessity the use of Internettechnologies in agriculture, in particular, to 
Internetmarketing, which takes on the special significance and must help an enterprise not only 
to hold back «afloat» but also get a maximal income, be a leader at the market, to get the image 
of prestige enterprise. Internetmarketing actuality deepens growth of competition environment at 
the informative market, passing of production to high-tech which quickly react on demand and 
operatively satisfy him. Research of Internetmarketing as one of constituents and important parts 
of business in the Internet rotined that blasting growth of number of users the Internet in 
Ukraine opened new possibilities for co-operating with target audiences and showed out the 
interactive marketing on a high-quality new level. 

 
Постановка проблеми. Нові економічні реалії переконують в необхідно-

сті використання Інтернет-технологій в сільському господарстві, зокрема, Ін-
тернет-маркетингу, який набуває особливого значення та повинен допомогти 
підприємству не тільки утриматися «на плаву», але й здобути максимальний 
прибуток, бути лідером на ринку, отримати імідж престижного підприємства. 
Актуальність Інтернет-маркетингу поглиблюється зростанням конкурентного 
середовища на інформаційному ринку, переходом виробництва до високих тех-
нологій, що швидко реагують на попит і оперативно задовольняють його. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати останніх дослі-
джень з даної теми висвітлюються у працях В.С.Голик «Ефективність Інтер-
нет-маркетингу в бізнесі» [3], Е. П. Голубкова «Використання Інтернету в 
маркетингу» [4], Л. І. Бушуєвої «Роль інтернет-послуг у практичній маркети-
нговій діяльності» [1], Л. І. Бушуєвої, М. А. Волкової та Є. Р. Павлової «Ви-
користання Інтернету та інтернет-послуг у практичній маркетинговій діяль-
ності» [2] показали, що використання Інтернет-технологій у маркетингу мо-
же принести реальну економію й прибуток. Це пов’язано з більшими вигода-
ми й зручностями, які одержують як споживачі, так і підприємства. Отже, у 
глобальній комп’ютеризації, роль маркетингу в Інтернет помітно зростає. 
Цим і обумовлюється актуальність теми. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення теоретичних 
основ використання Інтернету в маркетингу та формулювання висновку про 
доцільність застосування українськими сільськогосподарськими підприємст-
вами можливостей глобальної мережі Інтернет у маркетинговій діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг – це діяль-
ність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства че-
рез максимальне задоволення потреб споживачів. У своєму розвитку марке-
тинг пройшов ряд етапів свого розвитку, що сформували концепції маркети-
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нгу: виробнича, товарна, збутова, традиційного маркетингу, соціально-
етичного маркетингу і маркетингу взаємодії. Ключовою особливістю остан-
ньої концепції є акцент на побудові довгострокових стосунків з клієнтами на 
основі ефективної системи. 

Розвиток інформаційних технологій, поява і бурхливе зростання елект-
ронної комерції стали основою для появи нового напряму в сучасній концеп-
ції маркетингу взаємодії – Інтернет-маркетингу (online – маркетингу).  

Інтернет-маркетинг з’явився на початку 1990-х років, коли текстові 
сайти почали розміщувати інформацію про товари. Зараз інтернет-
маркетинг – це щось більше, ніж продаж інформаційних продуктів, зараз йде 
торгівля інформаційним простором, програмними продуктами, бізнес-
моделями і багатьма іншими товарами і послугами. Такі компанії, як Google, 
Yahoo, і MSN підняли на новий рівень і сегментували ринок інтернет-
реклами, пропонуючи малому і середньому бізнесу послуги по локальній ре-
кламі. Рентабельність інвестицій зросла, а витрати вдалося понизити. Цей 
тип маркетингу став основою сучасного капіталізму, яка дозволяє будь-кому, 
у кого є ідея, товар або послуга досягти максимально широкої аудиторії. 

Під терміном «Інтернет-маркетинг» (online–маркетинг) розуміється те-
орія і методологія організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Ін-
тернету. Використання терміну «Інтернет-маркетинг» зазвичай має на увазі 
використання стратегій маркетингу прямого відгуку, які традиційно викорис-
товуються при прямих поштових розсилках, радіо та телевізійних рекламних 
роликах, тільки тут вони застосовуються до бізнес простору Інтернет. І хоча, 
Інтернет – це тільки один з маркетингових інструментів, тобто ще один мар-
кетинговий канал у загальному комплексі маркетингу підприємства, нині він 
є найважливішим інструментом маркетингу практично в будь-якій галузі, на-
даючи підприємствам величезні можливості вдосконалювання свого бізнесу.  

Епоха інтернету-маркетингу характеризується наступними відмінними 
особливостями: глобалізація сфер діяльності; остаточний перехід ключової 
ролі від виробників до споживачів; персоналізація взаємодії і перехід до мар-
кетингу «один-одного»; зниження транзакційних і трансформаційних витрат.  

Методи роботи Інтернет-маркетингу: просування веб-проектів та їх 
пошукова оптимізація; реєстрація сайтів в каталогах; розсилка комерційних 
пропозицій по Україні та світі; контексна реклама; e-mail маркетинг; аудит 
сайту; підтримка веб-ресурсів. 

Багато підприємців прагнуть використати Мережу й навіть отримують 
із цього вигоди. У числі основних вигід є: одержання оперативної інформації, 
придбання нових партнерів, зміцнення відносин з партнерами, збільшення 
обсягу продажів і швидке реагування на зміну ринкових умов. Однак, незва-
жаючи на усвідомлення підприємствами одержуваних вигід, далі здійснення 
комунікацій за допомогою e-mail і пошуку інформації справа заходить рідко. 
Серед основних причин варто відмітити занадто малу кількість користувачів 
Інтернет в сільській місцевості, брак у сільських територіях висококваліфіко-
ваних фахівців в області інформаційних технологій (що дуже важливо), не-
розвиненість системи розрахунків та ін. 
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Сільське господарство – це та сфера, підприємства якої (на сьогоднішній 
день) практично не використовують Інтернет. Основна причина, по якій під-
приємства не користуються Мережею, на наш погляд, суб’єктивна. Це, насам-
перед, психологічна недовіра до Мережі, нерозуміння того, як можна користу-
ватися нею в бізнесі, і як наслідок, посилання на недолік часу й відсутність не-
обхідності в Інтернеті. Як причини респонденти (керівники сільськогосподар-
ських підприємств Полтавської області) виділяли відсутність засобів, а також 
заявляли, що немає необхідності цим займатися. Все це пов’язане з тим, що в 
нашій країні вже десятиліття триває глибока криза в галузі сільського госпо-
дарства, тому керівники сільськогосподарських підприємств, сьогодні, не 
знають, чи будуть вони користуватися Інтернетом у майбутньому. 

Але, говорячи про перспективи, можна сказати, що більше половини 
сільськогосподарських підприємств, мають намір використовувати його в 
майбутньому. Із привабливих для них напрямків вони виділяють: підтримку 
ділових зв’язків з партнерами, вивчення ринку й рекламу продукції у Мережі. 

На нашу думку, сільськогосподарським підприємствам необхідно руха-
тись в ногу з часом і якнайшвидше, активно приєднуватися до електронної 
комерції використовуючи можливості Інтернет-маркетингу. Інтернет як ка-
нал маркетингових комунікацій є частиною так званих «нових ЗМІ». Крім 
Всесвітньої мережі туди також входять: цифрове телебачення, стільникова 
телефонія, компакт-диски й т.д. Термін «нові ЗМІ» використається з метою 
розмежування традиційних способів доставки інформації споживачам і мето-
дів, заснованих на використанні новітніх цифрових технологій. 

У цей час фахівцями виділяються наступні п’ять специфічних особли-
востей Інтернет як одного з «нових ЗМІ»: 

1) у більшості випадків покупець є ініціатором контакту з організацією; 
2) покупець сам шукає його інформацію, що цікавить; 
3) висока утягнутість (залучення уваги) покупця при перегляді web-

сайту; 
4) в організації є широкі можливості для збору й класифікації інформа-

ції про покупців; 
5) ураховуються індивідуальні запити покупця, які приймаються в роз-

рахунок при майбутніх контактах [5, с. 66]. 
Розглянемо можливі напрямки використання Мережі в діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств. Відзначимо, що сільськогосподарським під-
приємствам доцільно використовувати Інтернет для вивчення ринку, покупки 
й продажу в Інтернет та реклами сільськогосподарської продукції у Мережі. 
У цих цілях воно може використовувати електронну пошту, електронні дош-
ки оголошень, поштові реєстри в електронній пошті, інформаційний пошук і 
власний сайт. Також сільськогосподарським підприємствам доцільно корис-
туватися інтернет-послугами. Так, для підтримки зв’язків з партнерами вони 
можуть використовувати списки-розсилання й рекламні послуги на дошках 
оголошень; при пошуку інформації – послуги з комплектування матеріалів 
преси, комерційні й державні веб-сторінки; при електронній комерції – фі-
нансові послуги й послуги фірм, націлених на електронну торгівлю. Також 
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вони можуть користуватися послугами спеціалізованих рекламних агентств і 
послугами з участі сайту в рейтингу. Таким чином, і в сільському господарс-
тві можливо використовувати типові для інших галузей засоби використання 
Інтернету й Інтернет-послуг. Інша справа, що необхідний певний час та фі-
нансові вкладення на впровадження сучасних технологій у цю галузь. 

Застосування методів Інтернет-маркетингу націлене на економію кош-
тів (на заробітній платі співробітників відділів збуту і на рекламі), а також на 
розширення діяльності сільськогосподарських підприємств (перехід з лока-
льного ринку на національний і міжнародний ринок). При цьому як великі 
сільськогосподарські підприємства, так і малі, мають більше рівні шанси в 
боротьбі за ринок. На відміну від традиційних рекламних медіа (друкарських, 
радіо і телебачення), вхід на ринок через Інтернет є не занадто витратним. 
Важливим моментом є те, що на відміну від традиційних маркетингових ме-
тодів просування, Інтернет-маркетинг дає чітку статистичну картину ефекти-
вності маркетингової кампанії. 

Аналiз використання Iнтернет-технологiй для прийняття управлiнських 
рiшень показує, що вони швидко поширюються в аграрному секторi. Нині 
провадять дослiдження оцiнки економiчних переваг вiд використання 
Iнтернету (порiвняно з тими, хто Iнтернетом не користується). Бiльша части-
на сільськогосподарських підприємств користується Iнтернетом лише впро-
довж нетривалого часу, адже ще не визначилися, як найкраще використати 
його можливостi для свого бiзнесу.  

Ми бачимо три питання, на якi слід звернути увагу: 
По-перше, сільськогосподарські підприємства, якi не використовують 

Iнтернет, можуть час вiд часу переглядати прийнятнiсть нових технологiй для 
свого бiзнесу. Хоча деякi експерти вважають, що Iнтернет докорiнно змiнить 
структуру сiльського господарства, схоже на те, що сільськогосподарські під-
приємства, якi користуються Iнтернетом, просто змiнюють одну iнформацiйну 
технологiю на iншу. Оскiльки багато питань можна вирiшити за допомогою 
телефону, факсу, пошти чи особистого спiлкування, немає переконливих до-
казiв, що будь-яка з цих iнформацiйних технологiй є кращою за iншi.  

По-друге, оскiльки експериментування з новими технологiями може 
приводити до рiзних видiв використання, що виходять за межi простої змiни 
однiєї технологiї на iншу, необхiдним є подальше вiдслiдковування впливу 
Iнтернету на дiяльнiсть сільськогосподарських підприємств.  

По-третє, iгнорування можливостей Iнтернету щодо поширення 
iнформацiї та пiдтримки контактiв з клiєнтами-сільськогосподарськими під-
приємствами може стати серйозною помилкою для тих, хто обслуговує сіль-
ськогосподарські підприємства, оскiльки користувачi Iнтернету загалом 
схильнi використовувати його найрiзноманiтнiшими способами. 

Ми вивчали сільськогосподарські підприємства Шишацького району 
Полтавської області, і можемо зазначити, що 8 з 9 не використають Інтернет. 
Як причини респонденти виділяли відсутність засобів, а також заявляли, що 
немає необхідності цим займатися. Все це пов’язане з тим, що в нашій країні 
вже як десятиліття триває глибока криза в галузі сільського господарства. 
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Підприємства не знають, чи будуть вони користуватися Інтернетом у майбу-
тньому. Можливо, вони б стали користуватися Інтернетом для вивчення рин-
ку й для підтримки зв'язку з партнерами. 

В ході дослідження виявлено тільки одне сільськогосподарське підпри-
ємство (ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області), що 
використовує Інтернет. На його прикладі розглянемо можливі напрямки ви-
користання Мережі в діяльності сільськогосподарського підприємства. Було 
відзначено, що підприємство використовує Інтернет для вивчення ринку, по-
купки й продажі в Інтернеті й реклами товарів у Мережі. У цих цілях воно 
використає електронну пошту, електронні дошки оголошень, поштові реєст-
ри в електронній пошті, інформаційний пошук і власний сайт. Також дане 
підприємство користується інтернет-послугами. Так, для підтримки зв’язку з 
партнерами воно використає списки-розсилання й рекламні послуги на дош-
ках оголошень; при пошуку інформації — послуги з комплектування матері-
алів преси, комерційні й державні веб-сторінки; при електронній комерції - 
фінансові послуги й послуги фірм, націлених на електронну торгівлю. Також 
воно користується послугами спеціалізованих рекламних агентств і послуга-
ми з участі сайту в рейтингу. Таким чином, і в сільському господарстві мож-
ливо використовувати типові для інших галузей засобу використання Інтер-
нету й Інтернет-послуг. Інша справа, що буде потрібно час (і фінансові вкла-
дення) на впровадження сучасних технологій у цю галузь. 

Висновки. Отже, дослідження Інтернет-маркетингу як одного із скла-
дових і важливих частин бізнесу в Інтернеті показав, що підривний ріст чис-
ла користувачів Інтернет в Україні відкрив нові можливості по взаємодії з 
потенційними клієнтами й вивів інтерактивний маркетинг на новий рівень. 

Однак, як показує накопичений досвід, поза залежністю від напрямку 
(успішної діяльності в Інтернеті) знаходяться сільськогосподарські підпри-
ємства, хоча використання Інтернету сьогодні може стосуватися майже всіх 
аспектів маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, при-
чому його роль постійно збільшується. Базою цього використання служать і 
традиційні інструменти маркетингу, які стають у Мережі більше ефективни-
ми, а також нові можливості, що надаються Інтернетом. Тобто, електронна 
комерція та Інтернет-маркетинг не лише трансформують й розвивають прин-
ципи маркетингу на практиці, але й сприяють пошуку бізнес-партнерів і істо-
тно полегшують проведення ринкових досліджень (рівня цін, конкурентів, 
ринкових тенденцій і т.д.). 

Але повинно пройти ще чимало часу, поки у сільському господарстві Ін-
тернет-маркетинг повністю виявить свій потенціал і стане на рівні використо-
вуватися разом з іншими бізнес-інструментами. Незважаючи на всі складнощі, 
ми маємо надію, що поступово збільшуватиметься кількість сільськогосподар-
ських підприємств, що включатимуть Інтернет-маркетинг у перелік викорис-
товуваних інструментів на всіх етапах своєї діяльності (товарна, цінова, збуто-
ва та комунікаційна діяльність). І для більшості сільськогосподарських під-
приємств, найближчим часом, питання полягатиме не в тому, чи варто вико-
ристати Інтернет, а в тому, який бюджет на це виділити і як його розподілити. 
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ПОТЕНЦІАЛУ В АПК РЕГІОНУ 
Федорчук О.М., к.е.н., докторант,  

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" 
 
В статті узагальнено й проаналізовано низку методичних підходів до оцінки ефе-

ктивності використання матеріально технічного потенціалу інфраструктури агропро-
мислового комплексу. показано, що в основі оцінки матеріально-технічного потенціалу 
регіону і держави має бути науково обґрунтований підхід і відповідно визначені показни-
ки. Доведено, що формування і розвиток інфраструктури є обов'язковою умовою ефекти-
вної взаємодії суб'єктів основного і допоміжного виробництва, що сприяє створенню за-
гальних передпосилок росту і розвитку агропромислового виробництва в цілому. 

This paper summarizes and analyzes a series of systematic approaches to evaluating the 
effectiveness of the use of logistics infrastructure capacity agriculture. shown that the basis of 
assessment of the material and technical potential of the region and the state should be 
scientifically based approach and therefore the parameters . It is proved that the formation and 
development of infrastructure is a prerequisite for effective interaction of primary and secondary 
production, which contributes to the creation of common pre- assumptions of growth and 
development of agricultural production in general . 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі оцінка особливостей регіо-

нального розвитку економіки показує, що без ефективної адаптивної системи 
матеріально-технічного забезпечення, як її основної складової, неможливо 
досягти оптимальних умов, що забезпечують сталий розвиток всієї інфра-
структури сільського господарства. Актуальними для сільськогосподарських 
підприємств залишаються завдання забезпечення ефективної практичної дія-
льності на основі впровадженої стратегії формування і використання матері-
ально-технічних ресурсів в структурі економічної діяльності, зокрема: еко-
номічно обґрунтоване раціональне використання природних ресурсів; тери-
торіальне і галузеве планування сільським господарством та іншими галузя-
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ми господарювання; контроль умов рівня і якості життя і забезпечення за-
йнятості населення. 

Від раціонального забезпечення всіма видами ресурсів і їх ефективного 
використання у багатьох випадках залежить конкурентоспроможний рівень 
виробництва основних видів с/г продукції і ефективна діяльність підприємст-
ва в цілому. В період стабілізації виробництва необхідно прагнути зменшити 
зростання ресурсоспоживання і створити умови для реалізації стійкої тенде-
нції зниження ресурсоємності всього сільського господарства. 

Тому вважаємо, що необхідність розробки такої складної і багатоаспе-
ктної проблеми, як визначення методики забезпечення матеріально-технічної 
системи регіону, визначається її місцем у системі довгострокового плану-
вання розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Становище, що склалося в 
аграрній галузі, потребує науково-методичного забезпечення розвитку та ви-
користання ресурсів України на близьку та віддалену перспективу. Науково-
методичне забезпечення такого розвитку характеризується складними пря-
мими і оберненими зв’язками, оцінкою впливу науково-технічного прогресу, 
передбачає раціональне використання наявних та потенційних можливостей, 
створення і розробку методів науково обґрунтованого оцінки ефективності 
використання матеріально-технічного потенціалу. Цими питаннями займа-
лись такі відомі вчені як Гуцал В.О., Макаренко П.М., Руденко В. П., Саблук 
П.Т., Чернюк Л.Г. та ін. Однак реалізація складної системи забезпечення роз-
витку і раціонального використання матеріально-технічних ресурсів перед-
бачає комплексну оцінку проблем їх функціонування, зокрема виявлення ос-
новних тенденцій їх взаємозв’язків з економікою країни і екологією. Тому 
деякі аспекти оцінки матеріально-технічного потенціалу регіону та ефектив-
ності його використання вимагають подальшого теоретичного і методичного 
дослідження.  

Постановка завдання. На сьогодні існує низка теоретичних і мето-
дичних праць щодо оцінки матеріально-технічного потенціалу, окремих його 
складових та ефективності їх використання. Однак, через відсутність загаль-
ноприйнятої методики оцінки матеріально-технічного потенціалу регіону та 
ефективності його використання, існуючого теоретично-методологічного ма-
теріалу явно недостатньо. При оцінці матеріально-технічного потенціалу ва-
жливим є питання про вибір методів порівняння природних, виробничих, 
трудових, інформаційних та інноваційних ресурсів. 

У теорії і практиці економічної науки склалися різнопланові методичні 
підходи до оцінки матеріально-технічного потенціалу й ефективності його 
використання. З аналізу літературних джерел виходить, що оцінку матеріаль-
но-технічного потенціалу доцільно проводити у два етапи: перший — аналіз 
ресурсної бази потенціалу, другий — аналіз ресурсного потенціалу на основі 
інтегральної оцінки [1, 3]. Використання ресурсної бази дає змогу певною мі-
рою впливати на матеріально-технічний потенціал, у результаті чого відкри-
вається можливість цілеспрямованого впливу на віддачу виробничих ресур-
сів. Другий етап аналізу матеріально-технічного потенціалу заснований на 
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його інтегральній оцінці. Аналіз економічної літератури і практичних ре-
комендацій дає підстави виокремити п’ять основних методичних підходів до 
інтегральної оцінки потенціалу — це вартісна оцінка ресурсів, індексний ана-
ліз, оптимізаційні моделі, кореляційно-регресивні методи, базові виробничі 
функції; кожний з цих методів має свої переваги й недоліки. Цим пояснюєть-
ся наявність великої кількості суперечок і дискусій про метод, що є найпри-
датнішим для оцінки матеріально-технічного потенціалу інфраструктури ре-
гіону. Однак проблема вибору найкращого методу, застосування якого було б 
єдино правильним, залишається. 

Така оцінка має ґрунтуватися на комплексному якісно-кількісному об-
стеженні всіх складових сукупного матеріально-технічного потенціалу регіо-
ну, тобто носити системний характер з метою об’єктивного визначення на-
прямів його подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ресурсний потенціал регі-
ону взагалі залежить від різних видів ресурсів, які він має в наявності, неза-
лежно від того, використовуються вони чи ні. І ці ресурси насамперед мають 
бути оцінені. Прийнятною є оцінка усіх видів ресурсів регіону у вартісному 
вигляді, що дає змогу визначити сумарну величину усіх ресурсів регіону, по-
рівняти її з іншими показниками соціально-економічного розвитку регіону, 
визначити структуру й динаміку складових сукупного матеріально-
технічного потенціалу. Вартісна ж оцінка матеріально-технічного потенціалу 
здійснюється за такими складовими, як: засоби виробництва, матеріальні 
оборотні кошти, вартість землі, надр, лісів і т. ін., при цьому враховуючи фу-
нкціонування інформаційно-технологічної сфери, соціальної інфраструктури, 
ринкової кон’юнктури, еколого-економічні, суспільно-географічні та суспі-
льно-політичні фактори соціально-економічного розвитку регіону. З погляду 
здатності приносити дохід, для оцінки природних ресурсів може бути вико-
ристаний рентний підхід, а для засобів виробництва — метод капіталізації. 
При оцінюванні природних ресурсів важливо враховувати, що їх ринкова 
оцінка коливається за часом і залежить від попиту та пропозиції на ринках. 

Загалом, сукупний матеріально-технічний потенціал регіону з тради-
ційної точки зору розуміли як просту суму складових. Але оскільки важко 
дати оцінку сукупному ресурсному потенціалу, то вчені пропонують різні 
методики для оцінки складових матеріально-технічного потенціалу, його 
елементів. 

Г.В. Гутман та інші потенціал регіону поділяють на чотири основні 
складові, кожній з яких дають кількісно-вартісну оцінку: природно-
екологічний потенціал, ресурсно-виробничий потенціал, трудовий потенціал, 
зовнішньоекономічні зв’язки і бюджетно-фінансові відносини [2]. 

Оцінку матеріально-технічного потенціалу регіону не можна одержати 
безпосередньо з аналізу тих або інших параметрів економіки регіону. Це 
пов’язано з тим, що потенціал є інтегральним результатом функціонування 
великого числа різнорідних і несумісних між собою природних та економіч-
них ресурсів. Тому для отримання такої оцінки застосовується багатофактор-
на економетрична модель формула 1: 
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де МТПR— матеріально-технічний потенціал регіону r; еі — власна 
ефективність ресурсу і; Rі — наявність ресурсу і в регіоні r; d — частка ін-
ших факторів [4, 5]. 

При дослідженні проблеми кількісного виміру матеріально-технічного 
потенціалу регіону, базуючись на наявних розробках [6], варто виходити із 
таких концептуальних положень аналізу потенціалу: потенціал складається із 
суми ресурсів, які залучені або можуть бути залучені у виробництво, відо-
бражаючи сукупні економічні можливості регіону; потенціал є системою фу-
нкціональних відносин між його складовими як реального, так і ймовірного 
рівня можливостей, ураховуючи існуючі і перспективні взаємозв’язки; поте-
нціал є динамічною системою у просторі й часі, має властивість до мобіліза-
ції ефективного використання для досягнення поставленої мети;  матеріаль-
но-технічний потенціал повинен досліджуватись та розглядатись і в ресурс-
ному і в результативному напрямі визначенням у його складі активної і паси-
вної (резервної) частин. 

Залежно від ступеня залучення у виробничо-господарську діяльність 
різні елементи матеріально-технічного потенціалу виконують неоднакову 
роль, тому при дослідженні структури матеріально-технічного потенціалу 
слід виокремлювати в його складі активну і пасивну частини. До активної ча-
стини належать ресурси, які залучені в економічну діяльність і прямо впли-
вають на її результативність: засоби виробництва, нормативні запаси матері-
альних цінностей у сфері виробництва й обігу; зайнята частина економічно 
активного населення, реалізована в технологіях, засобах, предметах і продук-
тах праці науково-технічна інформація. Ресурси, що є в наявності, але не за-
лучені в господарський обіг, належать до пасивної частини матеріально-
технічного потенціалу: наднормативні запаси і резерви матеріальних ціннос-
тей у сфері виробництва й обігу; незайнята частина населення; реалізована в 
проектах науково-технічна інформація; результати наукових і дослідно-
конструкторських розробок. 

Дуже складним об’єктом є відтворювальна структура матеріально-
технічного потенціалу. Відтворювальний підхід до аналізу матеріально-
технічного потенціалу дає можливість виокремити його структурні елементи 
по фазах відтворення: потенціал виробництва, потенціал розподілу, потенці-
ал обміну і потенціал споживання. Фаза виробництва суспільного продукту 
збігається з фазою споживання (реалізації) потенціалу, а в процесі спожи-
вання суспільного продукту відбувається відтворення матеріально-
технічного потенціалу. Відтворення матеріально-технічного потенціалу здій-
снюється за допомогою відтворення окремих його елементів: робочої сили, 
капіталу, природних ресурсів, інформації, соціально-політичних систем. 

При оцінці матеріально-технічного потенціалу можна виділяти викори-
станий і невикористаний ресурсний потенціал. Перший можна ототожнювати 
з ресурсами регіону й оцінювати через їх обсяг, відображений у фінансовому 
балансі регіону. Невикористана частина матеріально-технічного потенціалу 
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пов’язана з оцінкою тієї частини ресурсів регіону, що може бути залучена в 
оборот протягом певного проміжку часу, тобто це не використовувана, не ре-
алізована частина матеріально-технічного потенціалу. 

Необхідно також відзначити, що матеріально-технічний потенціал, на 
наш погляд, більше розкриватиметься як фактично досягнутий потенціал за 
допомогою використання реальних результатів функціонування й констатації 
реальних фактів за минулий період. Але потрібно виділяти і другий підхід, за 
якого потенціал розкривається як величина, яку можна досягти, але яка поки 
не досягнута, так званий “потенційний” потенціал. 

Для характеристики загального матеріально-технічного потенціалу ре-
гіону можна скористатися міжнародною методикою визначення економічно-
го потенціалу підприємства, застосувавши її до умов регіону. У результаті на 
матеріально-технічний потенціал регіону будуть впливати такі групи показ-
ників: активи — ресурси, контрольовані регіоном, які є результатом минулих 
подій і джерелом майбутньої економічної вигоди; зобов’язання — існуючі в 
даний момент зобов’язання регіону, що є результатом минулих подій і дже-
релом майбутніх вилучень ресурсів регіону й зменшення економічної вигоди; 
доходи — збільшення економічних прибутків регіону за звітний період, що 
виражається у збільшенні активів або зменшенні зобов’язань; витрати — 
зменшення економічної вигоди за звітний період, що виражається у змен-
шенні або втраті вартості активів чи збільшенні зобов’язань. 

Одним з найскладніших питань при оцінці матеріально-технічного по-
тенціалу регіону стає вибір первинного набору показників. Це серйозна про-
блема, оскільки, з одного боку, надмірне число показників може призвести до 
втрати простоти і однозначності трактування отриманого результату, а з дру-
гого боку, скорочення числа показників може призвести до втрати комплекс-
ності підходу і недообліку окремих чинників, що впливають на остаточну ка-
ртину оцінки об’єкта. 

Оцінка матеріально-технічного потенціалу регіону на основі аналізу іс-
нуючого інструментарію дає можливість сформувати структуру показників, 
що характеризують ефективність використання матеріально-технічного по-
тенціалу регіону. Вона дає загальну оцінку стану матеріально-технічного по-
тенціалу і включає демографічні, соціально-професійні, трудові і суспільно-
політичні параметри, а також параметри, що відображають умови життя, 
праці і побуту населення регіону. Узагальнюючи та систематизуючи наукові 
розробки, сформуємо систему показників, пропонованих для оцінки матеріа-
льно-технічного потенціалу регіону та ефективності його використання. До 
показників оцінки матеріально-ресурсного потенціалу аграрних підприємств 
регіону мають бути віднесені наступні: 

1) Природноресурсний потенціал: площа сільськогосподарських угідь; 
площа ріллі; бал бонітету земель; грошова оцінка 1 га сільськогосподарських 
земель; площа водного фонду; обсяг використання водних ресурсів; запаси 
прісної води. 

2) Виробничий потенціал: залишкова вартість основних засобів вироб-
ництва; вартість засобів виробництва; обсяг введених потужностей; ступінь 
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зносу; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт ліквідації; фондовіддача в сільсько-
му господарстві; обсяг сільськогосподарського виробництва; обсяг реалізо-
ваної продукції; обсяг експорту продукції; обсяг імпорту продукції; продук-
тивність праці в сільському господарстві. 

3) Інфраструктура: обсяг вантажних перевезень; обсяг виконаних буді-
вельних робіт; протяжність ліній електропередач; протяжність залізничних 
колій; протяжність автомобільних доріг; число аеропортів, залізничних стан-
цій, портів; потужності складських господарств; масштаби ремонтно-
технічного забезпечення тощо. 

4) Фінансовий потенціал: обсяг виданих кредитів аграрним  підприєм-
ствам; довгострокові кредити банківської системи; платоспроможність сіль-
госппідприємств; фінансова стійкість підприємств (коефіцієнт поточної лік-
відності); забезпеченість підприємств оборотними коштами; коефіцієнт авто-
номії підприємств; обсяг прямих інвестицій в економіку тощо. 

5) Інвестиційний потенціал: обсяг іноземних інвестицій в економіку; 
обсяг державних інвестицій; обсяг внутрішніх інвестицій; кількість праців-
ників із вищою освітою; кількість працівників з науковим ступенем; кількість 
працівників, зайнятих у науково-дослідних роботах. 

6) Інноваційний потенціал: впровадження прогресивних технологій та 
освоєння виробництва нових видів сільгосппродукції; кількість патентів, сві-
доцтв, грантів, проектів та інноваційних програм; кількість коштів, виділених 
на розвиток науки та освіти; наявність технопарків та інноваційно-
технологічних центрів; витрати на впровадження нововведень 

За своєю структурою сукупний ресурсний потенціал є багатокомпонен-
тним, й ефективність його використання в регіоні залежить не лише від наяв-
ності відповідних ресурсів, а й оптимального їх залучення в господарський 
оборот. 

Усі ці складові формують сукупний регіональний матеріально-
технічний потенціал, який можна визначити за формулою 2: 

 СРМТП = ∑
=

n

i

Rpi
1

                                      (2) 

де RP — величина і-го компонента матеріально-технічного потенціалу 
регіону; 

n — кількість компонентів матеріально-технічного потенціалу регіону. 
Основними складовими сукупного матеріально-технічного потенціалу 

є: RPn — природно-ресурсний потенціал, RPe — виробничий, RPi— інфра-
структурний, RPф— фінансовий, RP — інвестиційно-інноваційний, RP — ін-
ституційний, RPc — соціальний, RPp — ринковий потенціал. 

Також зазначимо, що при оцінці матеріально-технічного потенціалу 
певної території (країни, регіону) варто враховувати і ґрунтуватися на систе-
мі принципів, основними з яких є: науковість, комплексність, достовірність 
даних, об’єктивність, зіставність показників, кількісна вимірність. Дотри-
мання цих принципів забезпечує об’єктивну оцінку сукупного матеріально-
технічного потенціалу регіону, який як економічна категорія є узагальненою, 
збірною характеристикою ресурсів, прив’язаною до певного місця й часу. 
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Висновки. Вважаємо, що в наукових дослідженнях і в практичному 
плані матеріально-технічний потенціал інфраструктури регіону потрібно роз-
глядати: з позицій його натурально-речовинного складу; з точки зору його 
справжнього стану і перспектив розвитку та використання; з боку організа-
ційних форм управління цим потенціалом; з позицій окремих його складо-
вих, розташованих і функціонуючих як на власній (регіональній) території, 
так і на територіях інших регіонів і країн. 

Оцінка сукупного матеріально-технічного потенціалу регіону повинна 
проводитись на основі системи показників, що характеризують кількість і 
якість ресурсів, як залучених у господарський оборот, так і тих, які в перспе-
ктиві потенційно можуть бути у нього залучені. При цьому кількісні значен-
ня показників, що входять у цю систему, динамічні в часі, що свідчить про 
мінливість розмірів і якості матеріально-технічного потенціалу регіону. 

Список використаних джерел: 
1. Бульда С. О. Методичні підходи до оцінки ефективності використання ресурс-

ного потенціалу регіону /С.О. Бульда// Наукові праці МАУП, 2011, вип.4(31). - С.101–109. 
2. Гутман Г В. Управление региональной экономикой / Г. В. Гутман, А. А. Миро-

едов, С. В. Федин — М.: Финансы и статистика, 2001. — 176 с. 
3. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Підруч. у 3-

х ч. — К.: К.-М. Академія — Чернівці "Зелена Буковина”, 1999. — 568 с. 
4. Клоцвог Ф. Ресурсный потенциал Субъектов Федерации и его использование. 

— Экономист. — 1996. — № 12. — С. 33-39. 
5. Кузнецова А. И. Инфраструктура: вопросы теории, методологии и прикладные 

аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход /  
И. А. Кузнецова: изд. 2-е. – М.: КомКнига, 2010. – 456 с. 

6. Методы экономических исследований в агропромышленном производстве / под 
ред. В. Р. Боева. – М.: ВНИИЭСХ, 2002. – 218 с. 

Рецензент – к.е.н., професор Аранчій В.І. 
 
УДК: 336.226:658:631.11 
СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Фуга К. С., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Розглянуто окремі підходи до визначення сутності категорії «податковий мене-

джмент». Визначено принципи та завдання податкового менеджменту, його роль в сис-
темі оподаткування аграрних підприємств. Розглянуто складові системи податкового 
менеджменту аграрного підприємства. 

Several specific approaches to determining the nature of the category of "tax 
management". The principles and objectives of tax management and its role in the system of 
taxation of agricultural enterprises. The components of tax management in agricultural 
enterprises. 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день вагоме місце в економі-

чній діяльності країни займає сектор приватного підприємництва. Можна 
сказати, що головною умовою існування підприємства в Україні є отримання 
прибутку. Результативність діяльності підприємства – це складний процес, 
що потребує пошуку і прийняття найбільш ефективних управлінських рішень 
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для досягнення бажаного результату з мінімальними витратами. Саме за до-
помогою ефективного податкового менеджменту підприємство може знизити 
свій рівень витрат. 

Податковий менеджмент, як окрема галузь знань, виник на початку ХХ 
століття і відтоді набув широкого розвитку в розвинених країнах світу. Роз-
виток податкової системи, значний обсяг податкового законодавства, наслід-
ки податкових помилок призвели до виділення податкового менеджменту в 
окрему підсистему управління. Податковий менеджмент виник спочатку в 
господарському середовищі, тобто в практичній діяльності, і лише згодом 
з’явилися спроби теоретичного узагальнення. У рамках функції фінансового 
планування відбулося виділення функції податкового планування, оскільки 
податки є суттєвою статтею витрат [7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням податкового мене-
джменту присвячено значну кількість праць зарубіжних і вітчизняних вчених. 
Серед українських науковців на особливу увагу заслуговують праці Ю.Б. Івано-
ва, А.І. Крисоватого, А.Я. Кізими, які визначають поняття, об’єкт, предмет і ме-
тоди податкового менеджменту, а також розмежовуючи при цьому державний 
податковий менеджмент і корпоративний податковий менеджмент. 

Існують різні погляди щодо визначення сутності «податковий менедж-
мент». На думку А. Крисоватого та А. Кізими, «податковий менеджмент слід 
розглядати у трьох аспектах: як систему управління податками; як визначену 
категорію людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу з управлін-
ня податками; як форму підприємництва, що стосується корпоративного і пе-
рсонального податкового менеджменту» [1]. На думку Г. Ю. Ісаншина «по-
датковий менеджмент – це процес управління шляхом використання методів 
впливу податкового механізму на податкову систему з метою реалізації пода-
ткової політики» [5]. Отже, з наведених визначень ми бачимо, що сутність 
податкового менеджменту є складною соціально-економічною системою як 
на рівні держави, так і підприємства. 

Постановка завдання. Метою даної наукової статті є з’ясування тео-
ретичних основ формування податкового менеджменту та його впливу на 
ефективність функціонування підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день по-
датковий аспект присутній в будь-якому сегменті управління фінансами під-
приємства та впливає на всі ключові прийняті рішення. Тому система управ-
ління податковим фактором має стати невід’ємною частиною фінансового 
менеджменту, враховуючи його завдання та мету. У сучасній економічній лі-
тературі така система визначається як податковий менеджмент.  

Прийняття Податкового кодексу України, в першу чергу, призвело до 
значного скорочення кількості податків та зборів, що має позитивно вплину-
ти на діяльність підприємства. Однак спостерігається суттєве нерівнозначне 
податкове навантаження на господарюючих суб’єктів. Особливо це стосуєть-
ся заходів щодо оптимізації податкових платежів суб’єктів господарювання, 
теоретичні та практичні засади яких визначає податкове планування. Тому 
податковий менеджмент є найважливішою складовою фінансового плану-
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вання сільськогосподарських підприємств.  
Податковий менеджмент є складовою всієї податкової політики як на 

рівні держави, так і підприємства. Податковий менеджмент являє собою сис-
тему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, які 
пов’язані з вибором оптимальної податкової системи, розрахунком податко-
вих платежів, постійним контролем за їх здійсненням [1]. Тобто, для підпри-
ємства ефективний податковий менеджмент означає вибір такої системи опо-
даткування, яка б дозволила отримувати найбільші прибутки при оптималь-
ності податкових платежів.  

Як вважають О.С. Вилкова та М.В. Романовський [3], впровадження 
податкового менеджменту, як організаційного механізму управління подат-
ками, найбільш потребують такі основні організаційні групи: 

- великі корпоративні структури, що мають широку мережу філій, до-
чірніх та асоційованих компаній, де виникають додаткові завдання, пов’язані 
з оптимізацією оподаткування; 

- новостворені приватні підприємства та компанії, що потребують ви-
значення майбутніх напрямів діяльності, планування та оцінки майбутніх до-
ходів та витрат, суттєвий вплив на які здійснюють податки; 

- приватизовані підприємства, що потребують перегляду застарілих 
підходів та впровадження нових систем управління фінансами, витратами і 
податками, зокрема; 

- малі підприємства, що можуть застосовувати різні схеми оподатку-
вання. 

Слід визначити сутність податкового менеджменту на рівні держави та 
підприємства. Так, податковий менеджмент на рівні держави охоплює сферу 
державної податкової політики. Її метою є організація такої податкової сис-
теми, яка б задовольняла всі, або більшість фінансових потреб держави, а з 
іншого – не має бути обтяжливою для платників податків. Метою державно-
го податкового менеджменту є здійснення та виконання податкової політики 
держави, збору податків і контролю за їх отриманням.  

Завдання податкового менеджменту на рівні підприємства полягає в 
розробці податкової політики підприємства залежно від його економічної 
стратегії та напрямів діяльності, а також визначення такої системи податків, 
яка б дала змогу отримувати найбільші прибутки при оптимальності подат-
кових платежів щодо всіх рівнів бюджетної політики [8]. 

Отже, саме від вибору оптимальної системи оподаткування залежить 
ефективність податкового менеджменту підприємства. Його метою є розроб-
ка та реалізація податкової стратегії, яка дозволить оптимально поєднати по-
даткове навантаження та досягнути максимального результату аграрного під-
приємства. 

Податковий менеджмент має відповідати вимогам, що є обов’язковими 
при його організації та проведенні. На практиці вони мають форму принци-
пів, від яких залежить і ефективність податкового менеджменту. Так Литви-
ненко Я. В. виділяє такі принципи податкового менеджменту: єдності, бага-
товаріантності, комплексності та динаміки.  
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Принцип єдності податкового менеджменту полягає в його інтеграції в 
економічну та функціональну систему, оскільки будь-яке рішення, що стосу-
ється сплати податків, впливає на загальний фінансовий стан платника, 
отримання чистого прибутку та ефективність його фінансової діяльності. По-
датковий менеджмент може визначати вибір видів господарської діяльності 
(особливо тих, які мають пільгове оподаткування). Тобто податковий мене-
джмент повинен бути частиною єдиної системи управління підприємством і 
бути інтегрованим у цю систему. 

Принцип багатоваріантності податкового менеджменту означає існу-
вання багатьох варіантів для того, щоб обрати найперспективніше рішення.  

Комплексний характер прийняття рішень з питань оподаткування поля-
гає в тому, що прийняті управлінські рішення впливають на кінцевий резуль-
тат діяльності підприємства та його прибуток. Тому податковий менеджмент 
має працювати на перспективу, а не на отримання тимчасового ефекту. 

Принцип динаміки податкового менеджменту полягає в тому, що при-
ймаючи управлінські рішення щодо податкової політики потрібно враховува-
ти умови, які склалися. Адже, як відомо, законодавство з питань оподатку-
вання, є досить нестабільним. Крім того, треба мати на увазі, що будь-яке, 
навіть найкраще, рішення не можна з таким же успіхом реалізувати ще раз. 
Його потрібно певною мірою змінити, або ж прийняти інше [6]. 

Можна сказати, що принципи податкового менеджменту є складовою 
загальної системи принципів побудови та функціонування податкової систе-
ми. Тому запропонована така систематизація принципів податкового мене-
джменту: 

- загальносистемні принципи: демократизм, правова впорядкованість, 
обов’язковість, компетенція, публічність; 

- загально організаційні принципи: наочність, визначеність, економіч-
ність, зручність, практичність, контрольованість; 

- структурні принципи: взаємоузгодженість і взаємодоповнюваність ці-
лей податкового менеджменту; пріоритетність та послідовність досягнення ці-
лей; ситуаційний підхід; ефективність реалізації цілей податкового менеджме-
нту за рахунок їх сумісності, концентрації, диференціації та комбінування; лі-
нійно-функціональна побудова системи податкового менеджменту; територіа-
льно галузевий підхід до прийняття управлінських рішень у сфері оподатку-
вання; особиста відповідальність управлінського податкового персоналу та 
мотивація управлінської діяльності в процесі податкового менеджменту; 

- принципи забезпечення процесу податкового менеджменту: принципи 
діяльності державних службовців у сфері оподаткування; принципи кадрової 
роботи з податковим персоналом; принципи інформаційного забезпечення 
податкового менеджменту. 

Слід визначити основні завдання, які виконує податковий менеджмент: 
- створення такої законодавчої бази, яка має відповідати вимогам як дер-

жавної політики, так і платників податків; 
- утворення нормативної бази, що має регулювати форми та види подат-

кових платежів підприємств з урахуванням умов, які складаються на цей мо-
мент. 
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- утворення системи штрафних санкцій, з одного боку, щодо тих платни-
ків, які порушують правила та порядок сплати податків, а з іншого – до кері-
вників фінансових органів, які перевищують свої повноваження.  

- утворення ефективної системи контролю за податковою системою на 
рівні держави. 

Основним завданням для аграрних підприємств є організація системи 
правильного й своєчасного застосування інструментів податкового плану-
вання, яке є інструментом податкового менеджменту. У рамках цієї системи 
повинні бути розроблені схеми оптимальної структури організації господар-
ської діяльності з урахуванням вимог чинного податкового законодавства, 
одночасного використання наданих у рамках його дії можливостей. Доціль-
ність ведення податкового менеджменту на підприємстві залежить від ваги 
податкового навантаження суб’єкта господарювання. Зокрема, якщо питома 
вага податків не перевищує 5 % загального доходу підприємства, то потреба 
в податковому менеджменті мінімальна. В цьому випадку контроль за прави-
льністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом за податками та платежами 
може здійснювати бухгалтер. При рівні податкового навантаження більше 10 
% на підприємствах малого та середнього бізнесу доцільно мати фахівця, а на 
великих підприємствах – групу фахівців, орієнтованих виключно на контроль 
за розрахунками з бюджетом за податками та платежами [4]. 

Складові системи податкового менеджменту аграрного підприємства 
доцільно представити наступними елементами:  

- стратегія оптимізації податкових зобов'язань з чітким планом її реалі-
зації;  

- оптимізація договірних відносин з контрагентами через вибір типу 
договору, партнера по бізнесу і умов операції; організація системи бухгал-
терського і податкового обліку, що дозволяють оперативно отримувати об'-
єктивну інформацію для податкового менеджменту;  

- планування раціонального розміщення активів не тільки з погляду 
прибутковості інвестицій, але і розмірів податків, що сплачуються при отри-
манні доходів;  

- формування облікової політики для оподаткування, з максимальним 
використанням можливостей зниження податкового тягаря, передбачених 
податковим законодавством України, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 
чинників;  

- застосування обґрунтованих і ефективних методик розподілу непря-
мих витрат, що дозволяють зменшити податкові платежі;  

- визначення і моніторинг пільг, діючих в поточному і наступних пода-
ткових періодах, якими має право користуватися підприємство;  

- розробка системи контролю за наднормативними витратами, що не 
враховуються в оподаткуванні [2].  

Розвиток податкового менеджменту вказує на велику кількість недолі-
ків, що мають місце в податковій системі. Ці проблеми свідчать про недоско-
налість та неефективність чинної системи, про те, що вона не сприяє еконо-
мічному зростанню країни. В Україні необхідно формувати податкову полі-
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тику, спрямовану на побудову стабільної та зрозумілої системи оподаткуван-
ня, зменшення податкового тягаря і забезпечення збалансованості інтересів 
держави та суб’єктів господарювання. 

Висновки. Отже, податковим менеджментом підприємства можна вва-
жати управління податковою діяльністю підприємства з оптимальним подат-
ковим навантаженням та мінімальними податковими ризиками з метою за-
безпечення ефективної діяльності господарюючого суб’єкта в рамках чинно-
го податкового законодавства. 

На сьогоднішній день, можна сказати, що рівень розвитку податкового 
менеджменту на підприємстві є досить низький. Він потребує покращення 
шляхом удосконалення законодавчої бази, впровадження ефективної системи 
управління; залучення кваліфікованих кадрів та фінансових ресурсів для еко-
номічного розвитку аграрного підприємства. Тільки виконання повного обся-
гу завдань дозволить найефективніше організувати податковий менеджмент в 
аграрних підприємствах. 
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Організаційно-функціональні підрозділи союзних установ в УРСР, об’єднані нарко-

мати, а також відомства та підприємства союзного підпорядкування фінансувалися 
значною мірою за рахунок союзного бюджету. Видатки загальносоюзного бюджету в 
УСРР неухильно збільшувалися, так як у республіці концентрувалися базові галузі: транс-
порт та підприємства великої промисловості (вугільної, металургійної, хімічної, маши-
нобудівної), а також військові частини. Вони належали до союзного підпорядкування, 
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вважалися пріоритетними для загальнодержавного бюджету. Основна частина союзних 
фінансових засобів використовувалась для транспорту та утримання армії. Союзні бю-
джетні витрати в УСРР були суттєво більшими від республіканського бюджету. Але 
наявність в Україні значної кількості адміністративних, господарських, промислових 
установ і підприємств загальносоюзного значення та їх діяльність на території респуб-
ліки не мала позитивного впливу на республіканський бюджет. Адже організаційно-
функціонально союзний бюджет в УСРР обслуговував центральні органи влади союзної 
держави та підприємства союзного підпорядкування, але його фінансовими джерелами 
були прямі податки і неподаткові надходження, зібрані в республіці. Республіканський 
бюджет, таким чином, не мав необхідних коштів для їх утримання через брак фінансових 
джерел та інституційних повноважень. 

Organizational-functional subdivisions of the allied establishments to Ukrainian SSR, 
incorporated narkomaty, and also departments that the enterprises of the allied submission were 
to a great extent financed due to the allied budget. Holds of all-union budget in Ukrainian SSR 
were steadily loosened the, because in a republic was concentrated in base industries: transport 
and enterprises of large industry (coal, metallurgical, chemical, machine-building), and also mili-
tary parts. They behaved to the allied submission, by priority was considered for an all-union 
budget. Basic part allied financial means was used for transport that maintenances of army. Al-
lied budgetary charges in Ukrainian SSR substantially excelled a republican budget. 

However presence in Ukrainian SSR of far of administrative, economic establishments, 
industrial enterprises of all-union value that on territories of republic did not have their activity 
positive influence on a republican budget. Because organizational-functionally the allied budget 
in USSR served the central organs of power the allied state that enterprise of the allied submis-
sion, but his financial sources were direct taxes, and also non tax receipts, collected in a republic. 
A republican budget, thus, did not have necessary facilities for their maintenance because of 
absence financial sources that institute plenary powers. 

 
Постановка проблеми. На території УСРР, починаючи від союзного 

договору 1920 р. між РСФРР та УСРР, виникла і функціонувала бюджетна 
система, яка забезпечувала утримання федеративних і республіканських 
установ, а після утворення СРСР – союзних, загальносоюзних та республі-
канських наркоматів, закладів, промислових підприємств, контор тощо. Єд-
ність бюджетної системи базувалася на принципі централізації управління і 
концентрації бюджетних джерел. Отже, створення СРСР, який формально 
був федерацією радянських республік, зумовило одночасне функціонування в 
УСРР союзного та республіканського бюджетів. 

Встановлення статистичної достовірності загальної суми витрат союз-
ного бюджету в УСРР 1920-х рр. має важливе науково-пізнавальне значення, 
оскільки допоможе не лише з’ясувати структуру бюджетних асигнувань, а й 
виявити соціально-економічні пріоритети радянських органів влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бюджетний процес, як вияв 
фінансово-господарської діяльності суспільства і держави, знайшов своє без-
посереднє та опосередковане висвітлення в публікація 1920-х рр., авторами 
яких були наркоми фінансів СРСР М.П. Брюханов та УСРР – С.М. Кузнєцов, 
окремі посадовці Наркомфіну УРСР, учені, аналітики і практики радянської 
бюджетної справи – С.А. Котляревський, Н. Капітановський, А.І. Вайнштейн, 
А. Раєвський Ф. Сиромолотов, Г.М. Точильніков та інші. У статтях, практич-
них публікаціях розкривалися складові федеративного, а також союзного 
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бюджету, участь УСРР в єдиному загальносоюзному державному бюджеті, 
дискутувалися питання бюджетних прав центральних та республіканських 
органів влади державного бюджету, обґрунтовувалась унітарність державно-
го бюджету інституційною єдністю виконавчої та законодавчої гілок влади в 
СРСР [2]. Упродовж 1930–80-х рр. бюджетна система УРСР непівської доби 
фактично не досліджувалася, хоча вийшли колективні праці з історії розвит-
ку народного господарства та соціалістичної економіки, а також були захи-
щені кваліфікаційні роботи з економічної науки. 

У сучасних дослідженнях С.В. Кульчицького, О.О. Сушка, 
О.М. Мовчана, В.Г. Шарпатого О.В. Латишевої, колективній праці «Еконо-
мічна історія України», яка з’явилися у 2011 р., та інших частково висвітлю-
ються особливості окремих фінансових джерел бюджету, показується соціа-
льний напрямок застосування його коштів, мізерне їх використання по лінії 
державного бюджету [13], розкривається така особливість функціонування 
державного бюджету, як недофінансування важливих галузей суспільного 
життя. Але тема фінансування установ та відомств союзного підпорядкуван-
ня в УРСР залишається у них «білою плямою».  

Постановка завдання. У статті досліджується бюджетне фінансування 
союзних наркоматів та відомств на території республіки в 1920-ті рр., про-
стежується специфіка асигнування промислових підприємств союзного під-
порядкування, порівнюються витрати республіканського і союзного бюдже-
тів на території республіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виокремлення видатків 
федерального та союзного бюджетів на території УСРР притаманне для ста-
тистично-економічних показників формування державного бюджету. Зокре-
ма вони є у «Розписі загальнодержавних видатків Української Соціалістичної 
Радянської Республіки на липень – серпень 1922–23 бюджетного року» та у 
«Зводі загальнодержавних доходів і видатків за розписом на 1922–1923 бю-
джетний рік в золотих карбованцях», в інших фінансових документах. 

У «Зводі» видатків за їх розписом у 1922/23 р. згадано 10 видаткових 
статей: утримання законодавчих, адміністративних, судових та контрольних 
установ, фінансування Наркомосу, системи охорони праці, здоров’я та соціа-
льного забезпечення, народного господарства, асигнування на розвиток земле-
робства, продовольчої бази, транспорту, поштово-телеграфного зв’язку, зов-
нішньої торгівлі, військової справи. До видатків належали і спеціальні фонди 
для відбудови промисловості, сільського господарства, Державного банку. На 
долю «звичайних видатків», тобто фінансування наркоматів, транспорту, 
зв’язку та частин РСЧА, припадало 82,1% бюджетних коштів, а решта 17,9% 
становили «надзвичайні» витрати [19, с. 43], із яких фінансувалися промисло-
вість, сільське господарство, кооперація, банківсько-кредитна система. Видат-
ки на утримання державних органів влади, тобто об’єднаних і необ’єднаних 
наркоматів та відповідних установ, становили 9,4% (на 1,4% менше попере-
днього року). На оборону радянських республік призначалося 16,2% коштів 
(на 1,2% менше попереднього року) [20, с. 3]. На розвиток транспорту припало 
32,5% коштів, пошти і телеграфу – 2,2%. Ці галузі підпорядковувались союз-
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ним наркоматам. Отже, разом із військовим відомством вони отримували 51% 
усіх видатків загальнодержавного бюджету [20, с. 3]. 

Методики визначення чистих видатків бюджету на загальнодержавні 
потреби в УСРР тоді не існувало, а доля України у витратах союзного бю-
джету визначалася за принципом відсоткового відрахування від асигнувань 
по всіх республіках. Бюджет союзних установ і республіканський бюджет 
відрізнялися інституційно та функціонально. Тому поділ на загальносоюзні 
відомства, об’єднані та республіканські наркоматами, запропонований упо-
рядниками видання про роль і місце УСРР в загальнодержавному бюджеті, є 
оптимальним. Він віддзеркалював конституційні положення унітарної дер-
жави, а з іншого боку, показує динаміку, пропорції, співвідношення витрат 
бюджетних коштів на утримання союзних установ в УСРР. До них належали 
організаційно-функціональні підрозділи Наркоміноземсправ СРСР, Нарком-
зовнішторгу, Наркомшляху, Наркомпоштелю, Наркомвоєнмору (витрати на 
них у 1922/23 р. становили 60%) та частково об’єднаних наркоматів – Нар-
комфіну, ВРНГ, Наркомпраці, НК РСІ, ЦСУ, Наркомпроду (видатки на них 
становили 9,1 % загальнодержавного бюджету. Республіканські наркомати 
одержували 10,7% видаткової суми державного бюджету 1922/23 р. На утри-
мання загальносоюзних відомств, установ, представництв, розташованих на 
території УСРР, виділялося 15 % бюджетних коштів СРСР, що становило 
близько 110 млн. крб. Їх переважна частка  обслуговувала транспорт – 66 %. 
На утримання РСЧА, військових округів та частин, які містилися в УСРР, 
виділялося 27,6 % видатків територіального союзного бюджету. Отже, транс-
порт та армія належали до основних витрат союзного бюджету в УСРР. З усі-
єї суми видатків на утримання РСЧА її територіальні підрозділи в УСРР 
«проїдали» п’яту частину бюджетних коштів. Наркомат шляхів сполучення – 
14%, Наркоміноземсправ та Наркомзовнішторг – 20% [15, с. 66-68]. Загалом 
утримання власних зовнішніх політично-економічних відомств було під силу 
урядові УСРР, але з утворенням СРСР республіка втратила наркомат закор-
донних справ, натомість з’явився інститут уповноважених. 

Об’єднані наркомати, які до літа 1923 р. мали статус федеративних, від-
різнялися питомою вагою споживання загальнодержавних коштів. Наприклад, 
Наркомфін поглинав більше половини видаткової суми, спрямованої на фінан-
сування державних установ. Кошти, виділені по лінії державного бюджету, 
витрачалися переважно на зарплату держслужбовцям. На утримання предста-
вництв Наркомфіну, які перебували в УСРР, витрачалася п’ята частина усіх 
коштів об’єднаного наркомату, а для функціонування єдиної системи статис-
тики – 19,2%, діяльності Наркомпроду – 17,1%, Наркомпраці – 16,8%, ВДНГ – 
10,4%, НК РСІ – 14,1%. Разом для забезпечення їхнього управлінського апара-
ту в УСРР виділялося 18,5 % загальнодержавних коштів [15, с. 66-68]. 

Загальнодержавні видатки опосередковано стосувалися і республікансь-
ких адміністративно-управлінських органів влади, які представляли союзну 
державу. Політично-правове розмежування республіканського та союзного 
бюджетів, яке тривало з травня 1922 р. (рішення 2-ої сесії ВУЦВК про ство-
рення самостійного бюджету УСРР) до вересня 1923 р., відбувалося прозоріше 
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і послідовніше, ніж фінансово-економічне, яке стосувалося доходів і видатків, 
регулятивно-оперативних повноважень Раднаркому УСРР. Участь союзного 
бюджету у фінансуванні республіканських наркоматів відбувалася лише через 
погашення дефіциту, а також по лінії так званих надзвичайних витрат, тобто 
цільових фондів – резервних, дотаційних тощо. У СРСР їх сума становила у 
1922/23 р. 20 млн. крб., із них на долю УСРР припало 33,4 млн. крб. [15, с. 32-
33], які стосувалися переважно апарату Уповнаркомфіну РСФРР при РНК 
УСРР та дотацій на розвиток підприємств союзної промисловості. 

Отже, поняття «загальнодержавні видатки», «видатки на загальносоюзні 
потреби», «видатки по УСРР», якими користувалися упорядники бюджету 
1921/22 р. та 1922/23 р., мали територіальну прив’язку, тобто стосувалися со-
юзних бюджетних витрат в УСРР, а не коштів республіканського бюджету. 
Загальна сума видатків загальнодержавного бюджету в УСРР, тобто територі-
альних витрат, 1922/23 р. становила 408,5 млн. крб., із них на потреби респуб-
ліканських наркоматів припадало 194,5 млн крб., об’єднаних – 214 млн. крб. 
[17, с. 45-46]. Видатки на необ’єднані наркомати у січні–вересні 1922 р. скла-
дали 38,2%, а на об’єднані – 61,8%. У 1922/23 бюджетному році відповідно – 
47,7% та 52,3%. Отож, об’єднані наркомати отримували більше коштів. Це 
відбувалося насамперед за рахунок бюджетного фінансування Наркомшляху 
та частин РСЧА. Відносне зменшення питомої ваги видатків на об’єднані нар-
комати зумовлювалося впровадженням режиму економії, переходом промис-
ловості на комерційний розрахунок, певним скороченням штатів. 

Бюджетне кредитування союзних установ в УСРР з одночасним фінан-
суванням соціально-економічних потреб республіки, тобто територіальних 
видатків союзного бюджету і суто республіканського, недостатньо розмежо-
вувалися статистичними відомствами. Тому загальна цифра бюджетних ви-
трат УСРР поставала дуже переконливою. Так, за матеріалами, які визнача-
ють роль УСРР у загальнодержавному бюджеті, «видатки УСРР» у 1923/24 р. 
становили 375 млн. крб., у 1924/25 р. – 420 млн. крб. [15, с. 51]. За даними 
професора А. Раєвського, вони сягали у 1923/24 р. 250,1 млн. крб., у 1924/25 
р. – 308 млн. крб. [18, с. 19]. Це були загальні суми витрат союзного та рес-
публіканського бюджетів. Усі видатки бюджету СРСР у 1922/23 р. дорівню-
вали 1,2 млрд. крб., із них в УСРР було витрачено 210 млн. крб., тобто 17,3%. 
У 1923/24 бюджетному році їх питома вага в Україні досягла 18,9% (376 млн. 
крб.), у 1924/25 р. передбачалося витратити 18,4% (420 млн. крб.) [15, с. 50]. 
Статистика витрат союзного бюджету в УРСР переконливо доводить наяв-
ність в Україні значної кількості адміністративних, господарських, промис-
лових установ і підприємств загальносоюзного значення. Але їх діяльність на 
території радянської України не мала позитивного впливу на бюджет респуб-
ліки. Серед усіх видатків бюджетних коштів домінантне становище посідали 
кредити союзних наркоматів, які, за розрахунками А. Раєвського, займали у 
1922/23 р. – 51,4% (за звітом Наркомфіну УСРР – 65%), у 1923/24 р. – 70% 
(за звітом Наркомфіну УСРР – 78%), у 1924/25 р. – 63,5% [18, с.20] (за звітом 
Наркомфіну УСРР – 76%) [23, арк. 8] від усієї суми бюджетних видатків. 

Отже, динаміка видатків загальносоюзного бюджету в УСРР характе-
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ризувалася неухильним щорічним збільшенням коштів. Перевагу загально-
союзних установ, якщо враховувати питому вагу їх бюджетного кредитуван-
ня в УСРР, можна пояснити концентрацією у республіці базових галузей: 
транспорту та підприємств великої промисловості, а також військових час-
тин. Це були об’єкти прямого державного кредитування, яким безпосередньо 
переймався Наркомфін СРСР. Республіканський бюджет не мав необхідних 
коштів для їх утримання через брак інституційних повноважень та фінансо-
вих джерел. В УСРР діяли союзний і республіканський бюджети, кожен із 
яких мав свою номенклатуру фінансування. Але за  видатками республікан-
ський бюджет поставав упосліджено. Об’єднані наркомати мали окремий 
статус, управління ними здійснювалося спільними зусиллями центру та рес-
публіки. Тому Москва виділяла на їхні потреби частину бюджетних коштів. 
Довкола цих наркоматів постійно точилися дискусії на засіданнях бюджетної 
комісії ВУЦВК, НКФ УСРР, а також на Всеукраїнських з’їздах рад. «В на-
шому республіканському бюджеті, бюджеті УСРР, у цьому році по 
об’єднаних і необ’єднаних Наркоматах, – зазначав С.М. Кузнєцов на VІІІ 
з’їзді рад у січні 1924 р., – ми маємо також низку видатків, що провадяться на 
території нашої Республіки й оплачуються безпосередньо з каси Народного 
Комісаріату Фінансів СРСР. Сума бюджетових коштів, які видаються нам 
для роботи, по об’єднаних та необ’єднаних Наркоматах становить 39 мільйо-
нів у круглих цифрах. Ця цифра є орієнтовна, а не остаточна, оскільки не за-
тверджено ще бюджет Союзу (а для Союзу відпускається на це сума в 247 
млн. черв. крб.)» [5, с. 75]. Ця розлога цитата із промови наркома фінансів 
України підтверджує факт інституційної приналежності об’єднаних наркома-
тів до республіканського бюджету. Загалом в УСРР суб’єктами бюджетного 
процесу були загальносоюзні, об’єднані і необ’єднані наркомати. Союзні 
центральні фінустанови виділяли для об’єднаних і необ’єднаних наркоматів 
відповідні кошти, але порівняно з асигнуваннями об’єктів загальносоюзного 
значення вони були незначними. На утримання об’єднаних наркоматів у 
1922/23 р. виділялося 12,1%, у 1923/24 р. – 72%, у 1924/25 р. – 4,8% від усіх 
видатків бюджету на території УРСР [23, арк. 7-8]. Значне зростання видатків 
у 1923/24 р. припадає на інституційне структурування загальносоюзних, 
об’єднаних і необ’єднаних (республіканських) наркоматів. Зазначимо, що 
статус об’єднаних наркоматів не був тотожний союзним, оскільки управління 
ними здійснювалося колегіально, але номенклатура розглядалася і признача-
лася ЦК КП(б)У, РНК УСРР та ВУЦВК. Наркомати фінансувалися із союзно-
го бюджету, тобто продовжувалася традиція, започаткована союзним догово-
ром 1920 р. між УСРР та РСФРР. 

Поділ державного господарства на три групи (загальносоюзного зна-
чення, республіканського і місцевого), який відбувся внаслідок націоналізації 
промисловості та її часткової денаціоналізації після проголошення непу, на-
був упродовж 1920-х рр. усталеної економічної системи. Уряд перерозподі-
ляв національний доход з метою відродження насамперед державної промис-
ловості – вугільної, металургійної, хімічної, машинобудівної. Ці галузі нале-
жали до союзного підпорядкування, тож вважалися пріоритетними для зага-
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льнодержавного бюджету. Розташовані на території УРСР, вони фінансува-
лися центральними союзними фінансовими установами. Соціально-
економічна ефективність видатків союзного бюджету в Україні визначалася 
зростанням зарплат робітників, службовців, які були громадянами УСРР, а 
також розвитком соціально-культурної інфраструктури (система втузів, тех-
нікумів, оздоровчих закладів тощо). 

Організаційно-функціонально союзний бюджет в УСРР обслуговував 
центральні органи влади союзної держави, а фінансовими джерелами були 
прямі податки і неподаткові надходження, зібрані в республіці. Інституційна 
єдність радянської фінансової системи дозволяла Наркомфіну СРСР самостій-
но перерозподіляти бюджетні кошти, встановлювати умови їх касового обігу. 
До середини 1920-х рр. діяв централізований порядок здійснення видатків за-
гальносоюзного і республіканського бюджетів. На переконання В. Доброгаєва, 
він перешкоджав повноцінному виконанню бюджету УРСР [7, с. 46]. До зага-
льносоюзних видатків належали: кошториси союзних та об’єднаних наркома-
тів, забезпечення фінансових операцій держказначейства (кредитування, заку-
півля золота), створення резервних фондів, погашення бюджетного дефіциту 
республік, асигнування промисловості, кооперації, сільського господарства, 
будівництва залізниць, електростанцій загальносоюзного значення. Звичайні 
видатки, тобто передбачені бюджетом, відбувалися через встановлення креди-
тів за витратними розписами, підзвітними НКФ СРСР. Розпис мав тимчасовий 
статус, розрахований на жовтень–грудень 1925 р. Після ухвалення єдиного 
державного бюджету суму цього квартального кредитування було зараховано 
до річного бюджету. Такою була процедура виконання «звичайних» і «надзви-
чайних» видатків, тобто фінансування установ та відомств і виробничо-
господарських потреб. Їх співвідношення є важливим виразником соціально-
економічних пріоритетів державного бюджету. 

В офіційних фінансових документах та аналітично-теоретичних публі-
каціях 1920-х років загальносоюзний бюджет розглядався під кутом зору 
юридичних, політично-правових та економічно-фінансових аспектів, отож 
висловлювалися різні його оцінки. Прихильники суто унітарного підходу ви-
світлювали загальні цифри бюджетних видатків в УСРР, не завжди звертали 
увагу на структуру і статус організацій та підприємств союзного, республі-
канського й місцевого значення. Представники Наркомфіну УСРР, навпаки, 
виокремлювали республіканський бюджет України та частину союзного бю-
джету, яка виконувалася на території України, а також державний бюджет 
УСРР і державний бюджет СРСР [14, с. 40]. Кожен із них мав конкретні стат-
ті витрат. Тому при визначенні дольової участі УСРР у єдиному загальносо-
юзному бюджеті необхідно враховувати ту частину видатків, яка спрямову-
валася на республіканські потреби, а не організаціям та підприємствам союз-
ного підпорядкування на території УСРР. Наприклад, у 1924/25 р. видатки в 
УСРР становили 420 млн. крб., тобто 18,4 % загальносоюзних [14, с. 40], але 
більше двох третин цих коштів припадало на обслуговування союзних уста-
нов та організацій, що діяли на території республіки і не мали стосунку до її 
бюджету. Структуру державних витрат в УСРР у 1923/24 р. та 1924/25 р. по-
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дано в табл. 1. 
Таблиця 1 

Державні витрати в УСРР у 1923–1925 рр. [9, с. 31] 
1923/24 р. 1924/25 р. Статті витрат у млн. крб. у % до загалу у млн. крб. у % до загалу 

Союзні установи  53,2 37,9 49,2 29,0 
Казначейство 8,4 6,1 6,7 4,0 
Резервні фонди 3,4 2,5 13,6 7,0 
Надзвичайні видатки 23,6 16,2 37,6 22,2 
Необ’єднані наркомати 28,6 20,4 47,4 27,9 
Об’єднані наркомати 22,6 16,2 15,3 9,0 
Разом  139,8 100 169,8 100 

 

Отже, витрати загальносоюзного бюджету на потреби установ та ві-
домств союзного підпорядкування в УРСР, навіть без кредитування транспо-
рту і зв’язку, значно переважали витрати на республіканські об’єкти. У 
1924/25 р. із 49,2 млн. крб., витрачених на союзні установи в УСРР, лише На-
ркомвоєнморсправ поглинув 41%. Витрати союзного бюджету в УСРР 
1924/25 р. становили 57% [9, с. 31]. Дві третини бюджетних асигнувань 
спрямовувалися на «звичайні» видатки, тобто базові витратні статті бюдже-
ту. 

Структура видатків бюджету СРСР у 1923–1925 рр. свідчить про два 
базових пріоритети. Це фінансування транспорту і оборони країни. Разом во-
ни поглинали половину бюджету. На розвиток транспорту спрямовувалося 
36% бюджетних коштів. Жодна інша стаття бюджетних витрат не переважа-
ла. На управлінський державний апарат витрачалося у 1923–24 р. 6–7 % бю-
джету СРСР, із них на утримання союзного ЦВК – 1,1%, Раднаркому – 0,1%, 
ОДПУ –3%, НКШляху – 33%. Так звані звичайні видатки становили у 1923–
1925 рр. близько 85%, із них на загальносоюзні установи виділялося 57% [6, 
с. 90]. Відбудова народного господарства в СРСР супроводжувалася мільяр-
дними видатками державного бюджету на військові потреби. На оборону 
країни у 1923/24 р. було виділено 16% [3, с. 73] загальносоюзних бюджетних 
коштів, у 1924/25 р. – 12% [16, с. 16], у 1925/26 р. – 16,2 % [8, с. 9]. Загальні 
щорічні витрати на оборону СРСР дорівнювали кільком бюджетам УСРР. 
Транспорт, який виконував господарсько-економічну та оборонно-
стратегічну функцію, за 1923–1925 рр. поглинув більше третини бюджету 
СРСР. Витрати на утримання об’єднаних наркоматів у 3,5 рази поступалися 
військовому відомству. Навіть «надзвичайні» витрати становили лише 80% 
загальної суми бюджетного утримання Наркомвоєнморсправ. Тому мілітари-
стське спрямування бюджету СРСР було цілком очевидним. Провідні галузі 
промисловості, залізничний, річковий і морський транспорт також слугували 
зміцненню обороноздатності країни. 

Бюджетні кошти, які стосувалися загальносоюзних та об’єднаних нар-
коматів, використовувалися переважно на зарплату їх працівників. Фонд зар-
плати становив 56,3% бюджетного кошторису ОДПУ, 32,6% – бюджетного 
кошторису Наркомзакордонсправ, 50% – Держплану СРСР, 59,4% –
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Наркомфіну, 81,6% – ВРНГ, 75,2% – Наркомвнуторгу, 73,3% – Наркомпраці, 
72,1% – НК РСІ, 72% – ЦСУ, 36% – ЦВК СРСР [8, с. 141-144]. В установах 
державного управління з меншою питомою вагою фонду зарплати значно 
вищими були видатки на відрядження та санаторно-медичне обслуговування. 
Але вони також належали до «споживчої» складової бюджетних витрат  

Організаційно-технічні, політично-правові та фінансово-економічні ос-
нови функціонування союзного бюджету загалом та зокрема в УСРР вплива-
ли на республіканський бюджет. Запровадження федерального бюджету на 
початку 1920-х рр. фактично позбавило УСРР самостійного бюджету. Бю-
джет республіки формувався за принципом розверстки-квотування. Тому на 
долю РСФРР припадало 64%, а на УСРР – 19% федеративного бюджету [1, с. 
66]. Така практика «квот» проіснувала до 1923/24 р. Її було ліквідовано зако-
ном від 29 жовтня 1924 р. про бюджетні права Союзу і республік. 

Основні напрями бюджетного фінансування об’єктів союзного значен-
ня в УСРР визначалися політично-економічною стратегією партійно-
радянського керівництва. Курс на індустріалізацію вимагав небувалої конце-
нтрації фінансових ресурсів, їх економії. Водночас необхідно було забезпе-
чити збалансований бюджет та системний підхід до його структури, особли-
во до видаткової частини. Видатки розподілялися за чотирма основними на-
прямами: на господарські, соціокультурні, адміністративні та оборонні по-
треби. До статті «захист країни» належали видатки на утримання Наркомвоє-
нмору, ОДПУ і Наркоміноземсправ. Співвідношення цих видатків у держав-
ному бюджеті СРСР свідчило про пріоритети радянської держави (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структура витрат державного бюджету СРСР (у %) [21, с. 109] 
Видатки 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 

Господарські  26,3 33,5 33,5 43,9 
Соціокультурні  9,9 11,6 11,3 10,8 
Адміністративні  23,5 19,9 20,5 12,6 
Оборона країни  40,3 35,0 34,7 32,7 
Разом  100 100 100 100 

 

Скорочення за 1923–1927 рр. видатків на адміністративно-управлінські 
структури наркоматів та установ відповідало урядовим директивам про боро-
тьбу з бюрократизмом, про скорочення штатів і впровадження режиму еко-
номії. Збільшення питомої ваги бюджетних асигнувань на розвиток економі-
ки зумовлювалося початком індустріалізації. При цьому домінували  витрати 
на оборону, до яких було віднесено бюджетні кошти силових наркоматів та 
оборонних галузей промисловості. Останні займали значне місце у бюджет-
них витратах на розвиток народного господарства. Так, у 1925/26 р. на фінан-
сування економіки без воєнної промисловості витрачалося 494 млн. крб., у 
1926/27 р. – 861 млн. крб. [12, с. 109; 21, с. 109]. Нарком фінансів СРСР 
М.П. Брюханов підкреслював зменшення питомої ваги видатків для воєнно-
морського наркомату СРСР із 18,5% у 1923/24 р. до 15,9% у 1925/26 р. [3, с. 
6]. Але реальні витрати на оборону соціалістичної держави були значно бі-
льшими, якщо враховувати фінансування військових частин ОДПУ та галу-
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зей промисловості, які працювали на потреби оборони. У 1927/28 р. військо-
ве відомство поглинало 17% коштів союзного бюджету [10, с. 83]. Централі-
зація кредитно-банківської системи та рівень усуспільнення промисловості 
дозволяли радянській владі коригувати напрямки бюджетного фінансування. 

Перехід державних фінансово-господарських органів до перспективного 
плану розвитку економіки країни на основі контрольних цифр, який фактично 
розпочався у 1927/28–1928/29 рр., вплинув на організацію усієї бюджетної 
справи. Державні установи, які номенклатурно відповідали за формування 
бюджету, враховуючи контрольні цифри, вибудовували перспективи бюджет-
них видатків. Особливістю видатків загальнодержавного бюджету СРСР (а до 
його зводу входив і державний бюджет УРСР) було зменшення питомої ваги 
«витрат споживчої групи» із 62% у 1924/25 р. до 48% у 1927/28 р. [22, с. 107]. 
Ці витрати набували другорядного значення. У першій половині  1920-х рр. 
дотримувався формальний паритет державного кредитування промисловості і 
сільського господарства. Щоправда, на розвиток транспорту та окремих галу-
зей промисловості витрачалося найбільше бюджетних коштів, особливо на ка-
пітальне будівництво. У другій половині 1920-х рр. бюджетне фінансування 
економіки розглядалося під кутом зору перерозподілу народного доходу і його 
використання як джерела соціалістичної індустріалізації.  

Витрати єдиного державного бюджету СРСР у 1927/28 р. склали 
6,2 млрд. крб., із них на народне господарство – 21%, на транспорт – 32,8%, 
на військове відомство – 12%. Решта коштів спрямовувалася на фінансування 
адміністративних установ, обслуговування позики, створення фондів та резе-
рву [4, с. 6]. Отже, сумарні видатки на розвиток промисловості, сільського 
господарства, транспорту, торгівлі сягали половини бюджетних витрат. Якщо 
збільшення питомої ваги коштів на фінансування народного господарства 
зумовлювалося курсом на індустріалізацію, то зростання за 1925–1929 рр. у 
1,5 рази витрат на воєнно-морський комісаріат пояснювалося необхідністю 
зміцнення обороноздатності молодої радянської держави в умовах «капіталі-
стичного оточення» [4, с. 46-47]. У доповідній записці Ради праці та оборони 
СРСР до підготовчих матеріалів пленуму ЦК ВКП(б) (16–24 листопада 1928 
р.) називалися кошти, необхідні для кредитування  оборони країни. Реально у 
1927/28 р. на потреби «захисту» було спрямовано 1 млрд. 58 млн. крб., із них 
для Наркомвоєнмору 742,4 млн. крб., для військ ОДПУ – 50 млн. крб., воєн-
но-санітарного управління та військового конвою – 29 млн крб., для воєнної 
промисловості – 51 млн. крб., цивільної промисловості, яка виконувала воєн-
ні замовлення, – 91,5 млн. крб., для обслуговування Наркомшляху – 90 млн. 
крб. [11, с. 594-595]. У 1928/29 р. кошторис витрат, складений Держпланом, 
Народним комісаріатом фінансів та Наркомвоєнмором СРСР передбачав на 
оборону 1,2–1,3 млрд. крб. Отже, бюджетні витрати на військові потреби 
зростали, оскільки передбачалося будівництво підводних човнів, надводного 
морського транспорту тощо. Загалом кредитування оборони СРСР у кілька 
разів перевищувало республіканський бюджет УСРР, навіть суму територіа-
льних витрат зведеного загальнодержавного бюджету в Україні, яка станови-
ла тоді 397 млн. крб. [4, с. 110]. 
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Масова колективізація, яка розпочалася у листопаді 1929 р., вплинула 
на розподіл видатків єдиного державного бюджету СРСР. Із 7,6 млрд. крб. 
державного бюджету 1928/29 р. на фінансування народного господарства 
планувалося витратити 26,7%, а на розвиток транспорту – 25,5%. Загалом на 
державний сектор економіки передбачалося витратити 52,2% бюджетних 
коштів [4, с. 108-109]. Таким чином, соціалістична економіка набувала пріо-
ритетного значення. Зведені дані загальних видатків бюджетних коштів на 
розвиток народного господарства зафіксували їх питому вагу на межі 59%. 
Це свідчило про неухильну реалізацію курсу на індустріалізацію. 

Висновки. Отже, союзний бюджет в УСРР обслуговував переважно 
федеративні, загальносоюзні, об’єднані наркомати, центральні промислові 
трести, фінансував об’єкти оборонного значення, військові частини ОДПУ. 
Він виконував три найважливіших завдання: утримував апарат для забезпе-
чення внутрішньої і зовнішньої безпеки СРСР, виділяв кошти для соціально-
культурних та оперативно-господарських потреб, асигнував капітальне буді-
вництво об’єктів загальносоюзного рівня. Український республіканський 
бюджет перебував у затінку союзного, якщо враховувати та порівнювати їх 
витрати. Кошти на союзні установи, заклади, представництва, трести, які дія-
ли на території УСРР, переважно надходили від українських платників пода-
тку, від прибутків промисловості. Державний бюджет УСРР недоотримував 
належного бюджетного фінансування, якщо врахувати роль і місце українсь-
кої економіки у так званому народногосподарському комплексі СРСР. 
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В статті обгрунтована роль міжнародної торгівлі у забезпеченні економічної са-

модостатності світових країн-лідерів. Акцентовано на значенні державного управління 
самодостатнім розвитком вітчизняної соціально-економічної системи на базі виваженої 
державної стратегії подальшого розвитку еквівалентного експортно-імпортного обміну.  

In the article the role of international trade in economic self-sufficiency of the world's 
leading countries. The attention on the importance of sustainable development governance of 
national socio-economic system based on a balanced state strategy for further development of 
export-import of equivalent exchange. 

 
Постановка проблеми. Переважна більшість сучасних вітчизняних та 

зарубіжних дослідників зазначає, що незважаючи на сучасні ринкові умови 
міжнародна торгівля майже ніде й ніколи не розвивалася вільно без втручан-
ня держави. Правильний вибір та системне запровадження відповідної стра-
тегії державного управління щодо цілей зовнішньоторгової політики є дуже 
важливими питаннями національної безпеки та економічної самодостатності 
держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегії самодо-
статнього розвитку та ефективності реалізації економічної політики під ку-
том зору державного управління знаходять відображення у дослідженні та-
ких вчених, як: Е. Авдокушин, А.Булатов, І. Бураковский, А. Киреев, В. Ку-
шлін, В. Меньшов, А. Олесневич, А. Парканський, Ю.Світлична, П. Сергеєв, 
Ф. Рут, В. Трофімова, В. Фомичев, Р. Френклін. 

Постановка завдання. Мета статті є запозичення позитивного зарубі-
жного досвіду самодостатнього розвитку на основі можливостей викорис-
тання наявного експортного потенціалу з метою формування дієвої стратегії 
подальшого розвитку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Структурно-інституційні 
зміни, що відбуваються у системах державного управління країн, спеціалізація 
і кооперування промислового виробництва посилюють взаємодію національ-
них господарств, активізації міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля, що 
опосередковує рух усіх міждержавних потоків росте швидше від виробництва. 
Згідно з дослідженнями зовнішньоторгового обігу, на кожні 10% росту світо-
вого виробництва припадає 16% збільшення об'єму світової торгівлі. Тим са-
мим створюються більш сприятливі умови для його розвитку. Якщо у торгівлі 
трапляються збої, уповільнюється і розвиток виробництва [1, с. 2]. 

Кожна держава намагається підтримувати відносини з іншими держа-
вами, які підтримують або сприяють її власним інтересам, а саме забезпечен-
ню національної безпеки та економічної самодостатності. Хоча припускаєть-
ся, що кожна країна може мати значну кількість виробничих та інших факто-



 299

рів для виробництва будь-яких товарів та послуг, вона неспроможна вироб-
ляти кожен товар та послугу з однаковою ефективністю. Тому вбачається 
ефективним країнам спеціалізуватися на таких товарах (роботах, послугах), 
при виробництві яких використовується надлишкова пропозиція ресурсів та 
їх експортувати в обмін на необхідну продукцію. 

Вищенаведене ілюструє можливість отримання економічної вигоди в 
результаті міжнародної спеціалізації України: держава може використовува-
ти своє геополітичне розташування, виробничі потужності у їх найбільш 
продуктивних комбінаціях. Підвищуючи продуктивність національної еко-
номіки, міжнародна спеціалізація збільшує випуск відповідних товарів та по-
слуг, тим самим зміцнюючи позицію нашої країни як потужного „гравця” на 
міжнародному ринку. 

Внесок міжнародної торгівлі такий неосяжний, що мало знайшлось 
країн навіть з високим рівнем соціально-економічного розвитку змогли б ста-
ти абсолютно самодостатніми. Сучасні системи державного управління бага-
тьох країн формувалися адекватно розвитку міжнародної  торгівлі, і їхня три-
ваюча життєздатність тісно корилює із світовою економікою. Наприклад, фі-
зично неможливо для Великобританії або Японії нагодувати, одягнути та да-
ти притулок своєму теперішньому населенню на сучасному рівні без імпор-
тування з інших країн. Тяжіння до автаркії тобто стратегії розвитку на основі 
самозабезпечення в умовах економічної ізоляції від зовнішнього світу без 
сумніву призведе до дисбалансу в соціально-економічній системі та її враз-
ливості. Виживання цих країн суттєво залежить від експорту товарів (робіт, 
послуг), які вимагають мало місця для виробництва в обмін, наприклад, на 
продовольство та сировину, які потребують багато місця для виробництва 
або знаходяться лише в певних географічних місцевостях планети. Все це 
підтверджує про високу залежність Великобританії та Японії від міжнародної 
торгівлі. Доречі, Нова Зеландія виробляє набагато більше продовольства, ніж 
потреби власного споживання і вона має усі можливості експорту його над-
лишку в обмін на промислові товари індустріальним країнам, таким як Вели-
кобританія або Японія. Отже, для Нової Зеландії з метою забезпечення еко-
номічної самодостатності кращим варіантом буде імпортування промислових 
товарів, ніж їх власне виробництво з недостатньою пропозицією праці, капі-
талу та промислової сировини [1, с. 5]. 

Вважаємо, що механізм самодостатнього розвитку повинен бути засно-
ваний на динамічній рівновазі структури національної соціально-економічної 
системи, здатної задовольняти більшість (не менше 2/3) внутрішніх потреб 
функціонування за рахунок власних джерел та еквівалентного експортно-
імпортного обміну вироблених товарів (робіт, послуг) [5, с. 495]. 

Постає очевидним певний корелятивний зв'язок та взаємозалежність 
між сталим, самодостатнім розвитком та стійкою рівновагою експортно-
імпортного обміну вироблених товарів, що у підсумку є запорукою націона-
льної безпеки. 

Окреслена значущість забезпечення самодостатності, а отже націона-
льної безпеки значно підсилює вагомість дослідження та запозичення найус-
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пішніших світових досягнень в галузі державного управління. 
Так, безумовно одним із таких прикладів може слугувати вивчення до-

свіду Японії. Феномену економічної самодостатності, реалізованому в япон-
ській економіці, вітчизняні автори, нажаль, не приділяють достатньої уваги. 
Нині економіка Японія продемонструвала світові інституціональне диво, до-
корінно реформувавши соціально-економічну й політичну систему, посівши 
гідне місце серед країн-лідерів у стислі терміни. 

Досвід Японії щодо здобуття економічної самодостатності може бути 
використаний з метою розробки стратегії подальшого розвитку національної 
економічної  моделі.  

Діахронічний аналіз розвитку країни доводить, що саме завдяки реалі-
зації виваженої та послідовної державної політики починаючи з 1868 р. ради-
кально змінився політичний, громадянський та економічний устрій Японії. В 
економічній сфері було ліквідоване внутрішнє митне обмеження, запрова-
джені єдині грошова та податкова системи, проведена земельна реформа, за-
хищена законом приватна власність на землю. Поряд з цим, японський уряд 
реалізовував політику активного запозичення найуспішніших європейських 
досягнень, залучаючи провідних спеціалістів з інших країн світу для освоєн-
ня новітніх технологій, насамперед у військовій сфері. 

Успіхи на шляху індустріалізації вимагали розширення власної ресурс-
ної бази Японії. Це вирішувалося, в головному, шляхом воєнної експансії. 
Але слід зазначити, що саме досвід Японії засвідчив руйнівність та безперс-
пективність мілітарізаційної стратегії розвитку. Внаслідок цього відбулося 
значне послаблення держави, внаслідок воєнних дій другої світової війни бу-
ли зруйновані виробничі потужності та підірваний накопичений завдяки ін-
дустріалізації потенціал. З 1946 р. японська економіка зазнала значного 
впливу американської ліберальної економічної моделі через окупацію крани з 
боку США. Цей період відзначився проведенням сукупності соціально-
економічних реформ, що спрямовані були на посилення конкуренції у внут-
рішньому середовищі. При цьому слід зазначити, що з розвитком конкурент-
ного середовища, японська економіка набула ознак плановості, адже в умо-
вах обмеженості ресурсів (90% сировини становить імпорт) єдиною стратегі-
єю розвитку стає жорстка економія та державний контроль та використання 
ресурсів [2, с. 45]. 

Починаючи з 1960 р. в Японії впроваджується так званий «План Ікеда», 
який передбачав подвоєння ВВП упродовж десятиріччя на основі зростання 
експорту готової продукції. Прискорене економічне зростання було досягну-
то за рахунок значного обсягу приватних капітальних інвестицій, наявності 
надлишкової висококваліфікованої робочої сили та зростання продуктивності 
праці завдяки запровадження західних технологій. Основною статтею експо-
рту в США як найбільшого споживача минулого століття стала легкої проми-
словості та підприємств з виготовлення побутової техніки. Структура експо-
рту переважно складалася із технологічної продукції. У 2007 р. основними 
експортними товарами були автомобілі, напівпровідникова продукція мета-
лургії [2, с. 49]. 
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Відповідний урядовий орган визначав галузі, які в перспективі набули 
глобальності та «перехопив» ініціативу щодо їх подальшого розвитку шля-
хом придбання патентів на певні винаходи або реалізацію прикладних дослі-
джень з метою винайдення оптимального варіанту комерціалізації піонерної 
інновації. Країна реалізує стратегію досягнення світового лідерства як за ці-
нами, так і якістю пропонованих товарів. Підтримання високого рівня особи-
стої відповідальності, жорстка система організації праці та невисока заробіт-
на платня сприяла товаровиробникам досягти лідерства за цінами та якістю. 
Все це набуло ознак національної ідеї забезпечення високої якості виробле-
ної продукції. 

Саме у цей період виявився японський феномен економічної самодо-
статності, адже зростання було досягнуто завдяки капіталізації власного при-
бутку і без вливання іноземного капіталу (інвестицій, міжнародних кредитів). 
Разом з цим, слід підкреслити визначальну роль  мережевої корпоративної 
системи Японії, яка стала тією інституційною основою, що   сприяла мобілі-
зації коштів для придбання провідних світових технологій   та організації ве-
ликомасштабного виробництва. Провідна роль держави виявилась також у 
реалізованих заходах стосовно стандартизації продукції та надання права на 
прискорену амортизацію, а також податкових пільг особливо для постачаль-
ників комплектуючих напівпровідникової галузі. Окрім цього, держава за-
безпечила надання пільгових кредитів підприємствам з високим експортосп-
роможним потенціалом. З метою стимулювання процесу була здійснена де-
вальвація йєни. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене можна зробити висновки, що 
роль уряду в японській соціально-економічній моделі розвитку полягає у під-
тримці пріоритетних галузей з метою прискорення економічного зростання, 
протекціонізмі внутрішнього ринку, обмеженні іноземних інвестицій, спон-
сорській участі держави у реалізації спільних науково-дослідних проектів, 
послідовності та виваженості у реалізації макроекономічної політики країни, 
сприянні агресивного розвитку експорту. Таким чином можна впевнено стве-
рджувати, що Україна може скористатися власним експортспроможним по-
тенціалом, щоб зайняти гідне місце на світовій арені, не втративши при цьо-
му економічну та політичну самодостатність.  

Формування дієвої стратегії державного управління самодостатнього 
розвитку дозволить паралельно з визначенням мети самодостатнього розвит-
ку соціально-економічної системи має бути побудована ієрархічна сукупність 
цілей поетапного досягнення кінцевого результату. В цьому аспекті важливо 
забезпечити правильний вибір черговості практичної реалізації зазначених 
цілей. На початку має бути сформоване так зване ядро національної самодо-
статності соціально-економічної системи, яке виступить у ролі додаткового 
стабілізатора її розвитку. До складу утворюючих ядро сфер і окремих видів 
діяльності доцільно ввести такі компоненти, які є стабільно затребуваними та 
необхідними, передусім, всередині країни. Найлогічніше відібрати їх із сфери 
продовольчого, енергетичного, транспортного забезпечення. У цих сферах 
слід виділити обмежену кількість найпріоритетніших напрямів розвитку і 
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підтримати їх на державному рівні. 
Забезпечивши самодостаність розвитку зазначених галузей, тобто сфо-

рмувавши з них стрижень національної самодостатньої соціально-
економічної системи, який не піддається значним коливанням турбулентного 
середовища та є безпечним, держава зможе розраховувати на забезпечення 
достатнього рівня політичної, економічної та соціальної стабільності, що, в 
свою чергу, створить передумови для досягнення самодостатності й впевне-
ного поступу по шляху реформ. 
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У статті окреслено основні напрями проведення контролю витрат та доходів 
підприємств готельного господарства відповідно до процесу управління. Визначено за-
вдання внутрішнього контролю як результат фінансового аналізу діяльності підпри-
ємств. Запропоновано інформаційне забезпечення процесу контролю витрат та доходів 
підприємств готельного господарства України відповідно до етапів його проведення, що 
створює підґрунтя для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації діяльності та-
ких підприємств. 

The article outlines the main directions of monitoring of expenditures and revenues of the 
hotel enterprises in accordance with the management process. Defined tasks of internal control 
as a result of the financial analysis of the enterprises. Proposed information support of the 
process of control of costs and revenues of the hotel enterprises of Ukraine according to the 
stages of its implementation, which creates a basis for making management decisions on 
optimization of activity of such enterprises. 



 303

Постановка проблеми. Готельне господарство є невід’ємною галузе-
вою ланкою економіки, яка входить у склад туристичних послуг. Підвищення 
туристичної активності в Україні, відповідний розвиток готельного госпо-
дарства країни актуалізує наукові дослідження економічного напряму, оскі-
льки готельне господарство виступає пропускною карткою туристичного по-
тенціалу будь-якої країни. В цьому контексті глибшого дослідження потре-
бують питання аналізу та господарського контролю діяльності підприємств 
готельного господарства, що дозволить посилити позитивні тенденції у роз-
витку готельного господарства, зокрема у фінансовій, трудовій та управлін-
ських сферах діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку, аналізу ви-
трат та калькулювання собівартості послуг на підприємствах готельного біз-
несу досліджували С.Я. Король, В.І. Попович, З.А. Балченко, Н.О. Гура, Ю. 
А. Маначинська та інші автори. Проте питання контролю доходів та витрат у 
готелях вимагають додаткового дослідження, оскільки зазначеними науко-
вцями здебільшого освітлювались питання обліку та аналізу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні основних на-
прямів проведення та інформаційного забезпечення контролю витрат та дохо-
дів підприємств готельного господарства відповідно до процесу управління. 

Завданням дослідження є визначення етапів проведення внутрішнього 
контролю доходів та витрат підприємств готельного господарства,  окрес-
лення завдань контролю на кожному етапі та відображення взаємозв'язку 
внутрішньогосподарського контролю з результатами фінансового аналізу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність підприємств 
готельного господарства знаходиться під впливом численних факторів як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування таких підпри-
ємств. Всі ці фактори обумовлюють рівень рентабельності підприємства го-
тельного господарства, управління якою є основним напрямом фінансового 
управління на сучасному підприємстві. 

Сучасний підхід до побудови системи внутрішнього контролю доходів 
і витрат на підприємствах готельного господарства повинен базуватися на за-
вданнях, які ставить перед собою система управління таким підприємством.  

Основними напрямами проведення такого контролю є: 
1) контроль абсолютної величини витрат підприємства готельного гос-

подарства, відхилень їх величини за періодами, а також від норм та нормати-
вів, визначення причин таких відхилень; 

2) контроль структури витрат підприємства готельного господарства, від-
хилень у структурі витрат за періодами, визначення причин таких відхилень; 

3) контроль величини та структури собівартості основних та додатко-
вих готельних послуг; 

4) контроль величини та структури витрат, пов’язаних з використанням 
та охороною природних ресурсів. 

За результатами дослідження, відповідно до виділених напрямів прове-
дення контролю витрат підприємств готельного господарства, окреслено за-
вдання проведення такого контролю, виділено інформаційне забезпечення 
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таких контрольних процедур (табл. 1, 2, 3, 4). 
Таблиця 1 

Завдання та інформаційне забезпечення контролю абсолютної величини 
витрат підприємства готельного господарства на надання основних та 

додаткових готельних послуг 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 Перевірка повноти відо-
браження всіх витрат 

Первинні документи використання ресурсів підпри-
ємства готельного господарства 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” 

2 Перевірка величини мате-
ріальних витрат 

Звіти матеріально відповідальних осіб 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” (за корес-
пондуючими рахунками запасів) 

3 

Перевірка величини витрат 
на оплату праці, непродук-
тивних витрат, нарахування 
відрахувань ЄСВ 

Зведені розрахункові відомості щодо нарахування 
виплат працівникам 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” (за корес-
пондуючими рахунками 66 “Розрахунки за виплата-
ми працівникам”, 65 “Розрахунки за страхуванням”) 

4 

Перевірка величини амор-
тизаційних відрахувань 
відповідно до інтенсивності 
використання об’єктів не-
оборотних активів 

Відомості нарахування амортизації 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” (за корес-
пондуючими субрахунками рахунку 13 “Знос”) 

5 

Перевірка величини зага-
льновиробничих витрат та 
їх відповідності обсягам 
господарської діяльності 

Форма СВ-1 “Розподіл загальновиробничих витрат 
за ___ місяць 20___ року”, Форма СВ-2 “Розрахунок 
витрат на надання основних послуг з розміщення за 
___ місяць 20___ року” 

6 Перевірка величини витрат 
обслуговуючих підрозділів 

Форма ГП-3 “Звіт про обсяги наданих додаткових 
готельних послуг” 

 
 

Таким чином, аналіз абсолютної величини витрат підприємства готель-
ного господарства на забезпечення його діяльності та надання основних та 
додаткових готельних послуг дозволяє підприємству (з урахуванням частоти 
складання наведених форм та первинної документації) оперативно за резуль-
татами звітного місяця проводити контроль обсягів витрат, крім того, конт-
ролювати витрати на утримання обслуговуючих підрозділів для забезпечення 
основної діяльності такого підприємства та для реалізації відповідних послуг 
стороннім особам. 
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Таблиця 2 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю структури витрат 

підприємства готельного господарства на надання основних та додатко-
вих готельних послуг 

№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка відповідності матеріальних 
величини витрат нормам та нормати-
вам, порівняння показників структури 
матеріальних витрат за відповідними 
статтями за попередній період та за 
аналогічний період попереднього року 

Лімітно-забірні картки, накладні на внут-
рішнє переміщення, акти списання, звіти 
матеріально відповідальних осіб, Форма 
СВ-3 “Калькуляція собівартості основних 
послуг з розміщення у категорії номерів 
____________ за ___ місяць 20___ року” 

2 

– перевірка величини витрат на оплату 
праці, нарахування ЄСВ, порівняння 
показників структури витрат на оплату 
праці за відповідними статтями (кате-
горіями персоналу), за попередній пе-
ріод та за аналогічний період попере-
днього року 

Розрахункові відомості, Форма СВ-3 
“Калькуляція собівартості основних по-
слуг з розміщення у категорії номерів 
____________ за ___ місяць 20___ року” 

3 

– перевірка нарахування амортизації, 
порівняння показників амортизаційних 
відрахувань за попередній період та за 
аналогічний період попереднього року 

Відомості нарахування амортизації, Фо-
рма СВ-3 “Калькуляція собівартості ос-
новних послуг з розміщення у категорії 
номерів ____________ за ___ місяць 
20___ року” 

 

Таблиця 3 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю величини та структу-

ри собівартості готельних послуг 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка структури собівартості 
за статтями витрат, її порівняння з 
показниками структури собіварто-
сті попереднього року  

Форма СВ-3 “Калькуляція собівартості осно-
вних послуг з розміщення у категорії номерів 
____________ за ___ місяць 20___ року” 
Дебетові обороти рахунків 231 “Основне ви-
робництво”, 91 “Загальновиробничі витрати” 
(за аналітичними розрізами витрат на вироб-
ництво) 

2 

Перевірка правильності розподілу 
загальновиробничих витрат та їх 
включення до собівартості готель-
них послуг 

Форма СВ-1 “Розподіл загальновиробничих 
витрат за ___ місяць 20___ року”, Форма СВ-
2 “Розрахунок витрат на надання основних 
послуг з розміщення за ___ місяць 
20___ року” 
Кредитові обороти рахунку 
91 “Загальновиробничі витрати” (за аналіти-
чними розрізами витрат на виробництво) 

3 

Перевірка правильності розподілу 
витрат обслуговуючих підрозділів 
та їх включення до собівартості го-
тельних послуг 

Форма ГП-3 “Звіт про обсяги наданих додат-
кових готельних послуг” 
Кредитові обороти рахунку 
232 “Обслуговуюче виробництво” (за аналі-
тичними розрізами витрат на виробництво) 
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Отже, з урахуванням неоднорідності ресурсів, що споживаються в про-
цесі надання готельних послуг підприємствами готельного господарства, кон-
троль структури витрат дозволяє ідентифікувати та уточними напрями прове-
дення більш предметного контролю витрачання кожного виду ресурсів (мате-
ріальних, трудових та інших). Так, наприклад, значне підвищення величини 
матеріальних витрат порівняно з плановими калькуляціями, а також з фактич-
ними калькуляціями за попередні звітні періоди є маркером перевитрачання 
товарно-матеріальних цінностей на місцях їх застосування, що без належної 
уваги з боку систем контролю за рік може призвести до значних втрат. 

Враховуючи, що собівартість готельних послуг є результуючим показ-
ником бухгалтерського обліку та розподілу різних видів витрат та демон-
струє загальний рівень витратності основної діяльності підприємства готель-
ного господарства, контролю собівартості готельних послуг слід приділити 
особливу увагу. Так, необхідно здійснювати контроль постійних та змінних 
прямих витрат, що дозволить визначати запас міцності при більш глибокому 
аналізі прибутковості підприємства за окремими категоріями готельних по-
слуг. Крім того, слід контролювати обсяг внутрішнього споживання послуг 
обслуговуючих підрозділів підприємства при наданні готельних послуг, оскі-
льки, на певному етапі при загальних показниках прибутковості підприємст-
ва готельного господарства можна виявити збиткові напрями діяльності, лік-
відація яких або підвищення їх рентабельності слугує резервом підвищення 
ефективності господарської діяльності всього підприємства в цілому. 

З урахуванням тенденцій функціонування підприємств готельного гос-
подарства в Україні, зокрема, неконтрольованого використання ними приро-
дних ресурсів, їх виснаження та пошкодження, вважаємо за доцільне окре-
мим напрямом контролю витрат таких підприємств  виділяти контроль ви-
трат, пов’язаних з використанням та охороною природних ресурсів. Зокрема, 
в табл. 4 наведено завдання та інформаційне забезпечення контролю витрат, 
пов’язаних з використанням та охороною природних ресурсів. 

Таблиця 4 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю витрат, пов’язаних з 

використанням та охороною природних ресурсів 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка повноти відобра-
ження витрат, пов’язаних з 
використанням природних ре-
сурсів (за видами ресурсів) 

Первинні документи щодо операцій, пов’язаних з 
розробкою або використанням природних ресурсів 
(накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-
передачі виконаних будівельно-монтажних робіт) 
Дебетові обороти рахунків 15 “Капітальні інвес-
тицій” 94 “Інші витрати операційної діяльності” 

2 

Перевірка використання резе-
рвів для покриття витрат та 
величини перевищення фак-
тичних витрат над створени-
ми забезпеченнями майбутніх 
витрат і платежів 

Розрахунки бухгалтера щодо створення забезпе-
чень майбутніх витрат і платежів, первинні доку-
менти використання щодо операцій, пов’язаних з 
розробкою або використанням природних ресурсів 
(накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-
передачі виконаних будівельно-монтажних робіт) 
Дебетові обороти рахунків 15 “Капітальні інвес-
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№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

тицій” 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 
дебетові та кредитові обороти рахунку 
47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (за 
аналітичним розрізами забезпечень щодо викорис-
тання різних видів природних ресурсів) 

3 

Перевірка структури витрат, 
пов’язаних з використанням 
природних ресурсів (за вида-
ми ресурсів) 

Зведені розрахункові відомості щодо обліку ви-
трат за економічними елементами та статтями ви-
трат 
Обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, класу 8 “Витрати 
за елементами”, 

4 

Перевірка повноти відобра-
ження витрат, пов’язаних з 
охороною природних ресурсів 
(за видами ресурсів) 

Первинні документи щодо операцій, пов’язаних з 
охороною та відновленням природних ресурсів 
(накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-
передачі виконаних будівельно-монтажних робіт) 
Дебетові обороти рахунків 102 “Капітальні поліп-
шення земель”, 15 “Капітальні інвестицій”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” 

 

Контроль величини витрат, пов’язаних з використанням та охороною 
природних ресурсів, дозволяє підприємству проводить моніторинг таких ви-
трат, а також визначати та економічно обґрунтовувати: 

– напрями впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій; 
– напрями зменшення непродуктивних витрат, пов’язаних з нецільовим 

або безгосподарним використанням природних ресурсів; 
– резерви підвищення витрат на здійснення природоохоронної діяльно-

сті підприємством готельного господарства. 
Завдання контролю доходів підприємства готельного господарства не-

обхідно формувати згідно з виділеними вище напрямами управління фінан-
совим станом та згідно з основними інформаційними запитами користувачів. 
Основними напрямами проведення такого контролю є: 

1) контроль врахування норми прибутку при ціноутворенні на основні 
готельні послуги за різними категоріями номерного фонду та додаткові готе-
льні послуги за різними видами додаткових послуг, що реалізовані стороннім 
особам; 

2) контроль величини доходів підприємства готельного господарства за 
формами їх одержання;  

3) контроль доходів підприємства готельного господарства за 
об’єктами поставки (доходів від реалізації готельних послуг, доходів від реа-
лізації продукції ресторанного господарства, доходів від реалізації товарів). 

В результаті проведеного дослідження практики діяльності підпри-
ємств готельного господарства та вивчення їх систем управління, сформу-
льовано завдання контролю доходів підприємства готельного господарства та 
визначено систему інформаційного забезпечення проведення відповідних го-
сподарських процедур (табл. 5, 6). 
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Таблиця 5 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю врахування норми 
прибутку при ціноутворенні на основні та додаткові готельні послуги 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка норми прибутку при 
ціноутворенні на основні готельні 
послуги за різними категоріями 
номерного фонду 

Прейскуранти підприємства, Форма СВ-3 
“Калькуляція собівартості основних послуг з 
розміщення у категорії номерів __________ за 
___ місяць 20___ року”, Форма ГП-2 “Звіт про 
обсяги наданих основних готельних послуг з 
розміщення” 

2 

Перевірка норми прибутку при 
ціноутворенні на додаткові готе-
льні послуги за різними видами 
додаткових послуг, що реалізова-
ні стороннім особам 

Прейскуранти підприємства, Форма ГП-3 “Звіт 
про обсяги наданих додаткових готельних по-
слуг” 

3 

Перевірка дотримання на підпри-
ємстві політики ціноутворення 
при визнанні доходів від реаліза-
ції готельних послуг 

Політика ціноутворення підприємства готель-
ного господарства, прейскуранти підприємст-
ва, готельні рахунки 
Кредитові обороти за аналітичними рахунками 
субрахунку 703 “Доходи від реалізації робіт і 
послуг” 

 

Таким чином, контроль врахування норми прибутку при ціноутворенні 
на основні та додаткові готельні послуги дозволяє оперативно реагувати на 
зміни економічної кон’юнктури та враховувати зміни у величині собівартос-
ті, пов’язані з подорожчанням економічних ресурсів. Аналіз відповідності 
норми прибутку положенням політики ціноутворення підприємства готель-
ного господарства уможливлює зміни в прейскурантах підприємства з ураху-
ванням фактичних витрат та демонструє запас міцності при  застосуванні 
підприємствами програм лояльності до постійних клієнтів, сезонних знижок, 
знижок за пакетними пропозиціями. 

Таблиця 6 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю величини доходів 
підприємства готельного господарства за формами їх одержання 

№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 
Перевірка повноти надання 
послуг за одержаними по-
передніми оплатами 

Первинні документи використання ресурсів підпри-
ємства готельного господарства 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” 

2 

Перевірка повноти одер-
жання оплати за фактично 
наданими готельними по-
слугами 

Звіти касира, виписки банку з поточного та транзит-
ного рахунків, відомості реєстрації використаних 
подарункових сертифікатів тощо. 
Дебетові обороти рахунків 30 “Каса”, 31 “Кошти на 
рахунках в банку” 
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№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

3 
Перевірка повноти оприбу-
ткування готівкових надхо-
джень 

Виставлені рахунки, прибуткові та видаткові касові 
ордери, касова книга, звіти касира, виписки банку з 
поточного рахунку 
Дебетові обороти рахунків 30 “Каса” за аналітични-
ми розрізами операційних кас 

4 

Перевірка повноти зараху-
вання від клієнтів безготів-
кової оплати за спожиті по-
слуги 

Виставлені рахунки, виписки банку з поточного та 
транзитного рахунків 
Дебетові обороти рахунків 31 “Кошти на рахунках в 
банку” 

5 

Контроль величини доходів 
від надання послуг, остато-
чний розрахунок за які від-
будеться  наступному звіт-
ному періоді 

Журнал обліку громадян, що проживають в готелі 
(Форма 5-Г), Журнал обліку іноземців, що прожи-
вають в готелі (Форма 6-Г), Журнал реєстрації за-
явок на бронювання (Форма 7-Г), Відомості руху 
номерів у готелі (Форма 9-Г) 
Кредитові обороти рахунку аналітичного обліку 
70312 “Доходи від реалізації готельних послуг, ра-
хунок за якими не виставлено” 

 

Отже, контроль величини доходів підприємства готельного господарства 
за формами їх одержання забезпечує виконання завдань контролю касової дис-
ципліни, оскільки готелі переважно має розрахунки готівковими коштами, що 
означає необхідність посилення контролю за рухом готівки. Крім того, конт-
роль відстрочення оплати за надання готельних послуг, що відбувається на ос-
нові співставлення даних виставлених рахунків та дат зарахування такої оплати, 
сприяє підвищенню результативності претензійної роботи підприємства готе-
льного господарства, а отже і підвищенню рівня його платоспроможності. 

Наступним важливим моментом проведення контролю доходів підприєм-
ства готельного господарства є перевірка їх величини та структури за видами 
об’єктів поставки. Це означає, що доходи отримані від реалізації готової проду-
кції, товарів та готельних послуг перевіряються окремо з урахуванням організа-
ційних основ налагодженого на підприємстві порядку розрахунків. Крім того, 
застосування в контролі аналітичних процедур щодо співставлення результати-
вності діяльності підприємства за різними напрямами його діяльності (надання 
готельних послуг, торгівля сувенірною продукцію, діяльність підрозділу ресто-
ранного господарства), дозволяє оперативно виявити напрями, які є менш при-
бутковими для підприємства, що дозволяє реагувати шляхом згортання або 
стимулювання відповідного напряму. Завдання такого контролю та його інфор-
маційне забезпечення наведено в таблиці 7. 

Такий підхід до контролю доходів підприємства готельного господарства 
з урахуванням об’єктів поставки дозволяє контролювати обсяги доходів від дія-
льності, яка підлягає та не підлягає патентуванню та відповідними чином вра-
ховувати дані доходи для цілей оподаткування підприємства податком на при-
буток. Крім того, вказаний поділ доходів забезпечує можливість контролю пов-
ноти відображення доходів не тільки за напрямами діяльності підприємства го-
тельного господарства, але й на місцях їх виникнення, що дозволить оперативно 
визначати стан дисципліни документообороту на місцях первинної реєстрації 
доходів. 
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Таблиця 7 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю доходів підприємства 

готельного господарства за об’єктами поставки 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 
Контроль доходів підпри-
ємства від реалізації осно-
вних готельних послуг 

Рахунки (Форма 4-Г)  
Кредитові обороти 70311 “Доходи від реалізації готе-
льних послуг, рахунок за якими виставлено” та 
70312 “Доходи від реалізації готельних послуг, раху-
нок за якими не виставлено” 

2 
Контроль доходів підпри-
ємства від реалізації дода-
ткових готельних послуг 

Рахунки (Форма 4-Г) 
Кредитові обороти аналітичного рахунку 
7032 “Доходи від реалізації додаткових готельних по-
слуг” (за аналітичними розрізами) 

3 
Контроль доходів від реа-
лізації продукції ресто-
ранного господарства 

Рахунки (Форма 4-Г), контрольні стрічки та Z-звіти 
реєстраторів розрахункових операцій 
Кредитові обороти аналітичних рахунків субрахунку 
701 “Доходи від реалізації продукції” (за аналітични-
ми рахунками місць продажу) 

4 
Контроль доходів підпри-
ємства від реалізації това-
рів 

Контрольні стрічки та Z-звіти реєстраторів розрахун-
кових операцій 
Кредитові обороти аналітичних рахунків субрахунку 
702 “Доходи від реалізації товарів” (за аналітичними 
рахунками місць продажу) 

 

Висновки. На основі узагальнення результатів проведеного дослі-
дження, встановлено, що розробка системи контролю на підприємствах готе-
льного господарства повинна відбуватися з урахуванням не тільки галузевих 
особливостей, а й на базі проведеного фінансового аналізу показників ліквід-
ності, платоспроможності, а також факторного аналізу формування фінансо-
вого результату підприємства (в динаміці). За результатами такого аналізу 
доцільно адаптувати завдання проведення контролю до виявлених ризикових 
ділянок фінансової стійкості підприємства, що дозволить концентрувати ре-
сурси системи внутрішнього контролю на потенційно проблемних фінансо-
вих аспектах діяльності підприємства готельного господарства, а викорис-
тання аналітичного інструментарію та належного обліково-інформаційного 
забезпечення створює економічне підґрунтя для реалізації контрольних фун-
кцій системи управління такого підприємства. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглянуто та проаналізовано поняття «професійна деформація», її 
причини, форми прояву та фактори, що зумовлюють це деструктивне явище. Узагальне-
но основні положення, що розкривають особливості праці менеджера, що можуть по-
служити основою для виникнення професійних деформацій, а також здійснено спробу ви-
значити способи професійної реабілітації та ефективні способи попередження профе-
сійних деформацій. 

The article is focused on such concept as “professional deformation”, its reasons, the 
forms of the demonstrations and the factors which are the reason of this destructive 
phenomenon. The main position was generalized and it was demonstrated the specificity of 
manager’s labor that could be the  basis of the beginning the professional deformation and the 
attempt of the definition the professional rehabilitation and the effective trying of warning the 
professional deformation.  

 

Постановка проблеми. В останні десятиріччя професійним деформа-
ціям приділяється чимала увага як в особистісному, так і в професійному ас-
пектах. На сьогодні в науковій і спеціальній літературі немає поки що єдино-
го підходу до визначення змісту цього поняття. Труднощі розкриття природи 
професійної деформації передусім зумовлені перш за все складністю струк-
тури, багатоманітністю зв’язків між проявами деформації в процесі профе-
сійної діяльності, а також її особистісною сутністю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що дослідженню 
проблемних питань щодо професійної деформації серед управлінського пер-
соналу та її профілактиці присвячено праці як вітчизняних, так зарубіжних 
науковців, серед них О. А. Бабенко, С. П. Безносов, С. Г. Геллерштейн Е. 
Еріксон, Е. Ф. Зеєр, В. П. Логвиненко, А. К. Маркова, І.В. Пахомова, І.М. Ру-
дніцька, В.О. Синєбока, В.В. Скороход, С. П. Шелест. 

Постановка завдання. Розглянути та проаналізувати поняття «профе-
сійна деформація», її причини, форми прояву та фактори, що зумовлюють це 
деструктивне явище. Узагальнити основні положення, які розкривають особ-
ливості праці менеджера, що можуть послужити основою для виникнення 
професійних деформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема професійної 
деформації (ПД) не є надто актуальною для управлінської літератури. Хоча 
варто зазначити, що ця складна наукова проблема потребує більш детального 
розгляду через процес професіоналізації кадрів, його елементів, змісту по-
няття «професіоналізм». Це потребує системного та комплексного аналізу 
ПД, з’ясування причин її виникнення, напрямів розвитку, що прискорить 
розроблення ефективної системи заходів щодо профілактики чи усунення.  

Ми, як і більшість науковців, вважаємо, що зв’язок процесів професіо-
налізації кадрів та їх ПД є діалектичним. Такі аномальні «лінії розвитку» в 
професійній сфері спеціаліста, чи управлінські патології, синдром трудового 
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(професійного) стресу, професійне вигоряння є наслідком «рутинізації» дія-
льності. Вперше на проблему цього деструктивного явища звернули увагу в 
психології, зокрема психотехніки. Так, Геллерштейн С. Г. [6] вже в 1926 році 
писав про деформації «не лише тіла, проте й психіки робітника». Однак впе-
рше термін «професійна деформація» ввів у науковій обіг П. Сорокін для по-
значення негативного впливу професійної діяльності на людину. ПД опису-
вали такі дослідники, як Боухал М., Зеєр Е. Ф., Конечний Р., Кузьміна Ю. М., 
Маркова А. К., Лебединський В. В., Орел В. Є., Поваренков Ю. П.,  
Трунов Г. Д. та інші науковці. Ця проблема є актуальною для багатьох галу-
зей науки, таких як медицина, право, психологія, соціологія, управління, тоб-
то тих, що розглядають особливості професійної діяльності. 

На нашу думку, професійна деформація – це складний процес зміни 
якостей особистості, що включає зміну стереотипів сприйняття, ціннісних 
орієнтацій, характеру, способів спілкування та поведінки, зумовлена особли-
востями професійної діяльності. Під впливом ПД формується той чи інший 
професійний тип особистості, і це знаходить відображення в професійному 
жаргоні, манерах поведінки, навіть фізичному вигляді працівника. 

Відомо, що найбільш мірою ПД проявляється в представників тих спе-
ціальностей, робота яких пов’язана з людьми. Об’єктивний розподіл праці, 
відмінності між розумовою та фізичною працею, дисгармонія в розвиткові 
особистості створюють передумови для виникнення професійних типів хара-
ктеру особистості, перетворення суб’єктів у «вузьких спеціалістів». Тобто, 
найбільш схильними до професійних деформацій є ті особистості, котрі пра-
цюють з людьми, наприклад : працівники правоохоронних органів, управлін-
ський персонал, депутати, соціальні працівники, педагоги, медики, а також 
психологи, психотерапевти та ін. Слід звернути увагу на той факт, що як в 
сфері соціономічних професій, так і в технічних професіях ПД можуть про-
являтися по-різному. Наприклад, в учителів це може бути в формі певної ав-
торитарності та категоричності суджень, психологів,  психотерапевтів – в 
прагненні маніпулювати клієнтом (пацієнтом), нав’язування певної картини 
світу без урахування мотивів і цілей самої людини, працівників правоохо-
ронних органів – нерозбірливість у засобах («для досягнення мети всі засоби 
гарні»), програмістів – у тенденції шукати помилки в різноманітних життє-
вих ситуаціях, схильності до алгоритмізації. Що стосується менеджерів, то 
ПД може проявлятися в формі зростання агресивності, неадекватності в 
сприйнятті людей і ситуацій, тим самим призводячи до падіння (чи втраті) 
здатності до ефективного спілкування, самовдосконалення, розвитку, навіть 
до втрати смаку до життя.  

Зміна економічної моделі суспільства призвела до появи в нашій країні, 
як і в інших пострадянських країнах, чималої кількості нових професій, зок-
рема рієлторів, PR-спеціалістів, менеджерів, спеціалістів по рекламі, марке-
тологів, страхувальників тощо. Саме в ці області професійної діяльності по-
винні прийти люди з інших сфер діяльності.  

Як свідчать дані численних опитувань, особливою популярність набула 
професія менеджера. Професійна діяльність управлінських працівників тісно 
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пов’язана з людьми. Вона потребує постійного й значного емоційного, інте-
лектуального та фізичного напруження. Щоб його витримати, необхідно по-
стійно дбати про стан свого психічного та фізичного здоров’я. Робочий ритм 
професійної діяльності менеджера сповнений напруженості та різних подій, 
тому працювати за цим фахом протипоказано людям, які страждають на за-
хворювання нервової та серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату, 
мають дефекти мови. Унеможливлює заняття такою діяльністю неврівнова-
женість, некомунікабельність, дратівливість, конфліктність. Менеджер пра-
цює, як правило, в закритому приміщенні з побутовим мікрокліматом, а та-
кож поза його межами. Його робочий день є ненормованим, нерідко трапля-
ються відрядження. 

Крім зазначених причин доцільно, на наш погляд, виділити групу фак-
торів, вплив яких у комплексі підсилює настання або «уповільнення» причин 
професійної деформації (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фактори, що підсилюють настання чи «уповільнення» причин 

професійної деформації  
Групи факторів Змістове наповнення 

Об’єктивні фактори 

– Емоційно-психічне та фізичне перевантаження, стреси; 
– владні повноваження (особливо у випадку дисбалансу владних 
повноважень та реальної відповідальності за результати своїх 
дій);  
– об’єктивно висока відповідальність за характер і результати 
своєї діяльності;  
– робота в режимі дефіциту часу;  
– ускладнення при вирішенні особистих проблем, у тому числі 
відновлення сил і здоров’я, пов’язані зі специфікою професійної 
діяльності (ненормований графік роботи, неможливість скориста-
тися відпусткою влітку тощо); 
 – жорстка конкуренція; 
– недостатній соціальний та правовий захист. 

Суб’єктивні  
фактори 

– Неадекватний стиль керівництва, тобто невідповідність стилю 
керівництва змістові професійної діяльності та рівневі розвитку 
колективу співробітників; 
– негативний морально-психологічний клімат у колективі;  
– конфліктні стосунки між співробітниками;
– формальні відносини між співробітниками в процесі професій-
ної діяльності; 
– протиріччя між системою офіційних і неофіційних відносин у 
колективі, в структурі «формального» та «неформального лідерс-
тва»; 
–  відсутність психологічного захисту особистості менеджера в 
колективі; 
– гіпертрофована корпоративність; 
– слабка соціальна захищеність. 

Індивідуально-
особистісні фактори

– Егоїзм, користолюбство, лінощі; 
– агресивність, підозрілість, боягузтво; 
– гіпертрофовані владні амбіції; 
– нездатність до адекватної самооцінювання й самоконтролю; 
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Групи факторів Змістове наповнення 
– знижений опір негативним впливам і шкідливим спокусам; 
– недостатня самостійність суджень, оцінок і рішень; 
– слабкість волі, підвищена сугестивність, конформізм;  
– знижена емоційно-психологічна стійкість; 
– невідповідність особистих здібностей і професійної підготовле-
ності займаної посади. 

Джерело : узагальнено та систематизовано автором за [1, 2, 4] 
 

Як зазначається в науковій розробці «Сучасні технології роботи з персо-
налом», авторами якої є С. М. Серьогін, І. В. Шпекторенко, Н. А. Липовська та 
ін.: «Професійна деформація є результатом складної взаємодії (конфлікту) ба-
гатьох процесів психологічного та професійного розвитку особи, її внутрі-
шньої та зовнішньої оцінки, об’єктивних і суб’єктивних потреб, інтересів, сти-
мулів, настанов, мотивацій, взаємодії початкових  і набутих ціннісних орієн-
тацій і мотивів, інших чинників професійного розвитку…» [9, с. 36]. 

Стосовно різних видів професійної діяльності прийнято вважати, що 
існує велика група професій, виконання яких призводить до професійних за-
хворювань різного ступеню тяжкості. Поряд із цим існують різновиди праці, 
котрі не відносять до шкідливих, проте умови й характер професійної діяль-
ності справляють травмуючий вплив на психіку (наприклад, монотонна пра-
ця, велика відповідальність, актуальна можливість аварії, психічна напруже-
ність праці тощо). 

Дослідники [7] також відзначають, що багаторічне виконання однієї й 
тієї ж професійної діяльності зумовлює появу професійної втоми, виникнен-
ня психологічних бар’єрів, збіднення репертуару способів виконання профе-
сійних обов’язків, втрату вмінь і навичок, зниження працездатності.  

Науковцями виокремлюються різні види професійних деформацій. Їх 
можна визначити за допомогою різних опитувальників. Так, відомий росій-
ський дослідник Е. Ф. Зеєр виділив одинадцять деформацій менеджерів.  

Серед яких : авторитарність, демонстративність, професійний догматизм, 
домінантність, професійна індиферентність, консерватизм, професійна агресія, 
рольовий експансіонізм, соціальне лицемірство, поведінковий трансфер, понад 
точність (табл. 2). Кожна з них має свій певний прояв у професійній діяльності 
управлінського персоналу, що позначається на результатах праці. 

Таблиця 2 
Основні види професійних деформацій серед управлінського персоналу 

та їх характеристика (за Е. Ф. Зеєром) 
Професійна 
деформація 

Прояв деформації в 
професійній діяльності 

1. Авторитарність 

Жорстка централізація процесу управління в формі викорис-
тання розпоряджень, вказівок, покарань. Панує нетерпимість 
до критики, переоцінювання власних можливостей, потреба 
командувати іншими, риси деспотизму, застосування жорстких 
адміністративних покарань, вимагання суворого дотримання 
дисципліни. 



 315

Професійна 
деформація 

Прояв деформації в 
професійній діяльності 

2. Демонстративність 
Надмірна емоційність, самопрезентація. Управлінська діяль-
ність існує як засіб самоствердження на тлі професійного коле-
ктиву. Демонстрація своєї переваги. 

3.Професійний догма-
тизм 

Прагнення до спрощення професійних завдань і ситуацій, ігно-
рування соціально-психологічних знань. Схильність до розу-
мових і мовних штампів. Перебільшеною є орієнтація на влас-
ний досвід. 

4. Домінантність 
Перевищення владних функцій, схильність до розпоряджень, 
наказів. Вимогливість і безапеляційність. Нетерпимість до кри-
тики колег. 

5. Професійна 
індиферентність 

Прояв байдужості, емоційної сухості й жорсткості. Ігнорування 
індивідуальних особливостей колег. Негативне сприйняття 
етичних норм і правил поведінки. 

6. Консерватизм 

Упереджене    ставлення   до інновацій.   Прихильність устале-
ним професійним     технологіям.   Насторожене ставлення до 
представників інших національностей. Невміння залучати од-
нодумців, направляти їх до ініціативного виконання своїх зо-
бов’язань. 

7. Професійна агресія 

Негативне ставлення до ініціативних, творчих і незалежних 
працівників. Виражена схильність до образливих зауважень, 
заниження оцінок, глузування та іронії, вживання конфліктоге-
нів при спілкуванні. 

8. Рольовий 
експансіонізм 

Фіксація на власних особистісних та професійних проблемах і 
труднощах. Переважання звинувачувальних і повчальних су-
джень. Перебільшення значення своєї ролі. Рольова поведінка 
за межами установи, організації. 

9. Соціальне лицемір-
ство 

Схильність до моралізування. Віра в свою моральну непогріш-
ність. Вербальна нетерпимість до ненормативних форм поведі-
нки. Нещирість почуттів і стосунків. 

10. Поведінковий 
трансфер 

Емоційні реакції та поведінка, властиві вищим керівникам і 
підлеглим. Асоціальні форми поведінки. 

11. Понадточність 

Придушення спонтанності, стримування самореалізації, конт-
роль за агресивністю, орієнтація на правила, інструкції, уник-
нення серйозної відповідальності. Стиль мислення є інертним і 
дещо догматичним. Скупість емоційних проявів, обачність. У 
міжособистісних відносинах – висока моральна вимогливість. 

Джерело : узагальнено та систематизовано автором за [4, 10] 
 

Приватними випадками прояву ПД є : адміністративне захоплення, си-
ндром емоційного «вигорання», а також управлінська ерозія.  

Стосовно адміністративного захоплення (АЗ), то це є своєрідним пси-
хічним станом, що виражається в надмірному захопленні адмініструванням, 
своєю владою. Він призводить до зловживання владою, адміністративного 
свавілля. Нерідко АЗ є одним із свідчень професійної деформації особистості  
керівників різного рангу.  

Синдром емоційного вигорання (англ.  burnout) – поняття, введене в 
психологію американським психіатром Гербертом Фрейденбергером у 
1974 році, що виявляється наростаючим емоційним виснаженням. Може тяг-
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ти за собою особистісні зміни в сфері спілкування з людьми (аж до розвитку 
глибоких когнітивних спотворень.  

Одним із найцікавіших психологічних феноменів є управлінська ерозія. 
Він полягає в тому, що з часом ефективність діяльності суб’єктів влади (керів-
ників) зменшується. Тривале перебування на керівній посаді призводить до то-
го, що рішення, котрі приймає керівник, стають все менш ефективними й раціо-
нальними. Влада як організуюча та спрямовуюча сила, як кажуть, «псується». 

Таким чином, професійна діяльність сприяє утворенню деформацій – 
якостей, що деструктивно впливають на працю та професійну поведінку. 
Професійна деформація особистості є неминучою, проте одних вона призво-
дить до втрати кваліфікації, інших – до байдужості, третіх – до безпідставно-
го завищення самооцінки й агресивності, більшість же – до пошуку засобів 
професійної реабілітації, тобто процесу та системи відновлення конкуренто-
спроможності працівника на ринку праці, матеріальної незалежності, самоза-
безпечення та інтеграції в суспільство. 

Основними способами професійної реабілітації є : 
– підвищення соціально – психологічної компетентності та аутокомпе-

тентності; 

– діагностика професійних деформацій і розробка індивідуальних стра-
тегій їх подолання; 

– проходження навчання за програмами особистісного та професійного 
зростання; 

– рефлексія професійної біографії та розробка альтернативних сценарі-
їв подальшого особистісного й професійного зростання; 

– профілактика професійної дезадаптації початківця фахівця; 
– оволодіння прийомами, способами саморегуляції емоційно – вольової 

сфери та самокорекції професійних деформацій; 
– підвищення кваліфікації та перехід до нової кваліфікаційної категорії 

чи на нову посаду. 
Надзвичайно ефективними засобами для усунення ( а також для профі-

лактики) форм прояву професійної деформації є використання способів са-
морегуляції та самовідновлення, зокрема такі як : тривалий сон, збалансоване 
харчування, спілкування з природою, відвідування бані / сауни, масаж, танці, 
музика та багато інших. За даними досліджень С. Філіної можна виокремити 
наступні природні прийоми саморегуляції організму :  

1) способи, пов’язані з управлінням диханням;  
2) способи, пов’язані з управлінням тонусом м’язів, рухами; 
3) способи, пов’язані із впливом слова; 
4 ) способи, пов’язані використанням образів [5, с. 78].  
Висновки. Отже, будь-яка професія ініціює утворення професійних 

деформацій – якостей, що деструктивно впливають на діяльність та поведін-
ку. Це неминуче явище, проте одних воно призводить до втрати кваліфікації, 
інших – до байдужості, третіх – до безпідставного завищення самооцінки та 
агресивності, більшість же – до пошуку засобів професійної реабілітації. 
Проблема полягає в профілактиці деформацій і технологіях їх подолання.  
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УДК 332.21:63.001.73 
РОЗВИТОК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

В СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЯХ 
Шамота Ю.Ю., ст. викладач 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Розглянуто основні проблеми розвитку відносин власності на землю, їх висвітлення у 
світовій економічній літературі. Здійснено аналіз досліджень, присвячених названій темі. 
Акцентовано увагу на тому, що трансформація економічних і земельних відносин первісно-
общинного ладу здійснювалась у ході еволюції - від відсутності конкретного власника землі - 
до появи приватної власності на засоби виробництва та продукцію, отриману від їх викори-
стання. Визначено, що характерною рисою земельних відносин за часів рабовласництва є аб-
солютна власність рабовласника на засоби виробництва, землю і результати праці на ній. 
Економічна сутність земельних відносин періоду феодалізму полягала в пануванні та зміц-
ненні правового статусу поміщика, як головного землевласника. Реформа 1861 р. щодо відмі-
ни кріпацтва мала прогресивний характер для еволюції земельних відносин, проте вона збере-
гла поміщицьке землеволодіння, не забезпечила селян землею. 

The major problems of development land tenure relationships and their coverage in the 
world economic literature have been examined. The researches devoted to this theme have been 
analyzed.Focused on the fact that the transformation of economic and land relations of primitive 
society was carried out in the course of evolution - from the lack of a specific ground landlord - the 
appearance of private ownership of the means of production and the products obtained from their 
use. It has been determined that the characteristic feature of land relations in the days of slavery is 
the slaveholder's absolute ownership of the means of production and ofland and labor results on it. 
The economic essence of land relations in the feudal period was domination and strengthening the 
legal status of the landlord, as a primary landowner. The reform of 1861 of the abolition of serfdom, 
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had a progressive character for the evolution of land relations, however, it retained landlordism and 
did not provide land to the peasants. 

 

Постановка проблеми. Україна, протягом останніх двох десятиліть, пе-
реживає достатньо складні, а, іноді, і болючі зміни у сфері земельних відносин 
зокрема, перетворення колгоспів у КСП, а потім у підприємства інших органі-
заційно-правових норм, розпаювання землі, її приватизація, створення ринку 
оренди землі тощо.  

Правовою основою землекористування і регулювання земельних відно-
син стала переважна власність на землю, різні способи залучення якої до госпо-
дарської діяльності обумовили виникнення різних за змістом земельних відно-
син. Осмислення еволюції їх трансформацій має ґрунтуватися на ґрунтовних 
дослідженнях, які набувають все більшої актуальності 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед досліджень, присвяче-
них названій темі, необхідно виділити низку наукових праць М. Федорова, який 
стверджує, що земельні відносини в історичному аспекті слід пов'язувати зі 
зміною і розвитком суспільно-економічних формацій [1]; І. Іванюка, що пропо-
нує класифікацію земельних відносин [2], яка згодом була використана в робо-
тах ряду науковців, зокрема: Г. Черевка, Г. Дудича, В. Заремби [3], І. Колесник 
[4] та ін. 

Проте глибокий ретроспективний аналіз розвитку форм землеволодіння 
та відносин власності на землю завжди є своєчасним, оскільки суспільні відно-
сини перебувають у постійному русі.  

Постановка завдання: Завданням дослідження є періодизація розвитку 
відносин власності на землю від до ринкового часу до початку становлення ка-
піталізму з виділенням найхарактерніших рис з метою осмислення сучасних аг-
рарних перетворень в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Погоджуючись з М. Федо-
ровим, що земельні відносини в історичному аспекті обумовлюються зміною і 
розвитком суспільно-економічних формацій [1], слід зазначити, що окремі їх 
типи не відмирають зовсім, а можуть бути присутні у межах більш розвинутих 
формацій. Процес переходу від однієї суспільно-економічної формації до іншої 
мав прогресивний характер, сприяв розвитку продуктивних сил, удосконален-
ню виробничих відносин і, безумовно, впливав на розвиток земельних відносин.  

Проте, не можемо погодитися із думкою І. Іванюка, який розвиваючи 
концепцію М. Федорова, пропонує наступну класифікацію земельних відносин: 
первіснообщинні, рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, соціалістичні та 
постсоціалістичні земельні відносини [2, с. 81]. Цю класифікацію використовує 
в своїх роботах ряд науковців, зокрема: Г. Черевко, Г. Дудич, В. Заремба, І. Ко-
лесник [3, с. 130; 12, с. 3]. 

Вважаємо, що помилково використовувати назву суспільно-економічної 
формації для назви земельних відносин цього періоду. По-перше, ключовим 
елементом у земельних відносинах є відносини власності, а не історичний пері-
од їх функціонування. І в період рабовласництва, і за часів феодалізму, і в епоху 
капіталізму однією з форм власності була приватна. І немає ніякого значення як 
називався власник – патріцій (за часів рабовласництва), боярин, поміщик (за ча-
сів феодалізму), чи капіталіст (за часів капіталізму). Кожен з них на умовах 
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приватної власності міг вільно користуватися, розпоряджатися або відчужувати 
земельну ділянку, яка в різних історичних епохах теж мала різні назви (вілла, 
вотчина, відруб). Але, сутність самих земельних відносин залишалася не змін-
ною. По-друге, формулювання «рабовласницькі земельні відносини» може 
сприйматися як окремий вид земельних відносин, що вносить плутанину при 
використанні цього поняття.  

Таким чином, визначення «первіснообщинні», «рабовласницькі», «феода-
льні», «соціалістичні», «капіталістичні» земельні відносини, є некоректним. 
Вважаємо, більш доцільним є формулювання «земельні відносини за часів ра-
бовласництва, феодалізму або соціалізму» тощо.  

Розглянемо етапи розвитку приватної земельної власності. Так, в суспіль-
стві первісної доби, земельної власності не існувало, адже головними заняттями 
населення були збиральництво, загінне полювання та рибальство. Початок за-
родженню земельної власності поклав процес переходу від привласнюючих 
форм господарювання до відтворюючих. Але, в той час, землі було ще вдосталь 
і потреби відмежовувати собі окремі ділянки ніхто не відчував. Крім того, у 
зв’язку з відсталими способами обробітку землі, виникала потреба у періодич-
ній зміні виснажених земельних ділянок новими. Тому немало необхідності за-
кріплення ділянок за певними особами. Земельні території належали всьому су-
спільству, тому оброблялися теж всією спільнотою. Головною соціальною 
структурою суспільства була община – поселення членів одного роду, а згодом 
різних родів [5, с.12 ]. Общинна власність на землю забезпечувала рівноправний 
розподіл продуктів праці кожному члену общини.  

Вдосконалення знарядь праці сприяло розвитку землеробства, що в свою 
чергу, поширювало осілий спосіб життя. Одночасно зростала кількість населен-
ня, виникала потреба в продуктах харчування. Все це обумовлювало закріплен-
ня земельних ділянок за главами родин, спочатку на короткий період, тобто на 
той час, доки завершиться цикл землеробських робіт, а потім, з розвитком та 
вдосконаленням способів обробітку землі, на більш тривалий період. Проте, во-
лодіння земельними ділянками мало тимчасовий характер, внаслідок періодич-
ного перерозподілу землі між людьми в ході міграції населення, воєнних конф-
ліктів, високої смертності.  

Поступове зникнення періодичних перерозподілів формує умови для ви-
никнення сімейної власності. Тобто, кожна родина закріплює за собою певну 
земельну ділянку остаточно. Але право володіння землею не передбачає права 
розпорядження, тобто, глава родини не може продати, подарувати або розпоря-
дитися землею на випадок своєї смерті, земля не є приватною власністю родини 
[6, с. 66].  

Рабовласницький лад був першою економічною системою, функціону-
вання якої відбувалося завдяки експлуатації чужої праці. Головна продуктивна 
сила суспільства – працююча людина, примусово з’єднується із засобом вироб-
ництва і є у повній залежності від свого господаря. Земельні відносини цього 
періоду ґрунтувалися на приватній власності. Їх найбільш характерною рисою 
була наявність приватних земельних володінь, які називалися «вілли» (земельні 
маєтки площею 25 – 100 га) та величезних латифундій (десятки тисяч гектарів 
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землі, що належала родовій аристократії), де працювали збіднілі одноплемінни-
ки та раби-військовополонені, які разом із землею та іншими засобами вироб-
ництва перебували у приватній власності рабовласника. З часом латифундії 
трансформуються у невеликі ділянки землі (парцели), які надавалися колонам-
землеробам, вільноотпущенним рабам та іншим дрібним власникам на основі 
оренди [7, с. 27].  

Земельні відносини за часів феодалізму від земельних відносин періоду 
рабовласництва відрізняло те, що основний виробник сільськогосподарської 
продукції – селянин міг мати земельну ділянку біля будинку у своїй приватній 
власності і був власником продукції, яку виробляв. Однак, право власності на 
надільну землю (у полі) залишалося у феодалів, що зумовлювало виникнення 
феодальної земельної ренти. Однією із форм земельної ренти була, так звана, 
відробіткова рента, коли основну частину свого робочого часу селянин повинен 
був відробити на землі феодала, який був власником виробленого продукту. Та-
ка система земельних відносин називалась панщиною. Основними формами зе-
млеволодінь панівних верств населення на той час були: «вотчина» (приватна 
сімейна власність, алодального типу, яка вільно відчужувалася – продавалася, 
обмінювалася, заповідалася у спадщину або дарувалася) та «помістя» (умовно-
службове тимчасове володіння земельною ділянкою бенефіціального типу, на 
засадах неповної приватної власності, коли поміщик (військовий службовець) 
не міг розпоряджатись наданою йому державою землею на свій розсуд Особли-
востями цієї форми земельних відносин було те, що земельна ділянка, якою на-
ділявся військовий службовець, була своєрідною формою оплати його служби в 
армії, тому її розміри залежали від його військового чину. Також, при наділенні 
поміщика землею враховувалась її якість. Земля поділялась на три категорії: по-
гана, середня і добра, що враховувалось, як надбавка до оплати військової слу-
жби [3, с. 130]. 

Порівняно з рабовласницьким ладом, земельні відносини отримали пода-
льший розвиток, але, з часом, відбулося гальмування, оскільки зросли  соціальні 
протиріччя, характерні для феодального суспільства. 

Основу для остаточного становлення права приватної власності на землю 
створило формування ринкової форми організації економіки. За капіталістичної 
економічної системи, на відміну від рабства або феодалізму, потенційний пра-
цівник добровільно погоджується виконувати певні господарські функції для 
здійснення виробничого процесу. Земельна власність набуває форми приватної 
власності. При цьому земля для її власника постає як засіб виробництва; як 
об’єкт продажу (товар); власність, що дає дохід (передача землі в оренду); вигі-
дне вкладення капіталу (уречевлене багатство). 

Історичні умови виникнення приватної земельної власності на території 
України формувалася в системі економічних відносин Польщі, Російської та 
Австро-угорської імперії. Тогочасна історія земельних перетворень, що тісно 
пов’язана з історією українського селянства, розвивалась двома паралельними 
шляхами, зумовленими розподілом України між Австрійською та Російською 
імперіями. У 1781 р наказом імператора Йосифа ІІ на території Правобережної 
України відбулося скасування кріпацтва, але для селян Лівобережної України, 
яка входила до складу Російської імперії, зберігалися феодальні відносини і 



 321

зміцнювалося кріпацтво. Кріпосне право було основним гальмом у розвитку 
капіталістичного способу виробництва. В Лівобережній Україні, кріпацтво було 
найважчим, адже 95% землевласників були чужинцями та ставилися до україн-
ців з презирством й ненавистю. Це зумовило масові селянські бунти та повс-
тання. І на початку 1861 р. був проголошений Маніфест про скасування кріпац-
тва та прийнятий проект аграрної реформи [8, с. 138]. Таким чином, у 1861 році 
кріпосне право було скасоване в усій Російській імперії, у тому числі, і в Украї-
ні. Реформа мала прогресивний характер для еволюції земельних відносин. 

Сутність реформи: 
- відміна кріпосного права для поміщицьких селян;  
- розподіл поміщицьких земель здійснювався між колишніми кріпаками 

на основі викупу (хоча мало хто з них мав на це кошти); 
- надання поміщиком у постійне користування селянам їх садиб і невели-

ких земельних ділянок та інших угідь, за умови виконання певних повинностей 
і у відповідності до місцевих положень;  

- об'єднання розкріпачених селян у сільські общини;  
- реформування земської системи (створення земських управ) [9, с.124]. 
За таких обставин держава виплачувала поміщику 80% вартості землі у 

формі облігацій, селяни ж повинні були відшкодувати цю суму уряду протягом 
49 років. Протягом 9 років після оголошення реформи селяни лишалися права 
відмовитися від земельного наділу та вийти зі складу сільської громади [9, с. 
124]. 

Негативні наслідки реформи 1861 р. для України: 
1. Селянство втратило до 31% загальної площі земель, яка раніше перебу-

вала у їхньому користуванні, понад 8 % селянських дворів були повністю без-
земельними [9, с.126]. Розмір наділу землі на одного чоловіка був зменшений на 
40%, зокрема, на Чернігівщині на 25%, на Харківщині на 31 % [10, с. 292]. 94 % 
селян одержали наділи менше 5 десятин (менше 5 га), тобто, менше норми про-
житкового мінімуму. Ціла категорія селян, які вели домашнє господарство по-
міщиків, тобто так звані «дворові» селяни взагалі не отримали землі; 

2. Земельний наділ роздрібнювався на кілька ділянок у різних місцях. 
Кожен селянин мав до кількох десятків смуг своєї землі, які були перемежовані 
із ділянками поміщика або інших селян. Це фактично позбавляло селян пасо-
вищ, луків, лісів та інших угідь. 

3. Отримана земля була гіршої якості, іноді, взагалі непридатна для хлі-
боробства. Утворилися економічно слабкі та неефективні господарства. 

4. Значна частина земель перейшла в общинне землеволодіння. 
5. Земельні наділи повинні бути викуплені у поміщиків протягом 49 ро-

ків, під 6 % річних, згідно зі встановленими реформою цінами, внаслідок чого 
селяни переплатили на 45% більше тодішніх ринкових цін [9, с.125]. Так, в 
Україні до 1906 р., коли припинилися викупні платежі, поміщики отримали за 
землю, передану селянам 382 млн. карбованців, тоді як її ринкова вартість ста-
новила 138 млн. крб [7, с.197]. 

6. За селянами зберігалась їх економічна залежність від поміщиків, селян-
ські землі були обкладені податками в 10 і більше разів більшими, ніж поміщи-
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цькі [3, с. 130]. 
7. Велике поміщицьке землеволодіння так і не було ліквідовано. 
Характерною особливістю селянської реформи було виокремлення двох 

головних форм землеволодіння: подвірної (приватної) та общинної. 
Висновки. Таким чином, трансформація земельних відносин первісно-

общинного ладу здійснювалась у ході еволюції - від відсутності конкретного 
власника землі - до появи приватної власності на засоби виробництва та проду-
кцію, отриману від їх використання. Характерною рисою земельних відносин за 
часів рабовласництва є абсолютна власність рабовласника на засоби виробниц-
тва, землю і результати праці на ній. Економічна сутність земельних відносин 
періоду феодалізму полягала в пануванні та зміцненні правового статусу помі-
щика, як головного землевласника. Реформа 1861 р. мала прогресивний харак-
тер для еволюції земельних відносин, проте вона зберегла поміщицьке землево-
лодіння, не забезпечила селян землею та не зрівняла їх громадські права з ін-
шими верствами суспільства.  
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УДК: 330.123.7 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 
Щаслива Г.П., к.е.н., ст. викладач 

Міжрегіональна академія управління персоналом 
 
Проаналізована сфера діючих механізмів фінансового забезпечення формування та 

оновлення  сучасної матеріально-технічної бази аграрної сфери, функціонування ринку 
матеріально-технічних ресурсів в Україні. Наголошується, що серед зовнішніх джерел 
оновлення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства слід виділити фінан-
совий лізинг та кредитування. Показано агрокредитний сегмент фінансового ринку, як 
альтернативне джерело фінансування ресурсозабезпечення сільськогосподарських вироб-
ників, що характеризується недостатньою розвиненістю.  

Analyzed the scope of the existing mechanisms for financial support to formation and 
updating of modern material and technical base of agricultural areas functioning market inputs 
in Ukraine. It is noted that among external update inputs agriculture should provide financial 
leasing and financing. Displaying ahrokredyt segment of the financial market as an alternative 
source of financing of resource farmers, characterized by underdevelopment. 

 
Постановка проблеми. Сучасна аграрна економіка, як показує світо-

вий досвід, має будуватись за принципом інновацій, який в однаковій мірі 
має торкатися практично всіх факторів виробництва: техніки, технології, со-
ртів рослин і порід тварин, менеджменту, інвестицій та ін. Не можна розра-
ховувати на виробництво конкурентоздатної продукції як на внутрішньому, 
так і зовнішньому ринках, якщо вона вироблятиметься застарілими техноло-
гіями та ручною працею. 

Тому подальший розвиток аграрного сектору економіки України тісно 
пов'язаний, насамперед, з нарощуванням інвестицій в основний капітал. 
Тільки на основі суттєвого збільшення капітальних вкладень у розвиток ма-
теріально-технічної бази сільського господарства, її оновлення новітніми ви-
сокопродуктивними сучасними машинами і знаряддями, розширення впрова-
дження науково-технологічних досягнень в аграрне виробництво, дасть но-
вий поштовх у його розвитку, а інтенсифікація сільського господарства на-
буде реального змісту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансування оно-
влення матеріально-технічних ресурсів широко освітлена в економічній літе-
ратурі, як вітчизняними авторами В.Г. Андрійчука, Я.К. Білоуська, П.І. Гай-
дуцького, С.І. Кваші, В.В. Лагодієнка, М.Г. Лобаса, Ю.О. Лупенка, Л.О. Ма-
рмуль, Г.М. Підлісецького, В.Я. Плаксієнка, П.Т. Саблука, В.І. Топіхи, так і 
закордонними дослідниками Б.А. Колтинюком, Б.А. Райзбергом, Є.В. Улья-
новим, У. Шарпом та ін. Проте певні аспекти цього питання, що мають від-
ношення до покращення ситуації з фінансового забезпечення оновлення  ма-
теріально-технічних ресурсів аграрної сфери сьогодні потребують подальшо-
го більш серйозного дослідження. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз шляхів фінансового 
забезпечення оновлення матеріально-технічних ресурсів, вивчення динаміки 
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інвестиційних процесів, врахування перспектив та місця фінансової складової. 
Методичною основою виконаного дослідження є діалектичний метод 

пізнання, вимоги об’єктивних економічних законів ринкової економіки, тео-
ретичні положення аграрної економічної науки з проблем оновлення матеріа-
льно-технічних засобів аграрної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Брак власних фінансових 
ресурсів, висока вартість залучених коштів та диспаритет цін між сільського-
сподарською та промисловою продукцією значно обмежують інвестиційні 
потоки в основний капітал вітчизняного аграрного виробництва (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка інвестицій в основний капітал аграрної сфери України 

Показник 1990 р. 2001 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Інвестиції в основний капітал у 
фактичних цінах, млн. грн. 11799 1552 9338 16682 9295 12062 17006 19363

Індекси інвестицій в основний 
капітал, % до попереднього року 141,5 157,9 118,2 143,2 49,9 112,2 131,1 110,5

Прямі іноземні інвестиції, млн. 
дол. США …. 83,8 552,9 809,1 786,7 831,1 825,7 800,7

 

Аналізуючи подані у табл. 1 дані, відмітимо, що у 2009 р. кризові умо-
ви спричинили скорочення обсягів інвестицій, що дещо порушило позитивну 
динаміку нарощування інвестиційних потоків в аграрному секторі України, 
яка спостерігалася на протязі останніх 13 років. Це пов’язано в першу чергу, 
з тим, що в умовах економічної кризи (пік якої припав саме на 2009 р.) інвес-
тори та кредитори також потерпали від зменшення обсягів вільних фінансо-
вих ресурсів і, як наслідок, обережно підходили до вибору об`єктів фінансу-
вання та позичальника. Станом на 1 січня 2013 р. у розвиток сільського гос-
подарства вкладено 800,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (на-
ростаючим підсумком з початку інвестування), що становить близько двох 
відсотків загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. Загалом же, у 
2013р. суб'єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування у 
сільське господарство вкладено 19,4 млрд. грн. інвестицій в основний капі-
тал, що на 13,8% більше, ніж у 2011 р.  

Таким чином, не дивлячись, на загалом позитивну динаміку вкладень в 
основний капітал сільгоспвиробництва, як з боку вітчизняних, так і зі сторо-
ни іноземних інвесторів, досягнутий рівень на сьогоднішній день є досить 
низьким і не задовольняє технологічні потреби галузі навіть на 50%. Адже 
враховуючи стрімкий і випереджаючий ріст цін на сільськогосподарську тех-
ніку, слід говорити лише про відновлювальний, а не інвестиційний ріст осно-
вного капіталу. 
Виходячи з того, що фінансування сільгоспвиробництва має забезпечувати 

відповідний рівень його розвитку, необхідно застосовувати ефективний фі-
нансовий механізм забезпечення оновлення матеріально-технічних ресурсів 
сільськогосподарського виробництва. Цей механізм складається з двох рів-
нів, а саме – максимізації власного та оптимізації залученого капіталу [2, 3], 
де внутрішні та зовнішні ресурси виступають при цьому з рівновеликим зна-



 325

ченням (рис. 1). 

 
Рис. 1. Джерела фінансового забезпечення оновлення матеріально- 

технічних засобів сільськогосподарських виробників 
 

Розглянемо окремо основні з наведених на рис. 1 напрямків фінансу-
вання оновлення матеріально-технічних засобів аграрного виробництва. Вра-
ховуючи низьку платоспроможність аграрних виробників, зовнішні джерела 
фінансування для господарств стають практично недоступними. Тому на да-
ному етапі розвитку аграрного ринку для переважної більшості господарств 
основним джерелом фінансування виробничої діяльності є власні ресурси, 
тобто амортизаційні відрахування, суми страхових відшкодувань, виручка від 
продажу основних засобів, нерозподілений прибуток (якщо такий є). Ними 
обходяться приблизно 85-90 % господарств.  

Єдиним фактором, що може певною мірою характеризувати негативний 
бік внутрішніх джерел, є їх обмеженість і обумовлена цим неможливість 
розширення інвестиційної діяльності. Цим пояснюються досить незначні об-
сяги та темпи оновлення сільськогосподарської техніки. Адже, у даному ви-
падку потреби покупців значно перевищують їх фінансові можливості. Тому 
для повноти нашого аналізу, визначимо фінансовий стан вітчизняних сіль-
госпвиробників і обсяги грошових потоків, які вони мають можливість спря-
мовувати на оновлення своєї матеріально-технічної бази (табл. 2.). 

Аналізуючи наведені у табл. 2 дані, відмітимо, що не дивлячись на при-
бутковість ведення сільськогосподарської діяльності в Україні, яка в останні 7 
років (2005-2012 рр.) стабілізувалася на рівні 7-20%, більшість сільськогоспо-
дарських товаровиробників відчувають значний дефіцит грошових коштів, а, 
відповідно, не мають можливості відновити або зміцніти існуючу ресурсну ба-
зу. Для порівняння, розмір прибутку від реалізації сільськогосподарської про-
дукції у середньому за останні 7 років (2005-2012 рр.) становив близько 6 
млрд. грн. на рік у порівнянні із майже 11,5 млрд. крб. у 1990 р., тобто в 2 рази 
менше, а якщо перевести крб. в гривні, то і в усі 12 разів. 

ДЖЕРЕЛА 
фінансового забезпечення оновлення матері-
ально-технічних засобів сільгоспвиробників 

Внутрішні джерела  
фінансування 

Зовнішні джерела 
фінансування 

 

Державне сприяння

- прибуток підприємства; 
- амортизаційний фонд; 
- нерозподілений прибуток; 
- використання прихованих 
резервів (реалізація неви-
робничих засобів, індек-
сація майна); 

- механізм реструктуризації 
активів. 

- збільшення статутного капіталу за 
рахунок емісії та реалізації активів; 

- банківське кредитування; 
- використання факторингу; 
- використання фінансового лізингу; 
- використання векселів; 
- комерційне кредитування; 
- благодійна (спонсорська) допомога. 

- бюджетні дотацій для 
оновлення матеріально-
технічної бази; 

- механізм здешевлення 
кредитів; 

- державний лізинг. 
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Таблиця 2 
Динаміка основних показників функціонування підприємств 

галузі сільського господарства в Україні 
Показники 1990 р.1 2000 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Україна 
Чистий прибуток, збиток (-) від 
усієї діяльності, млн. грн. 9595,2 1410,9 3201,5 7576,42 17089,6 25267,0 26960,8

Підприємства, які одержали чи-
стий прибуток  
   у відсотках до загальної кіль-
кості 

81,6 65,5 66,2 69,22 69,32 83,5 78,6 

   фінансовий результат, млн. 
грн. 9321,0 3285,3 5409,7 13961,6 22282,9 30182,3 33716,7

Підприємства, які одержали чи-
стий збиток  
   у відсотках до загальної кіль-
кості 

18,4 34,5 33,8 30,82 30,72 16,5 21,4 

фінансовий результат,  
млн. грн. 2101,8 1532,9 1707,3 6385,2 5193,3 4915,3 6755,9

Рівень рентабельності всієї дія-
льності, %  42,6 -1,0 6,8 8,7 16,8 19,3 16,2 

Рівень рентабельності операцій-
ної діяльності, % 42,6 -1,0 6,8 13,8 21,1 24,7 22,5 

у тому числі  
продукції рослинництва 98,3 30,8 7,9 32,7 19,6 16,9 26,7 

продукції тваринництва 22,2 -33,8 5,0 -13,4 0,1 5,5 7,8 
  1 - млн. крб. 

 

Тут, слід відмітити, що у галузі сільського господарства одержується 
чистий прибуток не тільки від реалізації сільгосппродукції, тому сума чисто-
го прибутку від всієї діяльності в середньому на 5-10% вища порівняно з 
прибутком від сільськогосподарського виробництва. А у 2012 р. інші види 
діяльності вітчизняних аграрних виробництв збільшили загальний прибуток 
підприємств майже на 35,0%, що безумовно певною мірою активізувало про-
цеси інвестування в оновлення матеріально-технічної бази сільгоспвиробни-
цтва. Проте недостатність фінансового забезпечення мінімізує можливості у 
напрямку відновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня кваліфі-
кації робітників, вирішення соціальних питань та загального розвитку окре-
мих сільських територій.  

Змінити ситуацію на краще зміг би розвиток ринку лізингових відно-
син. В Україні лізинг є однією з форм державної підтримки сільськогоспо-
дарських виробників і використовується в більшості випадків як один із за-
собів непрямого субсидування аграрних виробників. На сучасному етапі на 
ринку агролізингових послуг діє ряд лізингових компаній різних форм влас-
ності. Їх кількість, зареєстрована у минулому році, перевалила за сотню. Лі-
дируючі позиції серед займає державний лізинговий агент – Національна Ак-
ціонерна Компанія "Украгролізинг". За умовами, пропонованими НАК "Ук-
рагролізинг", строк лізингу становить від 3 до 7 років. За користування лізин-
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говою технікою лізингоодержувач сплачує 7% її невідшкодованої вартості 
[6]. Компанія надає у фінансовий лізинг техніку під 2,8%  річних, а приватні 
лізингові компанії – під 18-20%. Для довідки: за даними НАК "Украгролі-
зинг", лізингова ставка (%) дорівнювала: у 1998 р. – 30,8; 1999 р. - 25,0; 2000 
р. – 15,0; 2001 р. – 9,9; 2002 р. – 5,8; 2003 р. – 4,5; 2004 р. – 3,2; 2005р. – 2,8; 
2006-2012 рр. – 2,8. Це у 5-6 раз нижче порівняно з сумами платежів комер-
ційним банкам за користування кредитами.  

За оцінками експертів Світового банку, при сучасному стані АПК 
України та відкритому русі товарів і капіталів у зв’язку зі вступом України в 
СОТ  потенційний попит на лізингові послуги може становити від 12 до 50 
млрд. дол. США. Це означає, що в даний час лізингові компанії надають по-
слуг в обсязі 0,6-0,8% від своєї потенційної можливості. 

Дослідження показало, що  з метою збільшення прибутку НАК в біль-
шості випадків встановлює ціну техніки (на базі цієї ціни здійснюється роз-
рахунок лізингових платежів) на рівні, що значно перевищує її ринкову ціну 
при безпосередньому продажу. Враховуючи, те що різниця цін перевершує 
відсоток по середньострокових кредитах у 2012р., можна зробити висновок, 
що у цих умовах для сільгоспвиробників вигідніше придбавати техніку не в 
лізинг, а за рахунок банківського кредиту, відсоткова ставка по якому може 
до того ж бути частково компенсована з бюджету. 

Однак, умови державних лізингових проектів все одно залишаються 
досить вигідними для сільгоспвиробників, що підтверджується наявністю 
значного незадоволеного попиту на даний продукт з боку сільгосппідпри-
ємств, як області так і держави в цілому. В першу чергу, це пов’язано з недо-
статнім розвитком агрокредитного сегменту фінансового ринку, як альтерна-
тивного джерела фінансування ресурсозабезпечення сільгоспвиробників. 

Якщо процент на кредит ще можна вважати прийнятним, то обслугову-
вання цього кредиту є досить дорогим: зниження відсотків, що спостерігалося 
останнім часом, було перекрите різноманітними комісійними за видачу готів-
ки, обслуговування кредиту, дострокове погашення та ін., що зумовлює реаль-
ний рівень відсоткової ставки 25-30% і більше. Досить дорогим є і безпосере-
днє оформлення кредиту. Аграрному підприємству при кредитуванні при-
дбання основних засобів доводиться додатково сплачувати (крім відсотка річ-
них): внесення в реєстр застави; послуги нотаріуса; державний базовий стра-
ховий тариф; страховий платіж; розгляд анкети і експертизу документів; роз-
рахунково-касове обслуговування (залежно від розміру кредитних операцій).  

Вважаємо, що пріоритетним напрямком державної підтримки аграріїв 
на майбутнє залишаться програми з компенсації відсоткових ставок за агро-
кредитами. На ці цілі у держбюджеті кожного року закладаються певні суми 
коштів (рис. 2). 

Як видно з даних наведених на рис. 2, компенсація відсоткових ставок 
по агрокредитах за рахунок бюджетних коштів на протязі всього розглядає 
мого періоду відбувалася нестабільно. Найбільше коштів для здешевлення 
кредитів сільгоспвиробникам було виділено у 2008 р., тоді як у 2010 р. про-
граму взагалі було призупинено. 
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Рис. 2. Обсяги та динаміка державної підтримки сільського господарства 

України через механізм здешевлення кредитів у 2006-2012 рр. 
 

А у 2012 р. на компенсацію відсотків по агрокредитах держава виділи-
ла лише близько 600 млн. грн. І хоча міністерство змінами в закон про держ-
бюджет заклало ще 500 млн. грн., однак, чи побачать ці кошти аграрії неві-
домо. Все це зайвий раз засвідчує відсутність в Україні технічної політики, яка б 
створювала сприятливі умови для оновлення матеріально-технічного парку віт-
чизняного сільського господарства за рахунок вітчизняного машинобудування. 

Висновки. Враховуючи все вище зазначене, слід відмітити, що важли-
ве значення має стимулювання залучення у сільськогосподарське виробницт-
во іноземних і внутрішніх зовнішньоекономічних інвестицій, зокрема насе-
лення, посилити інвестиційну спрямованість аграрних перетворень, створити 
умови для реального довгострокового агрокредитування, надати можливість 
сільгоспвиробникам користуватися кредитами на 10-15 років зі ставкою до 
10% річних, переважну частину інвестицій в основний капітал, здійснюваних 
за рахунок всіх джерел фінансування, спрямовувати на оновлення машинно-
тракторного парку аграрних підприємств, відновлення, технічного пере-
озброєння, реконструкцію, модернізацію та раціональне використання виро-
бничих потужностей. 

При цьому державна підтримка повинна розглядатися не через фінансу-
вання діяльності окремих суб’єктів, а через врегулювання організаційно-
правових механізмів ефективного співіснування всіх учасників внутрішнього 
та зовнішнього товарних ринків, ринку праці та фінансового ринку. Для вдо-
сконалення фінансових інструментів оновлення матеріально-технічної бази 
вітчизняного сільського господарства, на наш погляд необхідно, здійснити 
наступні заходи. 

З метою широкого розвитку лізингу потрібно удосконалити відносини 
між лізингодавцями та державою – з одного боку, і лізингодавцями та лізин-
гоодержувачами – з іншого, а також опрацювати механізм розподілу ризиків 
у процесі взаємодії учасників лізингового процесу. Лізинговим компаніям 
потрібно поступово переходити від використання бюджетних коштів держа-
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ви до залучення коштів приватного сектору економіки як вітчизняного, так і 
зарубіжного. Слід створити конкурентне середовище між лізинговими ком-
паніями, що, як свідчить практика західних країн, забезпечує покращання їх 
роботи, здешевлює послуги, поліпшує якість.  

Для покращення фінансового стану сільськогосподарських підприємств 
потрібно удосконалити кредитну політику, суть якої полягає у зменшенні 
процентних ставок і стимулюванні довгострокових кредитів.  Запровадження 
в Україні інституту продажу й застави землі також відкриє нові можливості 
перед агровиробниками. Це дозволить реалізувати нові фінансові схеми при 
купівлі сільськогосподарської техніки, зокрема, одержати кредит на закупів-
лю необхідного обладнання приватним власникам можна буде під заставу 
приватизованої землі. 
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КОН’ЮНКТУРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Яснолоб І.О., асистент 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Охарактеризовано сутність кон’юнктурного аналізу плодоовочевого ринку. Визна-

чено особливості функціонування ринку, виділені основні напрями його дослідження. Роз-
глянуто систему статистичних показників для вивчення кон’юнктури ринку плодоовоче-
вої продукції. Проаналізовано методи та способи прогнозування кон’юнктури ринку. За-
пропоновано авторську методику дослідження плодоовочевого  ринку, з урахуванням те-
нденцій розвитку аграрної галузі. Обґрунтовано доцільність та ефективність її викорис-
тання. 

The essence of conjuncture research of the fruit and vegetable market has been 
described. The peculiarities of functioning of the market have been determined; the main 
directions of its statistical study have been singled out. The system of statistical indices for 
research of the fruit and vegetable market has been examined. The methods and ways of 
forecasting of the market conjuncture have been analyzed. The author studies the method of fruit 
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and vegetable market, taking into account trends in the agricultural sector. The effectiveness of 
the use of the method. 

 
Постановка проблеми. Важливим і необхідним процесом успішної 

виробничо-комерційної діяльності будь-якого сільськогосподарського під-
приємства, яке займається вирощуванням та реалізацією плодоягідної проду-
кції, в умовах ринкової економіки є вивчення кон'юнктури ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем фор-
мування та розвитку аграрних ринків відображені у наукових працях таких 
вчених, як В.Я. Амбросова, П.І. Гайдуцького,  І.Г. Кириленка, Ю.С. Ковален-
ка, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, П.Т. Саблука, О.М. Шпичака та інших. 
Питання, пов'язані з дослідженням кон'юнктури аграрного ринку України, 
виявленням основних факторів впливу на кон’юнктуру, на сьогодні є недо-
статньо вивченими. Українські та російські дослідники присвятили цій галузі 
незначну кількість робіт. До того ж, їхні результати не мають системного ха-
рактеру і не знаходять практичного застосування. 

Постановка завдання. Проаналізувати фактори, які можуть впливати 
на зміни кон’юнктури ринку, дослідити природу їх прояву та виявити альте-
рнативні способи їх стабілізації та контролю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон’юнктура змінюється 
під впливом різних факторів, які визначають ситуацію на ринку в конкретний 
момент часу. Для аналізу факторів, що впливають на кон’юнктуру плодоово-
чевого ринку, дослідження проводилося за такими напрямами: пропозиція, 
попит, цінова ситуація, торгівля та інфраструктура ринку. При цьому вико-
ристовувався балансовий метод та прогнозування. Баланс формування і ви-
користання продовольчих ресурсів плодоовочівництва розраховувався на 
підставі даних Державного комітету статистики та результатів власних нау-
кових досліджень. Розрахунки проводилися за статтями балансу: загальна 
пропозиція (запаси на початок року, виробництво, імпорт); загальний попит 
(продовольство, корми, переробка на нехарчові потреби, втрати, експорт); за-
лишки на кінець року; коефіцієнт співвідношення залишків до попиту (його 
зростання свідчить про виникнення передумов до зниження цін). 

Основними сегментами системи пропозиції є: вітчизняне виробництво 
плодів і овочів, їх імпорт, переробка, зберігання, товарна обробка, маркуван-
ня продукції, транспорт і зв’язок. Для характеристики пропозиції на вітчиз-
няному ринку плодів і ягід досліджувалися площі плодоносних насаджень, 
обсяги виробництва, урожайність, імпортні поставки, асортимент і конкурен-
тоспроможність продукції. Для плодоовочевого ринку характерними ознака-
ми є нестабільний характер пропозиції (залежить від погодних умов вирощу-
вання культур), низька еластичність попиту і нестабільні темпи зростання то-
варообігу, значні цінові коливання, різкі зміни обсягів експорту та імпорту 
тощо. Тому, вони є досить немобільними, ризиковими і слабо прогнозовани-
ми ринками. 

На рівні попиту розглядались обсяги продажу, канали реалізації, екс-
портні поставки, рівень товарності, самозабезпеченості та споживання, міст-
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кість і насиченість. Характерною особливістю ринку є нееластичний попит 
на плодоовочеву продукцію і продукти її переробки. Така реакція впливає на 
дію законів попиту, відповідно до якого споживачі скорочують обсяги купів-
лі товарів при зростанні їх ціни, і навпаки, споживають їх більше при зни-
женні ціни. Окрім цього, попит на товари плодоовочевої групи обумовлюєть-
ся фізіологічними потребами харчування та іншими чинниками. 

Від так, основні параметри економічного розвитку плодоовочівництва 
(обсяг, якість, асортимент) визначаються не лише специфічними умовами 
відтворення виробництва та розподілу продукції (характерною особливістю 
яких є скорочення й різке подорожчання ресурсів), а насамперед дією 
об’єктивних законів ринку. Серед них провідне місце належить закону варто-
сті, попиту, пропозиції. Це викликає необхідність переорієнтовувати вироб-
ництво на задоволення потреб споживачів і одержання прибутку.  

Інформацію про джерела і обсяги формування величини ринкового по-
питу та пропозиції на регіональному ринку плодоовочевої продукції у дослі-
джуваному періоді надають інформація табл. 1. 

Таблиця 1 
Кон’юнктура ринку овочів, плодів і ягід у Полтавській області 

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

Попит, тис. т – всього 393,8 417,3 419,9 480,7 468,6 
у т.ч.: споживання 204,6 252,1 257,2 294,9 290,0 
           передано на переробку 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 
           на корм 58,8 63,6 55,1 72,2 86,3 
           на посів 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 
           інша реалізація та витрати          128,0 99,0 105,1 110,9 89,6 
Пропозиція, тис. т – всього 485,7 538,8 526,7 616,8 635,6 
у т.ч.: запаси на початок року 92,6 90,7 97,6 95,3 123,8 
           виробництво 392,1 444,4 423,6 518,0 511,2 
           інші надходження 1,0 3,7 5,5 3,5 0,6 
Запаси на кінець року, тис. т  90,7 97,6 95,3 123,8 157,4 
Коефіцієнт ринкової кон’юнктури 0,811 0,774 0,797 0,779 0,737 

Плоди та ягоди 
Попит, тис. т – всього 73,4 96,8 112,3 106,5 102,5 
у т.ч.: споживання 49,0 74,3 74,4 77,5 80,8 
           передано на переробку 6,4 11,8 10,0 14,5 14,1 
           на корм 2,2 4,1 3,2 2,9 2,8 
           інша реалізація та витрати          15,8 6,6 24,7 11,6 4,8 
Пропозиція, тис. т – всього 78,3 128,5 122,1 111,5 106,0 
у т.ч.: запаси на початок року 6,6 9,5 17,7 13,7 12,7 
           виробництво 67,5 118,5 102,5 96,0 93,3 
           інші надходження 4,2 0,5 1,9 1,8 0,0 
Запаси на кінець року, тис. т  9,5 17,7 13,7 12,7 12,4 
Коефіцієнт ринкової кон’юнктури 0,937 0,753 0,920 0,955 0,967 

Розраховано за даними [2, 3]. 
 

Ринковий попит на плодоовочеву продукцію у регіоні за досліджува-
ний період формувався під впливом фактичного (реального) попиту, який 
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включав закупки кінцевих споживачів, продукцію, передану на переробку, 
корми, насіння, іншу реалізацію та втрати. Слід зазначити, що за 2008-2012 
рр. попит на овочеву продукцію збільшився на 74,8 тис. т, або на 19,0%, яке, 
насамперед, було забезпечено ростом її споживання на 85,4 тис. т, (41,7%). 

Основним джерелом формування пропозиції на плодоовочевому ринку, 
за досліджуваний період, було її виробництво, а також імпорт та залишки 
минулого року. У цілому за досліджуваний період під впливом росту попиту 
на овочі обсяги пропонованої виробниками продукції зросли на 149,9 тис. т 
або 30,8% (80,2-83,9%%). При цьому основна частина пропозиції була пред-
ставлена продукцією власного виробництва. 

Що стосується попиту на фрукти, то за останні 5 років його приріст 
склав 29,1 тис. т, або 39,6%. При цьому його найбільше зростання мало місце 
за статтями споживання (31,8 тис. т, або 64,9%) та переробки (7,7 тис. т, або 
120,3%). Формування пропозиції відбувалося також переважно продуктами 
регіонального виробництва (на 86,1-92,1%%). 

Слід зазначити, що за досліджуваний період, обсяги пропозиції зросли 
у 2 рази. При цьому недостача вітчизняних фруктів компенсується зростан-
ням обсягів плодово-ягідної продукції іноземних виробників. 

Що стосується співвідношення обсягів ринкового попиту і пропозиції 
по овочах та фруктах (або ринкової кон’юнктури), слід зазначити, що по ко-
жному з цих видів продукції у 2010-2012 рр. обсяги ринкового (платоспро-
можного) попиту не перевищували розміру пропозиції. Тобто на регіональ-
ному ринку плодоовочевої продукції у цей час склався стан низької 
кон’юнктури, що супроводжувався накопиченням залишків товарної маси. 
На ринок поставлялася продукція, сумнівної якості, яка не задовольняла по-
треби споживачів або була недоступною за ціною. 

Аналіз стану регіонального ринку включає також дослідження базових 
передумов взаємодії попиту і пропозиції на плодоовочеву продукцію та про-
дукти її переробки. Проте, слід відрізняти «реальний» і «потенційний» попит 
[1, с. 140]. Реальний (фактичний) попит формується під впливом змін доходів 
населення, визначається його купівельною спроможністю та цінами на рин-
ку. Потенційний попит залежить від рівня рекомендованої норми споживан-
ня населенням конкретних видів продукції та визначається їх нормативною 
потребою для виробництва. 

Аналіз даних в цілому по Україні, показує, що незважаючи на суттєве 
перевищення пропозиції по товарам плодоовочевої групи, збільшення обсягів 
їх споживання є незначним (що пояснюється зниженням купівельної спро-
можності населення). Проте, що стосується Полтавської області, то тут намі-
тилася стійка тенденція до зростання обсягів споживання плодоовочевої про-
дукції, а попит на плодово-ягідну продукцію значно перевищує її пропозицію 
в регіоні. Дослідження показують, що значна категорія споживачів, рівень 
доходів яких обмежує можливості купівлі якісної плодоовочевої продукції, 
постійно перебуває в зоні ризику. При цьому визначальним фактором стає 
ціна продукції, оскільки саме в ціні закладено показники її якості. Соціальна 
небезпека криється в тому, що для окремих соціально незахищених категорій 
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громадян чим нижчою є ціна на товари, тим краще. 
Спостерігається також високий рівень натуралізації плодоовочевого 

ринку. Впродовж останніх років серед каналів збуту плодоовочевої продукції 
зросла частка продукції, що розподіляється господарствами своїм працівни-
кам у вигляді натуральної оплати. Основними причинами є високий рівень 
заборгованості та нестача оборотних коштів у сільському господарстві.  

Тому, для підприємств-виробників продуктів плодоовочевої групи до-
сить актуальним є розширення пропозиції відповідної продукції не лише за 
кількістю, а й представленням ширшої номенклатури овочів та фруктів на ре-
гіональному ринку. Адже, саме потреба у повноцінному харчуванні та неза-
мінних елементах життєзабезпечення формує бажання людини (споживача) 
купувати певні товари з плодоовочевого асортименту, тобто попит. Рівень 
життя населення визначає його купівельну спроможність, місткість ринку 
продукції плодоовочівництва. Збільшення цього рівня певною мірою впливає 
на обсяги реалізації та її споживання. На відміну від потреби попит можна 
стимулювати рядом економічних чинників: рівнем цін роздрібної мережі, рі-
внем життя населення та його доходів, рекламою та іншими важелями впли-
ву. Кожен споживач індивідуально визначає суму видатків з власного бю-
джету на придбання продуктів харчування та їх видову структуру (в тому чи-
слі овочів та фруктів). 

Місткість плодоовочевого ринку обмежується платоспроможним попи-
том населення. Наявну тенденцію динамічного зниження реальних доходів 
населення в певній мірі вдалося усунути починаючи з 2000 р. Проте, за три-
валий період свого впливу вона призвела до звуження місткості ринку пло-
доовочевої продукції, в першу чергу, внаслідок зниження обсягів споживан-
ня, і в другу – за рахунок натуралізації споживання продуктів, які безпосере-
дньо виробляються сільгоспвиробниками. Тому окремої уваги заслуговує до-
слідження показників місткості ринку та динаміки споживання овочів, плодів 
та ягід у Полтавській області (табл. 2).  

Таблиця 2 
Динаміка споживання плодоовочевої продукції у Полтавській області 

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. 
до (+/- )
2008 р.

2012 р. 
у % до 
2008 р.

Фонд споживання, тис. т 253,6 326,4 331,6 372,4 370,8 117,2 46,2 
у т.ч. % до загальної пропозиції 43,9 56,5 57,4 64,5 50,0 6,1 13,9 
Місткість ринку, тис. т 554,1 594,6 600,4 705,7 741,6 187,5 33,8 
Рівень самозабезпечення ринку, % 95,4 94,3 96,7 97,2 97,8 2,4 2,5 
Виробництво на 1 особу в рік, кг 291,9 361,5 339,2 400,8 504,7 212,8 72,9 
Споживання на 1 особу в рік, кг 167,1 216,9 222,0 251,2 251,8 84,7 50,7 
Рівень споживання у % до рівня 
виробництва 57,2 60,0 65,4 62,7 49,9 -7,3 х 

Розраховано за даними [2, 3]. 
 

Фонд споживання плодоовочевої продукції за 2008-2012 рр. збільшився 
на 117,2 тис. т (46,2%), що зумовлено зростанням загальної місткості ринку 
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на 187,5 тис. т (33,8%). Рівень самозабезпечення ринку продукцією власного 
виробництва у 2012 р. зріс на 2,4% порівняно з 2008 р. При рівні виробницт-
ва 504,7 кг на одну особу в рік обсяги споживання плодоовочів становило 
251,8 кг (50,0% пропонованого об’єму). 

Слід зазначити, що виробництво плодоовочевої продукції у регіоні, є 
основним джерелом її пропозиції, тому має покривати зростаючі потреби на-
селення. Науково-дослідним інститутом харчування Міністерства охорони 
здоров’я України встановлено фізичні обсяги споживання основних продук-
тів харчування у розрахунку на одну особу як рекомендовані раціональні но-
рми споживання, у т.ч. вони існують і по овочах та фруктах.  

Від так, до фонду споживання овочів та фруктів включають свіжі, а та-
кож сушені, солоні, мариновані та інші продукти переробки. За останні 10 
років в Україні спостерігається тенденція до збільшення споживання овочів. 
Так, норма споживання овочів залежно від регіону становить приблизно 150-
161 кг на рік, у тому числі капусти різних видів – 30-35 кг, помідорів – 40-45, 
огірків – 11-13, моркви – 11-13, буряків столових – 11-13, цибулі ріпчастої й 
часнику – 8-11, інших овочів – 27-30 кг. 

При нормі споживання 90 кг плодів та ягід рекомендований обсяг спо-
живання зерняткових культур становить 62,5 кг, у тому числі яблук – 42 кг, 
груш і айви – 9,5; плодів кісточкових культур – 17, у тому числі сливи – 7, 
вишні – 5, черешні – 2, абрикоса – 2, персика – 2; горіхів – 1,5 і ягід – 5 кг. 

Вирощена плодоовочева продукція не в повному обсязі потрапляє до 
споживача. При цьому, мають місце втрати, ушкодження, витрачання на вну-
трішньгосподарські потреби тощо. Існує невідповідність між обсягами виро-
бництва і реалізації овочів та фруктів для безпосереднього споживання. Та-
кож вважаємо за необхідне, дослідити динаміку фактичного споживання ово-
чів, плодів та ягід населенням Полтавської області та її відповідність вище-
згаданим нормам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка виробництва та споживання плодоовочевої продукції 

населенням Полтавської області 
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Спостерігається тенденція до зростання обсягів споживання плодоово-
чевої продукції, а за останні 3 роки рівень споживання овочів у регіоні не 
лише відповідав, але й перевищив рекомендовані норми (за винятком спожи-
вання плодово-ягідної продукції).  

У середньому кожен мешканець регіону недоотримав до 41,9% плодів 
та ягід за рік. Зазначена різниця свідчить про наявність потенціалу росту 
споживчого попиту, а отже, і пропозиції на досліджуваному ринку. У цілому 
за аналізований період рівень споживання фруктів зростає (хоча становить 
лише дві третини від норми). 

Регіональне виробництво овочів у 2008-2010 рр. дозволяло задовольни-
ти (забезпечені коштами) потреби населення Полтавської області у цій про-
дукції. І більше того, здатне постачати частину товарів на ринків інших регі-
онів (виробництво овочів на одного мешканця значно перевищує його спо-
живання). По фруктах, навпаки, можливості садівництва Полтавської області 
не відповідали величині платоспроможного попиту регіональних мешканців, 
тому нестача продукції задовольнялась за рахунок ввезення аналогічних то-
варів з сусідніх областей та навіть країн. 

Вивчення джерел забезпеченості при споживанні плодоовочів у домо-
господарствах Полтавщини показало, що при відносній стабільності спожи-
вання овочів та фруктів всіма домогосподарствами даний показник значно 
відрізняється за ознаками: адміністративно-територіальної приналежності, 
наявності власного виробництва (особистих підсобних господарств), складу 
сім'ї, її доходів. Слід зазначити, що у сільській місцевості, кожна особа спо-
живала менше плодоовочевої продукції, ніж у місті (диспропорція зростає): 
по овочах  – на 2,5-3,5 кг, фруктах – 1,5-3,0 кг. 

При цьому малозабезпечені верстви населення із середньодушовими 
сукупними доходами нижче прожиткового мінімуму споживали овочів та 
фруктів набагато менше, ніж середньостатистичний мешканець Полтавщини. 
Крім того, на споживання плодоовочевої продукції впливав чисельний склад 
членів сім’ї. Так,  родини з дітьми до 18 років на придбання овочів та фруктів 
витрачали значно менше, ніж домогосподарства без дітей, а із зростанням кі-
лькості останніх споживання аналізованих продуктів скорочувалося ще у 2 
рази. Невисокий рівень купівельної спроможності жителів нашого регіону (та 
країни у цілому), певною мірою зумовлений традиціями населення (особли-
во, сільської місцевості) віддавати перевагу домашнім заготівлям та найголо-
вніше – низькими рівнями доходів, які не відповідають прожитковому міні-
муму. Проте, в цілому, за досліджуваний період, спостерігається тенденція 
до зростання попиту на плодоовочеву продукцію та її споживання у покра-
щенні раціону харчування. Отже, місцевим виробникам при плануванні гос-
подарської діяльності необхідно враховувати зазначені диспропорції у дохо-
дах та смаках населення з метою максимального задоволення попиту спожи-
вачів. Результатом такого реагування має стати розширення існуючого асор-
тименту продукції по цінових сегментах (нижній, середній, преміальний то-
що) по покупцях з різними рівнями доходів. 

При врахуванні споживчого аспекту розвиток регіонального плодоово-
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чевого ринку має орієнтуватись на споживачів міст, оскільки рівень їх само-
забезпеченості є досить низьким. При чому, протягом 2006 – 2012 рр. саме за 
рахунок купівлі фруктів відбулось розширення споживання у міських і сіль-
ських домогосподарствах на 16,0 та 18,4 кг відповідно (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рівень споживання плодоовочевої продукції за напрямами 

надходження, кг на 1 особу в рік 
 

Відносно останньої групи споживачів, слід зазначити, що їм характерне 
краще забезпечення продукцією, що зумовлено наявністю власного виробни-
цтва, але в середньому у 1,5 рази менший рівень споживання порівняно з мі-
ськими домогосподарствам.  

Стримуючим фактором споживання плодоовочевої продукції у Полтав-
ській області є низькі доходи населення та, відповідно, витрати, які вони зда-
тні понести при придбанні товарів продуктової групи. Основні результати 
проведеного нами вивчення залежності споживання овочів та фруктів меш-
канцями Полтавської області від рівня доходів, а також індивідуальних по-
треб наведено у табл. 3. 

Таблиця 3  
Результати опитувань мешканців Полтавської області у березні 2012 р. 

щодо можливостей споживання ними овочів та фруктів 
Кількість респон-

дентів, чол. Структура, % 
Запитання Варіанти 

відповідей чоло-
віки жінки у 

 цілому
чоло-
віки жінки у 

цілому
так 12 15 27 8,0 10,0 18,0 Чи дозволяє Ваш сімей-

ний бюджет мати плодо-
овочеву продукцію у що-
денному раціоні? 

ні 

26 98 123 17,0 65,0 82,0 
достатньо 11 6 17 7,0 4,0 11,0 Чи достатньо Ви спожи-

ваєте овочів та фруктів? недостатньо 27 107 134 18,0 71,0 89,0 
брак часу на  
придбання 8 23 30 5,0 15,0 20,0 
нестача коштів 17 84 101 11,0 56,0 67,0 

Які основні причини їх
недостатнього споживан-
ня? не люблю 14 6 20 9,0 4,0 13,0 
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Кількість респон-
дентів, чол. Структура, % 

Запитання Варіанти 
відповідей чоло-

віки жінки у 
 цілому 

чоло-
віки жінки у 

цілому
200 грн. 8 9 17 5,0 6,0 11,0 
500 грн. 11 62 72 7,0 41,0 48,0 
1000 грн. 9 29 38 6,0 19,0 25,0 

Вкажіть щомісячну суму,
яку Ви витрачаєте на
придбання продукції
плодоовочевої групи? більше 1000 грн. 11 14 24 7,0 9,0 16,0 

так 26 62 87 17,0 41,0 58,0 У випадку зростання до-
ходів, чи зросте спожи-
вання? ні 12 51 63 8,0 34,0 42,0 

Джерело: Власні дослідження 
 

Як бачимо, 89,0% загальної кількості опитаних нами покупців овочів та 
фруктів вважають, що останні споживаються ними у недостатній мірі. При 
цьому по жінках цей відсоток більший, ніж по чоловіках. Головною причи-
ною недостатності споживання овочів та фруктів для більшості покупців є 
нестача коштів для їх придбання (67,0% опитаних). З підвищенням розмірів 
доходів 58,0% опитаних стануть більше споживати овочів та фруктів. Що 
стосується обсягів витрат на купівлю плодоовочевої продукції, то вони ви-
глядають наступним чином: 11,0% опитаних витрачають 200 грн. щомісяця, 
48,0% – 500 грн., 25,0% – 1000 грн. і більше 1000 грн. лише 16,0% респонде-
нтів. Слід відмітити, що при розподілі відповідей на ці запитання відзнача-
лась перевага на користь жінок. Така різниця у розподілі пояснюється тим, 
що жінки приділяють  більшу увагу раціону споживання з точки зору медич-
них рекомендацій.  

Слід зазначити, що стабільність економічного положення є одним із 
основних факторів розвитку аграрного ринку загалом, та плодоовочевого зо-
крема. Як переконує досвід, попит на плодоовочеву продукцію зростає за 
умови збільшення реальних доходів населення. У свою чергу, розміри дохо-
дів населення, насамперед, визначаються рівнем його зайнятості в економіч-
ній діяльності країни. Зростання добробуту споживачів викликає суттєві змі-
ни у попиті на продовольчі товари. Збільшення обсягів їх споживання є одні-
єю з основних характеристик соціально орієнтованої ринкової економіки. Рі-
вень добробуту громадян кожної країни характеризується показниками набо-
ру споживчого кошика, де плодоовочева продукція займає вагоме місце. 

Крім того, диспропорції у структурі спожитого продовольства існують 
між етнічними групами, між чоловіками й жінками, а також віковими група-
ми тощо. В залежності від традицій певного регіону, смаків та пристрастей 
його споживачів мають місце конкретні набори продуктів харчування, які 
відповідають (або ні) науковим нормам споживання [5, С. 140].  

Досліджуючи механізм забезпечення населення в регіоні плодоовочевою 
продукцією (рис. 4), встановлено, що споживання овочів та фруктів населенням 
є широко диверсифікованим. При чому основна частка формування фонду спо-
живання належить організації власного виробництва (особисте, присадибне, 
підсобне, садово-городнє). Крім того, при самозабезпечуючому характері виро-
бництва досить значними за обсягами є запаси нереалізованої продукції. 
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 Об’єми споживання плодоовочевої продукції в Україні (Полтавській облас-
ті) та країн Європейського Союзу, в розрахунку на одну особу за рік, кг 

Продукт 1990 р. 2000 р. 2012 р.
2012 р. 
у % до 
1990 р.

2012 р. 
у % до 
2000 р.

Реко-
мендо-
вані 
норми 

2012 р. 
до нор-
ми, 
% 

Країни 
ЄС 

2012 р. 

ЄС 
2012 р. 
до 

2012 р., 
% 

Україна 
Овочі 102,5 101,7 162,8 158,8 160,1 161,0 101,1 124,6 76,5 
Плоди та 
ягоди  47,4 29,3 52,6 111,0 179,5 90,0 58,4 110,7 210,5 

Полтавська область 
Овочі 109,9 129,6 198,9 181,0 153,5 161,0 123,5 124,6 62,6 
Плоди та 
ягоди  55,4 16,4 52,3 94,4 318,9 90,0 58,1 110,7 211,7 

Джерело: [2, 3] Розраховано на основі даних продовольчих балансів FAO (Food 
Balance Sheets) 

 

Водночас, аналізуючи аналогічні показники споживання плодоовочевої 
продукції у Полтавській області у 2012 р. слід зазначити, що річне спожи-
вання овочів перевищує рівень 1990 р. на 81,0% і рівень 2000 р. на 53,5%; на 
23,5% перевищує рекомендовану норму і на 62,6 % вище рівня країн ЄС. 
Стосовно, плодово-ягідної продукції, то її рівень споживання на одну особу, 
порівняно з 2000 р. зріс у 3 рази, проте залишається на досить низькому рівні 
і становить лише 58,1% від норми. 

Поступовий перехід вітчизняного аграрного сектора до моделі сталого 
розвитку, повинен призвести до зростання обсягів виробництва плодоовоче-
вої продукції, при незначних нинішніх темпах зростання доходів населення і 
позитивно вплинути на місткість ринку загалом. 

Використавши вихідні дані щодо розвитку демографічних перспектив 

Запаси на 
початок року 

Власне ви-
робництво 

Власне ви-
робництво 

Запаси на 
початок року 

Домогосподарства 
населення 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Передано пе-
реробним та 
заготівельним 
організаціям 

Переробка на 
власних ви-
робничих по-
тужностях 

В рахунок оплати праці  
Витрати на 
зберігання 

Запаси на 
кінець року Реалізація на ринку 

Витрачено на 
корм Торгова мережа Імпорт  

овочів та 
фруктів Інші напрями Запаси на 

кінець року 
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України на період до 2026 р., щодо очікуваної чисельності населення у 
2015 р., які обґрунтовані вченими НАН України [6, с. 52] і розрахункові по-
казники реально можливого платоспроможного попиту населення, нами здій-
снено прогноз потенційної місткості плодоовочевого ринку Полтавської об-
ласті по основних видах продукції (табл. 5). 

Таблиця 5 
Прогнозування потенційної місткості плодоовочевого ринку  

Полтавської області на 2015-2017 рр. 
Фактичний обсяг 2012 р. Прогноз обсягу споживання 

Споживання 2015 р. 2017 р. 

Потенціал обсягів 
споживання для по-

треб жителів, 
2017 р. до 2012 р. Продук-

ція 

Вироб-
ницт-
во, тис. 

т всього, 
тис. т 

на одну 
особу, 
кг 

всього, 
тис. т 

на одну 
особу, 
кг 

всього, 
тис. т 

на одну 
особу, 
кг 

тис. т % 

Овочі 491,9 290,0 196,9 360,0 215,0 400,0 225,0 110,0 137,9 
Плоди та 
ягоди  91,4 80,8 54,9 110,0 75,0 175,0 90,0 94,2 216,6 

Розраховано за даними [2, 3]. 
 

Аналіз даних табл. 5 показує, що потенціал зростання обсягів спожи-
вання плодоовочевої продукції в області є досить високим, зокрема, овочів – 
137,9%, плодів та ягід – 216,6%. 

Висновки. Таким чином результати проведеного аналізу є свідченням 
невідповідності сучасного рівня розвитку плодоовочевого ринку України ви-
могам часу. Для забезпечення рекомендованих науково-обґрунтованих фізіо-
логічних норм харчування рівень попиту на регіональному плодоовочевому 
ринку повинен зрости. Це вимагає зростання сукупних витрат на одну особу 
у 5-6 разів. Основними складовими такого зростання повинно стати покра-
щення економічної ситуації, сталий розвиток сільського господарства, зрос-
тання продуктивності праці тощо. 
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УДК 657 (045) 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК ПІДПРИЄМСТВА 

ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ 
Коцеруба Н.В., к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету 
 
Статтю присвячено актуальним питанням організації та методології внутріш-

ньогосподарського обліку у системі управління підприємством роздрібної торгівлі. Сфо-
рмульовано зміст концепцій інтеграції та стратегічного спрямування внутрішньогоспо-
дарського обліку. Визначено основні етапи побудови внутрішньогосподарського обліку 
підприємства відповідно до концептуальних положень гармонізації облікових систем. 
Особливу увагу приділено питанням класифікації та поглиблення деталізації облікових 
даних з метою запровадження на цій основі сучасних методів економічного аналізу і 
спрямування аналітичних даних в інформаційне середовище контролю і планування діяль-
ності підприємства роздрібної торгівлі в умовах кризових загроз, притаманних ринковій 
економіці. Основна вимога до  формування інформаційної бази внутрішньогосподарського 
обліку: ґрунтуючись на даних фінансових звітів, внутрішньогосподарський облік залучає 
дані поточного та первинного бухгалтерського (фінансового) обліку нарівні з власною, 
притаманною тільки йому інформацією, деталізованою відповідно до потреб антикризо-
вого управління за створеними на базі структурних та функціональних підрозділів під-
приємства центрами відповідальності. 

The article is devoted to topical issues of methodology and internal accounting control 
system in a retailer . Formulated content of the concepts of integration and strategic direction of 
internal accounting. The main stages of construction of internal accounting company in 
accordance with the provisions of conceptual harmonization of accounting systems . Particular 
attention is paid to the classification and deepening detailed accounting data in order to 
establish on this basis of modern methods of economic analysis and guidance to the data in the 
information environment monitoring and planning of retailers in crisis threats inherent in a 
market economy. The main requirement for the formation of internal accounting information 
base : based on data from the financial statements , internal accounting data involves the 
current and primary accounting (financial) accounting par with their own , unique to him the 
information detailed in accordance with the needs of crisis management established on the basis 
of structural and functional units company responsibility centers . 

 
Постановка проблеми. Важливим завданням побудови інформаційної 

системи управління є забезпечення своєчасного отримання повної та 
неупередженої облікової інформації, заснованої на дотриманні організаційно-
методологічних засад обліку. Зважаючи на це, організація і методологія 
внутрішньогосподарського обліку має відповідати інформаційним вимогам 
антикризового управління, які є безумовними пріоритетами для визначення 
основних завдань внутрішньогосподарського обліку, а саме: створення банку 
оперативної інформації для оцінки операційного і фінансового важелів, 
фінансової стійкості та платоспроможності, діагностики ймовірного банкрут-
ства; визначення критичного обсягу реалізації та межі і коефіцієнта безпеки 
основної діяльності; створення інформаційного забезпечення стратегічного 
розвитку. 

У статті сформульовано зміст концепцій інтеграції та стратегічного 
спрямування внутрішньогосподарського обліку в системі управління, визна-
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чено основні етапи його побудови відповідно до концептуальних положень 
гармонізації облікових систем. У методичному забезпеченні особливу увагу 
приділено питанням класифікації та поглиблення деталізації облікових даних 
з метою запровадження на цій основі сучасних методів економічного аналізу 
і спрямування аналітичних даних в інформаційне середовище контролю і 
планування діяльності підприємства роздрібної торгівлі в умовах кризових 
загроз, притаманних ринковій економіці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях таких фахі-
вців, як Василенко В.О. [1], Скібіцький О.М. [2], Добровольский Е., Караба-
нов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. [3] розкриваються теоретичні та 
методологічні аспекти управлінського (внутрішньогосподарського) обліку з 
точки зору здатності останнього забезпечити інформаційні потреби як окре-
мих служб контрольно-аналітичного спрямування, так і потреби стратегічно-
го управління підприємством в умовах  кризи. Корецький М.Х., Дацій Н.В., 
Пельтек Л.В. [4], Партін Г.О., Загородній А.Г. [5], Нападовська Л.В., Бакуро-
ва О.А., Горностаєва В.М., Мазіна О.І., Мошковська О.А. [6] всебічно дослі-
джують загальні питання організації та методології  обліку. Разом з тим, поза 
увагою лишається концептуальна основа внутрішньогосподарського обліку, 
яка ґрунтується на гармонізації облікових систем. 

Постановка завдання. Розробка та обґрунтування напрямів удоскона-
лення організації і методології внутрішньогосподарського обліку відповідно до 
інформаційних вимог управління підприємством роздрібної торгівлі в умовах 
ринкової економіки, якій притаманні як фінансові, так і операційні ризики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ринкової еконо-
міки призвів до зміни ролі обліку в системі управління підприємством, став 
тим поштовхом до прискореної динаміки інформаційної структури господар-
ського обліку. Контрольна функція обліку втрачає свої позиції, поступаю-
чись місцем інформаційній, аналітичній, прогнозній функціям. Розмежування 
бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінсько-
го) обліку стало лише першим кроком на цьому шляху. Попит на інформацію 
внутрішньогосподарського обліку з боку адміністрації і власників спонукав 
їх до самостійного встановлення кола облікових показників і визначення ме-
тодики їх обчислення. Бурхливе зростання попиту на облікову інформацію у 
сучасному суспільстві значною мірою викликане кризовими загрозами і має 
лише два обмеження – апперцепцію і вартість інформаційних послуг. Системи 
обліку за своєю складністю повинні відповідати апперцепції користувачів облі-
кової інформації. Розрив між складністю облікової системи і рівнем апперцепції 
користувачів призводить до зниження ефективності обліку, оскільки ускладнює 
сприйняття облікової інформації. Необхідність обмеження обсягу інформацій-
них послуг їх вартістю означає, що затрати на ведення обліку не повинні пере-
вищувати практичного ефекту, який буде отримано внаслідок цього. 

Формування системи внутрішньогосподарського обліку підприємства 
роздрібної торгівлі в умовах антикризового управління ґрунтується на визна-
ченні змісту облікового процесу, який характеризується метою, завданнями, 
предметом та функціями обліку в системі управління підприємством.  
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Мета і завдання внутрішньогосподарського обліку мають відповідати  
стратегічним цілям та оперативними задачами підприємства на відповідному 
етапі його розвитку. 

Мету внутрішньогосподарського обліку в системі антикризового 
управління підприємством можна визначити як створення необхідної бази 
облікових даних для забезпечення ефективної господарської діяльності 
підприємства в умовах  протистояння впливу кризових чинників.  

Необхідність протистояння кризовим ситуаціям обумовлює спряму-
вання  завдань внутрішньогосподарського обліку на створення інформаційної 
бази, достатньої для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рі-
шень щодо попередження і подолання  кризових загроз. Виходячи з цього, на 
наш погляд, пріоритетного значення в системі антикризового управління на-
бувають наступні завдання внутрішньогосподарського обліку: створення 
банку оперативної інформації для оцінки операційного і фінансового 
важелів, фінансової стійкості та платоспроможності, діагностики ймовірного 
банкрутства; визначення критичного обсягу реалізації та межі і коефіцієнта 
безпеки основної діяльності; інформаційне забезпечення стратегічного роз-
витку. 

Виходячи зі сказаного, предметом внутрішньогосподарського обліку в 
системі антикризового управління доцільно вважати наступні  процеси:  

- формування і використання ресурсного потенціалу підприємства;  
- визначення економічних результатів діяльності підприємства; 
- утворення поточних і капітальних затрат;  
- руху активів і капіталу та викликані цим рухом зміни фінансового 

стану підприємства; 
- оперативного і поточного планування. 
Ступінь і якість вирішення завдань внутрішньогосподарського обліку 

безпосередньо залежить від функцій, які він виконує в системі управління 
підприємством. Як відомо, до основних функцій внутрішньогосподарського 
обліку належать інформаційна, комунікаційна, контрольна, аналітична та 
прогнозна  функції. 

В основі організаційно-методичного забезпечення внутрішньогоспо-
дарського обліку лежить методологічне визначення методу як загального 
шляху досягнення поставленої мети, що поєднує понятійний апарат, науко-
вий інструментарій та наукові принципи дослідження господарських проце-
сів і є науково обґрунтованою системою теоретико-пізнавальних категорій, 
базових концептуальних положень, принципів, способів та спеціальних при-
йомів дослідження, які забезпечують прийняття управлінських рішень і ба-
зуються на діалектичному методі пізнання. 

Категорії  розкривають зміст понятійного апарату методу внутрішнього-
сподарського обліку і представляють собою найбільш загальні, фундамента-
льні поняття, що відображують суттєві якості досліджуваного об’єкту. Поня-
тійний апарат внутрішньогосподарського контролю складається із загально-
наукових і специфічних категорій. До загальнонаукових категорій належать 
основоположні поняття, що утворились як результат узагальнення історично-
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го розвитку пізнання і практики, а саме: час, простір, закономірність, причи-
на, наслідок тощо. Специфічні категорії застосовуються переважно в прикла-
дних науках, до яких належить і внутрішньогосподарський облік. До складу 
специфічних категорій внутрішньогосподарського обліку включають поняття 
капіталу, активів, доходів, витрат, прибутку, собівартості, затрат, надходжень 
і витрачання кошів тощо. У системі антикризового управління важливого 
значення набувають такі категорійні поняття, як рентабельність, фінансова 
стійкість, кредитоспроможність, ризики, банкрутство.  

Концептуально метод внутрішньогосподарського обліку ґрунтується на 
наступних положеннях: 

- визнання закономірностей розвитку та трансформації методології об-
ліку [6]; 

- визнання правомірності застосування різних методологічних засад і 
систем оцінки об’єктів обліку залежно від потреб користувачів [6]; 

- визнання принципу методологічного плюралізму - правомірності за-
стосування методологічних прийомі різних наук для повного забезпечення 
потреб користувачів інформації; 

- визнання можливості створення альтернативних моделей інформацій-
ного забезпечення системи управління підприємством [6]; 

- необхідності застосування системи показників для відображення різ-
них видів інформації, яка характеризує стан і динаміку параметрів об’єкту 
обліку. 

Базові концептуальні положення внутрішньогосподарського обліку фо-
рмуються відповідно до концепцій управління і визначають логіку обліково-
го процесу, виходячи з мети і завдань управління досліджуваним об’єктом.  

На нашу думку, основними концепціями внутрішньогосподарського 
обліку в системі антикризового управління є концепції інтеграції та стратегі-
чного спрямування. 

Концепція інтеграції полягає у необхідності органічного включення 
внутрішньогосподарського обліку як самостійної структурної компоненти у 
загальнооблікову систему і створення на цій основі сучасного інформаційно-
го простору, який має достатні інформаційні ресурси, щоб убезпечити 
суб’єкт господарювання від кризових загроз  ринкової економіки. Елемента-
ми даної концепції можуть бути система “стандарт-кост” та облік за центра-
ми відповідальності, інформаційний продукт яких може використовуватися  
як внутрішньогосподарським обліком, так і внутрішньогосподарським конт-
ролем для оцінки  відхилень від заздалегідь встановлених нормативів (крите-
ріїв оцінки), допущених окремими структурними підрозділами та узагальне-
ними на рівні підприємства. 

Концепція стратегічного спрямування передбачає дослідження перспе-
ктиви розвитку підприємства за альтернативними напрямами залежно від 
внутрішніх і зовнішніх чинників. Основними складовими даної концепції є 
система “директ-костинг”, АВС-метод, фінансовий та стратегічний аналіз, 
методи прогнозування. 

Процедурна сторона методології та методики внутрішньогосподарсько-
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го обліку ґрунтується на дотриманні основоположних принципів організації 
облікового процесу, зміст яких розкривають закон України “Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні” [7] та положення (стандарт) бу-
хгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [8]. Фахівці 
з питань методології внутрішньогосподарського обліку до основоположних 
принципів додають наступні: методологічного плюралізму, системності, 
комплексності, орієнтації на досягнення стратегічних цілей підприємства, ре-
зультативності, об’єктивності, динамічності, точності, оперативності, відпові-
дальності за прийняті рішення, ефективності (економічності). В умовах ринко-
вого середовища кожен з названих принципів набуває змістовного спрямування 
на вирішення пріоритетного завдання антикризового управління, яке полягає в 
інформаційному забезпеченні протистояння впливу кризових чинників. 

Принцип методологічного плюралізму спрямовує внутрішньогосподар-
ський облік на використання будь-яких методичних прийомів та систем оці-
нок, незалежно від того, до якої галузі науки вони належать. В умовах існу-
вання кризових загроз особливого значення набуває залучення методів стра-
тегічного аналізу та прогнозування змін об’єктів обліку внаслідок впливу фа-
кторів кризи. 

Принцип системності реалізується у внутрішньогосподарському обліку 
у двох напрямах. По-перше, принцип системності можна розглядати як та-
кий, що випливає з системної організації внутрішньогосподарського обліку. 
Внутрішньогосподарський облік здійснює відповідні функції і є відкритою 
системою другого рівня по відношенню до системи господарського обліку, 
яка зі свого боку належить до системи антикризового управління 
підприємством - системи першого (вищого) рівня. Забезпеченню системності 
внутрішньогосподарського обліку сприяє електронна обробка економічної 
інформації на основі застосування сучасних інформаційних технологій. По-
друге, принцип системності внутрішньогосподарського обліку вимагає від 
обліковця дослідження діяльності підприємства як єдиної відкритої 
економічної системи, що складається із взаємопов’язаних центрів 
відповідальності, структурних та функціональних підрозділів підприємства 
(підсистем) і, водночас, є елементом (підсистемою) більш складної системи 
вищого рівня (підприємства, галузі, регіону тощо). Принципу системності у 
цьому розумінні відповідає така побудова внутрішньогосподарського обліку, 
яка забезпечить дослідження і кількісну оцінку взаємозв’язків між елемента-
ми, що формують відповідні рівні економічної системи, яка є об’єктом анти-
кризового управління. 

Принцип комплексності внутрішньогосподарського обліку вимагає до-
слідження об’єкта у єдності всіх його елементів. Комплексність не виключає 
оцінки окремих параметрів об’єкта управління. Навпаки, здійснюючи внут-
рішньогосподарський облік, необхідно зважати на те, що об’єкт управління є 
складною економічною системою, яка перебуває під впливом ринкового се-
редовища і має бути досліджена за всіма рівнями та складовими, залежність 
яких від кризових чинників може суттєво відрізнятись. 
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Принцип орієнтації на досягнення стратегічних цілей означає, що дослі-
джуючи всі можливі варіанти розвитку підприємства,  внутрішньогоспо-
дарський облік має надавати пріоритетного значення саме тим варіантам, що 
спрямовані на реалізацію стратегії підприємства, перш за все, антикризової 
стратегії. 

Принцип результативності спрямований на оцінку результатів прийнятих 
рішень з точки зору їх впливу на формування основних параметрів об’єктів ан-
тикризового управління, а саме: доходів, затрат, прибутку, руху грошових кош-
тів та обумовлених рухом коштів змін структури активів і капіталу. 

Вимоги щодо об’єктивності внутрішньогосподарського обліку стосу-
ються, перш за все, первинної інформації, яка характеризує параметри 
об’єкту дослідження на певний момент або за певний період. Первинна інфо-
рмація може вважатися об’єктивною тільки за умови забезпечення її повноти, 
репрезентативності та достовірності. Аналітична обробка первинної інфор-
мації також має ґрунтуватися на дотриманні принципу об’єктивності. Вибір 
окремих аналітичних показників, оцінка зв’язків між ними, визначення 
чинників та обґрунтування доцільності дослідження їх впливу на 
результативні показники, застосування тих чи інших методичних прийомів 
обробки економічної інформації повинні мати об’єктивний характер, обу-
мовлений змістом досліджуваних процесів. 

Принцип динамічності внутрішньогосподарського обліку вимагає до-
слідження обраного об’єкту з урахуванням впливу факторів, які належать до 
загальнонаукових категорій – часу, простору, закономірності. Реалізація цьо-
го принципу дозволяє визначити і оцінити напрями та перспективи розвитку 
підприємства в цілому, а також його окремих функціональних і структурних 
підрозділів. Визначення закономірностей розвитку об’єктів антикризового 
управління є необхідною умовою запобігання банкрутству підприємства вна-
слідок зниження показників рентабельності та фінансової стійкості. 

Забезпечення точності внутрішньогосподарського обліку ґрунтується 
на об’єктивній перевірці первинної інформації, правильності розрахунків та 
обґрунтованості зроблених висновків. Цей загальний обліковий принцип у 
системі внутрішньогосподарського обліку поширюється на систематизацію 
даних з метою уникнення дублювання окремих облікових характеристик у 
розрахунках та недопущення викривлення їх результатів.  

Принцип оперативності внутрішньогосподарського обліку спрямовує 
його на формування необхідної інформації у момент здійснення, безпосеред-
ньо перед здійсненням або зразу після здійснення господарської операції з 
метою забезпечення інформаційних потреб  оперативного управління. Реалі-
зація цього принципу створює умови для оперативного виправлення помилок 
і недоліків, які виникають  у процесі господарювання. Оперативний облік 
об’єктів, небажана зміна яких може бути причиною загострення кризових за-
гроз (зменшення доходів, зростання затрат, невідповідність надходжень кош-
тів їх витрачанню тощо), є важливим запобіжником зниження рентабельності 
та фінансової стійкості підприємства. 

Принцип відповідальності за прийняті рішення  передбачає персоналі-
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зацію прийнятих рішень і відповідальність за їх наслідки. В умовах антикри-
зового управління цей принцип внутрішньогосподарського обліку реалізу-
ється на основі організації центрів відповідальності різних рівнів (центри до-
ходів, затрат, маржинального доходу і прибутку, а також центри надходжен-
ня і витрачання коштів та центри формування чистого руху коштів.  

Принцип ефективності (економічності) внутрішньогосподарського об-
ліку реалізується у двох аспектах: по-перше, він вимагає спрямування обліку 
на пошук шляхів і резервів підвищення ефективності використання ресурсів 
підприємства з метою запобігання загостренню кризових загроз та недопу-
щення банкрутства; по-друге, цей принцип означає, що затрати на здійснення 
внутрішньогосподарського обліку не повинні перевищувати ефект, що забез-
печує його застосування як складової інформаційної  системі управління. 

Відображуючи процеси розвитку підприємства, що характеризуються 
динамікою заздалегідь визначених показників,  внутрішньогосподарський 
облік, має розвинену систему методичних прийомів. 

Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 
моделювання, абстрагування, конкретизація)  створюють науковий простір 
для реалізації спеціальних (конкретно-емпіричних) методичних   прийомів 
внутрішньогосподарського обліку. Спеціальні методичні прийоми повинні 
забезпечувати створення інформаційних моделей розвитку підприємства, 
здатні виявляти кризові чинники та знаходити шляхи подолання їх впливу. 

Побудова внутрішньогосподарського обліку відповідно до вимог фор-
мування ринкових механізмів у вітчизняній економіці є необхідною переду-
мовою створення ефективної компоненти внутрішньогосподарського обліку 
в системі антикризового управління підприємством торгівлі.  

Ринкові відносини, що формуються у вітчизняній економіці, з одного 
боку, ініціюють розподіл облікової системи на зовнішню та внутрішню, а з 
іншого – обумовлюють необхідність їх інтеграції у єдину інформаційну сис-
тему управління. Одночасно саме ринкові процеси сприяють поширенню та 
підвищенню ролі внутрішньогосподарського обліку в умовах утворення при-
таманних ринку кризових загроз.  

Ґрунтуючись на принципах адаптації до законодавчо врегульованих та 
регламентованих міжнародними і національними стандартами положень бух-
галтерського обліку, внутрішньогосподарський облік створює власну інфор-
маційну базу, яка поряд з бухгалтерською інформацією містить дані додатко-
вих спостережень, планову, нормативну та аналітичну інформацію і дозволяє 
визначити причини та кількісно оцінити вплив кризових факторів на зміну ре-
зультативних показників. Такий порядок побудови інформаційної бази внут-
рішньогосподарського обліку у даному досліджені обумовлено необхідністю 
інтегрування інформаційних функцій управління в єдину систему з метою за-
безпечення єдиного тлумачення результативних показників внутрішніми і зо-
внішніми користувачами. Отже, орієнтація внутрішньогосподарського обліку 
на забезпечення інформаційної підтримки антикризового управління має від-
повідне цілеспрямування і обумовлені цим спрямуванням завдання. 

Логіка побудови внутрішньогосподарського обліку відповідно до конце-
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птуальних положень гармонізації облікових систем передбачає запроваджен-
ня наступних етапів: 

1. Визначення організаційних засад у внутрішньогосподарському обліку. 
2. Формування системи понять та показників бухгалтерського обліку, 

які будуть використані як базові у внутрішньогосподарському обліку підпри-
ємства роздрібної торгівлі: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг), собівартість реалізованих товарів, інші операційні доходи і витрати, 
операційний прибуток, чистий прибуток, надходження, витрачання та чистий 
рух коштів, активи, власний капітал, зобов’язання, тощо. 

3. Формування системи понять та показників, які не співпадають з ви-
значеннями і показниками бухгалтерського обліку або виходять за його межі: 
затрати, маржинальний дохід, тощо. 

4. Обґрунтування додаткових класифікаційних ознак щодо ідентифі-
кації об’єкту управління, які не використовуються у бухгалтерському (фінан-
совому) обліку (центр відповідальності). 

5. Розробка робочого плану рахунків та системи облікових номенкла-
тур і кодування інформації внутрішньогосподарського обліку господарських 
операцій. 

6. Побудова структури модульної обробки даних внутрішньогосподар-
ського обліку в умовах застосування електронних інформаційних технологій. 

Відповідно до визначеного вище принципу інтеграції для підприємств 
роздрібної торгівлі запропоновано організацію внутрішньогосподарського 
обліку, побудовану на основі деталізації бухгалтерської інформації за 
центрами відповідальності, яка передбачає залучення додаткових даних для 
оцінки кризових ризиків, що супроводжують операційну, інвестиційну та фі-
нансову діяльність. 

Інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського обліку передба-
чає створення системи облікових показників та алгоритмів їх перетворення в 
аналітичні дані з метою оцінки і локалізації внутрішніх кризових загроз за 
центрами відповідальності. Формування системи визначень та показників 
доцільно розпочати з аналізу документів, що регламентують бухгалтерський 
(фінансовий) облік в Україні, та визначення необхідних положень і показни-
ків, якими доцільно їх доповнити, створюючи інформаційну базу внутріш-
ньогосподарського обліку.  

Технологічно внутрішньогосподарський облік, так само як і бухгалтер-
ський облік, поділяється на первинний, поточний та підсумковий етапи, які 
можна розглядати як три рівня доказовості прийняття управлінських рішень.  

Треба зауважити, що формування фінансової звітності підприємства 
здійснюється шляхом узагальнення даних первинного та поточного бухгал-
терського обліку у балансі, звіті про фінансові результати, звіті про рух гро-
шових коштів та звіті про власний капітал. Внутрішньогосподарський облік, 
створюючи власні джерела інформації, використовує також дані бухгалтер-
ського обліку, як звітні, так і поточні та первинні. 

Приймаючи рішення стосовно формування системи визначень та показ-
ників бухгалтерського (фінансового) обліку, які будуть використані як базові 
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у внутрішньогосподарському обліку, необхідно сформулювати принципові 
положення відбору інформації, виходячи з потреб антикризового управління.  

Ґрунтовні методики оцінки фінансових ризиків на рівні підприємства пе-
редбачають використання інформації, що міститься переважно в балансі, звіті 
про фінансові результати та звіті про рух грошових коштів, – саме за даними 
цих звітів оцінюються ризики втрати платоспроможності, фінансової стійкос-
ті, банкрутства, ризики зниження рентабельності та уповільнення оборотності 
активів і капіталу, ризик зниження ефективності грошового потоку. 

Ефективне антикризове управління ґрунтується на використанні інфор-
мації стосовно причин зміни показників фінансових звітів, які призвели до 
утворення кризових ситуацій і усунення яких є шляхом нормалізації фінан-
сового стану підприємства. Виходячи зі сказаного, завданнями внутрішньо-
господарського обліку у системі антикризового управління є локалізація кри-
зових чинників, що стали причинами утворення ризикових ситуацій, за міс-
цями їх виникнення – центрами відповідальності, створеними на базі струк-
турних та функціональних підрозділів підприємства. 

Так само і базові методики оцінки операційних ризиків передбачають 
застосування звітів про фінансові результати та про рух грошових коштів. 
Але, якщо оцінка оперативного ризику втрати достатності та ліквідності 
грошового потоку на рівні підприємства здійснюється за даними звіту про 
рух грошових коштів і не потребує залучення додаткової інформації, то для 
визначення операційного ризику зменшення (втрати) операційного або чис-
того прибутку підприємства роздрібної торгівлі необхідно створити додатко-
ву базу даних, здійснивши поглиблену класифікацію затрат за ознакою їх за-
лежності від обсягу реалізації товарів, виходячи зі специфіки діяльності кож-
ного підприємства. Тільки після додаткової класифікації затрат можна оціни-
ти ризики втрати чистого прибутку за методиками “CVP” або операційного 
важеля. Важливим для оцінки ризиків дебіторської та кредиторської заборго-
ваності є поглиблена класифікація розрахунків за показниками якості і сту-
пенем ризику втрати доходу за кожною класифікаційною групою дебіторсь-
кої заборгованості та ступенем ризику втрати чистого прибутку за розрахун-
ками з кредиторами. Подальша деталізація інформації в системі внутрішньо-
господарського обліку передбачає її розподіл за центрами відповідальності. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, можна визначити основну вимогу до 
формування інформаційної бази внутрішньогосподарського обліку: ґрунтую-
чись на даних фінансових звітів, внутрішньогосподарський облік залучає да-
ні поточного та первинного бухгалтерського (фінансового) обліку нарівні з 
власною, притаманною тільки йому інформацією, деталізованою відповідно 
до потреб антикризового управління за створеними на базі структурних та 
функціональних підрозділів підприємства центрами відповідальності.  
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